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ÖNSÖZ
II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi kapsamında, Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarının etkinliğinin ölçümüne yönelik “Hizmet Kalite Standartları Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü” ile ve hasta güvenliği, çalışan güvenliği, laboratuar güvenliği alanlarında daha güvenli bir ortam oluşturmak ve güvenliği tesis etmek üzere kamu veya
özel kurumlarda yapılmış veya halen devam edilen sistematik uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla “Hizmet Kalite Standartları En İyi Uygulama Ödülü” yarışmaları düzenlenmiştir. Seçici Kurul tarafından bilimsel kriterler doğrultusunda çok sayıda başvurunun arasından seçilen ve dereceye giren araştırmalar ve iyi uygulama örnekleri; sağlık kurum ve kuruluşlarımız için yol gösterici olmakla birlikte, sağlık hizmetlerinde performans, kalite ve hasta güvenliği uygulamalarının kurumsallaşması adına önemli bir adım olarak görülmektedir.
Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödüllerine başvurularda saha araştırmasına dayalı olması, hastanelerde yapılmış olması, bir araştırmadaki bilimsel gereklilikleri karşılıyor olması gibi hususlar dikkate alınmıştır. Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü başvuruları, ülkemizde sağlık
hizmetlerinde performans, kalite ve hasta güvenliği alanında isim yapmış akademisyenlerden oluşan Seçici Kurul tarafından saha araştırmasına dayalı olma, kamu ve özel hastanelerde yapılmış olma, bilimsel araştırma gerekliliklerini karşılama, araştırmanın amacı, süreci
ve sonuçlarının ortaya konulması, sonuçların ölçülebilir nitelikte olması, sağlık hizmetlerine etkilerinin açıklanması, yazım kurallarına uygunluk, güncel ve yeterli literatür, kullanılan
dil ve anlatımda akıcılık gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Birbirinden değerli ve özgün çalışmaların arasından Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde dereceye giren başvurular belirlenmiştir.
Hasta güvenliği, çalışan güvenliği ve laboratuar güvenliği alanlarında hastanelerde daha güvenli bir ortam oluşturmak üzere, kamu veya özel hastanelerde yapılmış veya halen devam edilen sistematik uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen En İyi Uygulama
Ödüllerine başvurularda ise uygulamanın hasta, çalışan veya laboratuar güvenliği alanında
olması, ilgili birimlerin tümünü kapsıyor olması, uygulamaya ait plan ve programların çıkartılmış olması, uygulamanın takibini sağlayan raporlama sisteminin bulunuyor olması, görsel
öğelerle desteklenmesi ve benzer hastanelerde uygulanabilme niteliğine haiz olması gibi hususlar dikkate alınmıştır. En İyi Uygulama Ödülü başvuruları, Bakanlığımızdan konu ile ilgili uzman isimlerden oluşan Seçici Kurul tarafından hasta, çalışan veya laboratuar güvenliği alanında olma, görsel öğelerle desteklenme, ilgili birimlerin tümünü kapsıyor olma, amacı, süreci ve sonuçlarını ortaya koyma, sonuçların ölçülebilir nitelikte olması, sağlık hizmetlerine etkilerinin açıklanması, benzer hastanelerde uygulanabilme niteliğine haiz olma, yazım kurallarına uygunluk, kullanılan dil ve anlatımda akıcılık, konunun planlı ve anlaşılır
şekilde sunulması gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Çok sayıda
çalışmanın arasından Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde dereceye giren başvurular belirlenmiştir.
II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi kapsamında düzenlediğimiz Hizmet
Kalite Standartları Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü ile En İyi Uygulama Ödülü yarışma-
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larına değerli katkılarından dolayı Seçici Kurul üyelerine ve gerek sağlık kurum ve kuruluşlarımızdan gerekse üniversitelerimizden başvuruda bulunan çok sayıda katılımcıya teşekkür eder; bu çalışmanın ülkemizde sağlık hizmetlerinin daha iyi noktalara gelmesine katkıda bulunmasını dileriz.
Kongre Yürütme Kurulu
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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
Araştırma Ödülü Seçici Kurul Değerlendirme Formu
Araştırma Adı:
Başvuru No:
I. GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
EVET KISMEN HAYIR
Uygun gördüğünüz seçeneğin olduğu bölüme karşılığı puanı
(5 Puan) (2,5 puan) (0 puan)
yazınız.
Kriter değerleri toplamı (Evet) 80 puandır.
1. Saha araştırmasına dayalı mı?
2. Araştırma kamu ya da özel hastane(ler)de yapılmış mı?
3. Bilimsel bir araştırma gerekliliklerini karşılıyor mu?
4. Araştırma amacı belirtilmiş mi?
5. Araştırmanın süreci belirtilmiş mi?
6. Araştırmanın sonuçları ortaya konmuş mu?
7. Araştırma sonuçları ölçülebilir nitelikte mi?
8. Araştırmanın sağlık hizmetleri üzerine etkileri açıklanmış mı?
9. Araştırmanın bütçesi ve finansmanından bahsedilmiş mi?
10. Yazım kurallarına uygun mu?
11. Kaynaklar yeterli ve güncel mi?
12. Araştırmanın özgün değeri var mı?
13. Dil doğru kullanılmış ve anlatımda akıcılık sağlanmış mı?
14. Çizelge ve şekil isimleri ve açıklamaları yeterli mi?
15. Ana başlık araştırmanın amacını tam olarak yansıtıyor mu?
16. Tablo, çizelge ve şekil isimleri ve açıklamaları yeterli mi?
TOPLAM PUAN-1 (Yazılan puanların toplamıdır)
…………………
II. ÖZEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
(Diğer başvurular ve tarafınızca uygun gördüğünüz diğer kriterler dikkate
alınarak 20 üzerinden puanlanmalıdır)
GENEL TOPLAM PUAN
(TOPLAM PUAN-1 ve TOPLAM PUAN-2’nin toplamıdır)

Seçici Kurul Üyesi Adı Soyadı:
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TOPLAM PUAN-2
…………..

…………

T.C.
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II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
En İyi Uygulama Ödülü Seçici Kurul Değerlendirme Formu
Uygulama Adı:
Başvuru N
I. GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
EVET
KISMEN HAYIR
Uygun gördüğünüz seçeneğin olduğu bölüme karşılığı puanı
(5 Puan) (2,5 puan) (0 puan)
yazınız.
Kriter değerleri toplamı (Evet) 80 puandır.
1. Uygulama hasta / çalışan / laboratuar güvenliği alanında mı?
2. Uygulama görsel ve benzeri öğelerle desteklenmiş mi?
3. İlgili Birimlerin tümünü kapsıyor mu?
4. Uygulama amacı belirtilmiş mi?
5. Uygulamanın süreci belirtilmiş mi?
6. Uygulamanın sonuçları ortaya konmuş mu?
7. Uygulama sonuçları ölçülebilir nitelikte mi?
8. Uygulamanın sağlık hizmetleri üzerine etkileri açıklanmış
mı?
9. Uygulamanın bütçesi ve finansmanından bahsedilmiş mi?
10. Uygulama sonucunda çıkarılmış dersler var mı?
11. Uygulama benzer kurumlarda uygulanabilme niteliğine
haiz mi?
12. Yazım kurallarına uygun mu?
13. Dil doğru kullanılmış ve anlatımda akıcılık sağlanmış mı?
14. Ana başlık uygulamayı tam olarak yansıtıyor mu?
15. Uygulamada konu planlı ve anlaşılır bir şekilde sunulmuş
mu?
16. Tablo, çizelge ve şekil isimleri ve açıklamaları yeterli mi?
TOPLAM PUAN-1
…………………
II. ÖZEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Diğer başvurular ve tarafınızca uygun gördüğünüz diğer kriterler dikkate
alınarak 20 üzerinden puanlanmalıdır.
GENEL TOPLAM PUAN
Seçici Kurul Üyesi Adı Soyadı:
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TOPLAM PUAN-2
…………..
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HEMŞİRELİKTE TIBBİ HATAYA EĞİLİM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
VE GEÇERLİLİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİNİN YAPILMASI
Musa Özata1, Handan Altunkan2

Özet

Bu çalışmanın amacı “Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği’nin” geliştirilmesi, ölçeğin geçerlilik
ve güvenilirlinin saptanarak literatüre kazandırılmasıdır. Ölçeğinin geliştirilmesi sürecinde ilk aşamada 61 maddeden oluşan bir taslak envanter hazırlanmıştır. Taslak envanterdeki maddelerin içerik ve
kapsam açısından uygun olup olmadığını belirlemek için Kapsam Geçerlik Oranı-KGO- (Content Validity Ratio/Index) indeksi hesaplanmış ve KGO indeksi 0.99 altında kalan maddeler envanterden çıkarılmıştır. Sonuçta 6 madde elenerek toplam 55 maddeden oluşan envantere ulaşılmıştır. Ölçeğin iç
tutarlılık denetiminde Madde- Toplam-Madde korelasyonları ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. Geliştirilen ölçeğin yapısal geçerliliği ise Açımlayıcı (exploratory) Faktör Analizi ile
yapılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 16.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada KMO Analizi sonucu 0.899 ve Barlett Testi sonucu 8.954 olarak saptanmış ve her iki test
sonucu da p<0,01 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin faktör yapısının incelenmesinde Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis) ve Varimax Rotasyon yöntemi kullanılmıştır.
Faktör analizi sonucunda faktör yükü değerlerinin 0,268 ile 0.721 arasında olduğu saptanmıştır. Çalışmada, faktör yük değeri 0.25 ve üzerinde olanların analize alınması uygun görülmüş ve ölçekteki
49 madde bu özelliği taşıdığından, sonuçta 5 boyutlu ve 49 maddeli bir ölçeğe ulaşılmıştır. 49 maddenin, 5 boyutta açıkladığı (ilaç ve transfüzyon uygulamaları, düşmeler, hastane enfeksiyonları, hasta
izlemi, iletişim ve malzeme güvenliği) varyans, toplam varyansın %52.149’unu oluşturmaktadır. Geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının 0.954 olması nedeniyle mükemmel düzeyde
güvenilir olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Tıbbi Hatlar, Hemşirelikte Malpraktise Eğilim Ölçeği
DEVELOPMENT OF MALPRACTICE TREND SCALE IN NURSING
AND VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS
Abstract
The purpose of this study is to develop a ‘Malpractice Trend Scale in Nursing’ and identify the validity and reliability of the scale to bring it into literature. In the first stage, in order to develop the scale, a draft inventory consisting 61 items was prepared. For the assessment of responses Content Validity Ratio (CVR) /Index was calculated and the items below 0.99 were removed from the inventory. As
a result, 6 items were eliminated and an inventory consisting total 55 items was developed. Item Total
1. Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, musaozata@gmail.com
2. Karaman Devlet Hastanesi, haltunkan@gmail.com
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Correlation and Cronbach Alpha reliability coefficient were used to test the internal consistency of the
scale. Structural Validity of the developed scale was done with Confirmatory Factor Analysis. The datas of the research were evaluated in SPSS 16.0 statistical package program.
In this study, the KMO analysis result was 0.899 and Barlett Test result was 8.94 and both results were
found meaningful in p<0.01 level. The search result showed that the sample size used in this research
is adequate and appropriate. Principal Compotent Analysis and Varimax Rotation methods were used
in investigation of factor structure of scale. As a result of factor analysis, load factor values were found between 0.268 and 0.721. In this study, if the factor analysis load is found 0.25 and above, these
are considered as appropriate and 49 items of the scale had this feature so, as a result, a 5 dimensional scale incluiding 49 items is developed. The variance of 49 items with 5 dimension (medicine and
tranfusion practices, falls, hospital infections, patient monitoring, communication and maternal security) constitutes 52.149 of total variance. As Cronbach Alpha internal consistency coefficiency of the
scale is 0.954, the reliability of the scale is at excellent level.
Key Words: Nursing, Malpractice, Malpractice Trend Scale in Nursing
1. GİRİŞ
Hekimin veya sağlık personelinin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği
veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zararlar olarak tanımlanan tıbbi hatalar, dünya genelinde
çözülmesi gereken öncelikli problemler arasında gösterilmektedir (Temel, 2005). Çünkü her yıl milyonlarca insan tıbbi hatalardan olumsuz etkilenmektedir. Örneğin 1999 yılında Institute of Medicine
(IOM) yayınladığı bir raporda ABD’de her yıl 44.000-98.000 kişinin tıbbi hatalar nedeni ile yaşamını kaybettiği belirtilmiştir (IOM, 1999). Kanada Sağlık Bilgi Enstitüsü bulgularına göre Ontario Hastanelerinde 1992 ve1997 yılları arasında hastaneye kabul edilen hastaların %3.3-5.0’i tedavi sırasında
tıbbi hatalara maruz kalmıştır (Hunter ve ark., 1999; Wanzel ve ark., 2000). ABD’de yapılan bir araştırmada, araştırmaya katılan hastanelerin % 65’inde ölüm ya da ciddi zarar ile sonuçlanan olayların yaşandığı saptanmıştır (Lamb ve ark., 2003). Yapılan başka bir araştırmada Almanya’da her yıl 100.000
tıbbi hatanın meydana geldiği ve bu hatalar sonucunda 25.000 kişinin öldüğü tespit edilmiştir (http://
www.patienten-erband.de/ 25000.html, 2009).
Ülkemizde de tıbbi hataların boyutları tam olarak bilinmemekle beraber, dünya ülkeleri ile paralellik
gösterdiği düşünülmektedir. Tıbbi hatalarla ilgili şikâyetlerin ülkemizde değerlendirilme makamı Yüksek Sağlık Şurası olup, Şura’da 1931- 2004 yılları arasında yaklaşık 10 bin dosya görüşülmüş ve bunların yaklaşık yarısında sağlık personeli az veya çok kusurlu bulunmuştur (Temel, 2005).
1.1.Hemşirelik Mesleği ve Tıbbi Hatalar
Hemşirelik mesleği, her türlü sağlık kurumunda sağlığın değerli kılınması ve hastalıkların önlenmesi
için, bedenen ve aklen hasta ya da sakat bireylerin bakımından sorumlu bir meslektir (Öztürk, 2002).
Hemşireler birey, aile ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık durumunda
iyileştirmeye yönelik çabaların tümünde yer almaktadır. Hemşireler insan sağlığının ve yaşamının korunması için sahip olunması gereken asgari bilgi ve beceriden yoksun olduğu takdirde, hizmet sundukları insanların hayatını tehlikeye sokabilmektedir (Oktay ve Aksayan, 1998; Ersoy, 1998). ICN hemşirelik uygulamalarını, hasta güvenliği ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunun anahtarı olarak vurgulamaktadır (www.whpa.org/factptsafety.htm, 2009). Bu nedenle hemşirelik hizmetleri, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası, hatta temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir.
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Tıbbi hatalar konusu tüm sağlık çalışanları için önemli bir konu olmakla birlikte, hemşireler açısından
daha büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü hemşireler hasta bakımında doğrudan görev almakta ve yaptıkları yanlış uygulamalar hastanın hayatını tehlikeye sokabilmektedir (Özata ve Aslan, 2009). Yapılan
araştırmalar hemşirelik hizmetlerinin hasta güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Örneğin ABD’de yapılan bir çalışmada hemşirelerin doktor ve eczacılardan kaynaklanan hataları, hastaya zarar vermeden önce % 86 oranında engelleyebildikleri tespit edilmiştir (www.
whpa.org/psfety.htm, 2009). Aiken ve arkadaşları (2002) tarafından yapılan bir başka çalışmada hasta
ölümleri ile hemşirelik uygulamaları arasında önemli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Maddox ve arkadaşları (2001) hasta güvenliğini tehlikeye sokan ilaç hatalarının (yanlış doz, yanlış ilaç, yanlış yer) genellikle hemşirelerle alakalı olduğunu saptamıştır (Özata ve Aslan, 2009).
Hemşirelerin çalışma şartlarının ağır olması, kritik hastalarla karşılaşılması, yaşanılan yoğun stres,
olumsuz çalışma şartları ve uyulması gereken prosedürlerin çokluğu her zaman hata yapma olasılığını artırmaktadır. Ayrıca sağlık kuruluşlarında hemşire sayısının yetersiz olması nedeniyle çoğu zaman
hastalara yeterince zaman ayrılamamakta ve hasta bakımı için yeterli özen gösterilememektedir. Bu
durum günlük rutin faaliyetlerinin tam olarak yapılamaması sonucunu getirmekte ve hemşirelerin yoğun iş baskısı yaşamalarına yol açmaktadır. Yaşanan baskı ise hasta güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir (Berlanda ve ark., 2008). Hasta güvenliği açısından hemşirelik hizmetlerinde en sık karşılaşılan hataların başında; ilaç hataları, hastane enfeksiyonları, düşmeler, yetersiz izlem, iletişim sorunları
ve malzeme kullanımına bağlı hataların geldiği belirtilmektedir (Oktay, 1990; Aştı ve Acaroğlu, 2000;
Holdsworth ve ark., 2003). Aşağıda bu hatalar hakkında bilgiler sunulmaktadır.
1.2. İlaç Hataları
İlaç hataları; hasta güvenliğini etkileyen en yaygın hata tipidir. Kaushal ve arkadaşları (2001) yaptıkları çalışmada hastanelerde ilaç hata oranını %5.7 olarak saptamışlardır. Utah ve Colorado da 3.719 kişi
üzerinde yapılan çalışmada ise ilaç hatalarının oranının %1 olduğu ve bunlarında %59’unun önlenebilir olduğu saptanmıştır (Kaushal ve ark. 2001; Sharek ve Classen, 2006). Başka bir çalışmada 1998
yılında ABD’de ilaç uygulamalarının % 28’inde ilaç reaksiyonu görüldüğü ve bu reaksiyonların %
42’sinin önlenebilir olduğu saptanmıştır (Ballard, 2003). Trooskine göre, her yıl hastanede yatan hastaların 7.000’i sadece ilaç uygulama hataları nedeniyle yaşamını yitirmektedir. İngiltere’de 2001’de
tespit edilen 10 binden fazla ilaç hatasının, 1.100’ünün ölümle sonuçlandığı belirlenmiştir (Mayo ve
Duncan, 2004). Kaushal ve arkadaşları (2001) ilaç hatalarında en çok görülen hata tiplerini; yanlış doz
(%28), ilacın yanlış zamanda verilmesi (%9.4), yanlış yoldan verilmesi (%18), uygulanan ilacın yazılmaması/kayıtların düzenli tutulmaması (%14), yanlış ilaç (%1.3), yanlış hasta (%0.16), ilaç alerjisi(%1.3) ve okunaksız order (%2.3) olarak sıralamıştır. Taxis ve Barber (2003) yaptıkları araştırmada
430 İntraveniz (IV) ilaç dozunun 21’inde, hazırlama ve uygulama evresinde bir ya da daha çok hata
oluştuğunu saptamıştır.
İlaç uygulamaları, hemşirelik uygulamalarında hata açısından en yüksek risk alanlarından biridir. İlaç
uygulama süreci multidispliner bir süreç olmakla birlikte, ilaç uygulamalarında son noktada yer aldıklarından hemşireler büyük bir önem taşımaktadır (Sezgin, 2007). Mayo ve Duncan’ın (2004) yaptıkları çalışmada 983 hemşireden % 46.5’inin ilaç hatası yaptığını bildirilmiştir. Hemşirelerden kaynaklanan başlıca ilaç hata tiplerine bakıldığında; yasal olmayan isteme göre ilacın verilmesi, hekim istemi olmadan ilacın verilmesi, istemin sözlü verilmesi, ilacın okunuş ve görünüş benzerliği sonucunda
yanlış ilacın verilmesi, ilaç dozunun yanlış hesaplanması ya da yanlış dozda ilaç verilmesi, ilaç kutusu
ve paketi üzerindeki bilgilere dikkat etmeme ve ilaç uygulamasının unutulması yer almaktadır (Mete
ve Ulusoy, 2006).
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1.3. Hastane Enfeksiyonları
Tanı ve tedavi amacıyla gerçekleştirilen çeşitli invaziv girişimler ve operasyonlar sayesinde insan yaşamı uzamakta ve yaşam kalitesi artmaktadır. Ancak bu girişimler sırasında hastalara buluşabilen mikroorganizmalar ile oluşan enfeksiyonlar kimi zaman yaşamı tehdit edebilmektedir (Günaydın ve Gürler, 2008). Hastane enfeksiyonları dediğimiz bu enfeksiyonlar, hastalar hastaneye başvurduktan 48-72
saat sonra gelişen veya hastanede gelişmesine rağmen kimi zaman taburcu olduktan sonra 10 gün içinde ortaya çıkabilen enfeksiyonlardır (Ulutaşdemir ve ark., 2008).
Literatürde hastane enfeksiyonlarının önemi üzerine yapılan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Örneğin ABD’de her 136 hastadan biri, hastanede kaptığı enfeksiyon nedeni ile ciddi bir şekilde hasta olmaktadır. Bu ise yılda iki milyon olaya tekabül etmekte, yaklaşık 4.5-5.7 milyon dolarlık ek bir maliyete yol açmakta ve 90.000 ölüme sebep olmaktadır (Ostrowsky, 2007). İngiltere’de ise hastanelerde yılda 100 bin enfeksiyon oluştuğu, bunların maliyetinin yaklaşık bir milyon sterlini bulduğu ve
5000’den fazla ölüme sebebiyet verdiği tahmin edilmektedir (http://www.parliament.uk/documents/
upload/POSTpn247.pdf, 2009).
Aytekin’in (1998) çalışmasında ise ülkemizde hastane enfeksiyonu oranı %5.0 olarak saptanmış ve
enfeksiyonların en çok yoğun bakım ünitelerinde gözlendiği belirlenmiştir. Özçetin ve arkadaşlarının
(2009) Ege Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan servisinde yaptıkları bir başka çalışmada 96 hastane enfeksiyonu saptanmıştır. Aynı çalışmada hastane enfeksiyonlarında ilk iki sırayı bakteriyemi ve üriner
sistem enfeksiyonları aldığı ve hastaların çoğunda (%59.3, n=57) enfeksiyon oluşumunu kolaylaştırıcı bir veya daha fazla sayıda invaziv girişim olduğu belirtilmiştir.
Enfeksiyon kaynaklarının başında sağlık hizmeti sunanlar ilk sırayı almaktadır. Sağlık çalışanları içerisinde de hasta ile sürekli temasta bulunan ve bakımdan sorumlu olan hemşireler diğer sağlık personeline göre enfeksiyonların oluşması, yayılması ve önlenmesinde etkin bir role sahiptirler. Ayrıca sağlık çalışanlarının hijyenik olmayan uygulamaları da önemli bir enfeksiyon faktörüdür. Sağlıkla ilişkili
enfeksiyonların diğer bir kaynağı ise kirli alet ve tıbbi cihazların kullanılmasıdır. Özçetin ve arkadaşları (2009) yaptıkları çalışmada hemşire başına düşen hasta sayısının artması ile hastanede yatış süresinin uzadığını ve dolaysı ile hastane enfeksiyonları sıklığının arttığını saptamıştır.
1.4. Düşmeler
Düşmeler hastanelerde en yaygın görülen tıbbi hatalardan olup (Koh ve ark., 2007), bu kurumlarda meydana yaralanmaların yaklaşık %30’unun temel sebebini oluşturmaktadır (Dreschnack ve ark.,
2005). Özellikle 65 yaş ve üstü kişilerin hastanelerde karşılaştığı yaralanma ve ölümlerin en önemli
nedeninin düşmeler olduğu ve düşmeler sonucu oluşan yaralanmaların toplam maliyetinin 27.3 milyar
doları bulduğu belirtilmektedir (http://www.cdc.gov, 2009). Tutuarima ve ark. (1997) yaptıkları çalışmada düşmelerin görülme oranını binde 8.9 olarak saptamışlardır.
Yetişkin hastalarda düşme vakalarının çoğunun fizyolojik nedenlere bağlı olduğu belirlenmiştir. Yabancı hastane ortamı, vücut aktivitelerinde değişimler, özürlülük, yaşlılarda demans, görme, işitme
kaybı, kas kuvveti ve reflekslerde azalma gibi fiziksel ve mental yetersizlikler veya tedavi süreci gibi
uyanıklık durumunu ya da dengeyi etkileyen hastalıklar ve hastanın yaşı, düşme riskini artıran bireysel risk faktörleri arasında yer almaktadır (Acaroğlu ve Aştı, 2000). Ayrıca benzodiazepinler ve anepileptik ilaçlar düşme riskini artırabilmektedir (Hendrich ve ark., 2003).
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Sağlık kuruluşları düşmeyi önlemek için programlar oluşturmalı ve tüm personelin bu programa uyumu sağlanmalıdır. Güvenilir bilgi toplama, düşme sıklığı ve yaralanma derecelerinin bilinmesi, düşmeleri engelleyici program geliştirmek için son derece önemlidir. Başarılı bir düşme engelleme programı, hastanenin neresinde olursa olsun hastanın güvenliği garanti altına almalıdır (Dreschnack ve ark.
2005). Hastanede yatmakta olan hastaların, düşme sonucunda yaralanması hemşirelerin çok sık karşılaştıkları bir problemdir. Düşmeye neden olan risk faktörlerine ilişkin bilgilerin, hemşirelik uygulamalarıyla birleştirilmesi başarılı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır (Morse, 2008). Tutuarima ve ark.
(1997) her hasta için risk değerlendirilmesi yapılması, hasta ve yakınlarına düşme nedenleri ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verilmesi ve serviste fiziksel ortamın düzeltilmesi (yeterli ışık sağlanması) ile düşmelerin önlenebileceğini belirtmektedir.
1.5. Hastanın Yetersiz İzlenmesinden Kaynaklanan Hatalar
Gelişmiş birçok ülkede yetersiz hasta izlemleri, hatalı uygulamalara ilişkin davaların, en sık rastlanılan nedenlerindendir. Yetersiz izleme bağlı hataları en aza indirmek için istemler açık ve okunabilir bir
şekilde yazılmalı ve izlem sıklığı net olarak belirtilmelidir (Safran, 2004). Hastaya ilişkin tüm izlemler zaman belirtilerek yazılı olarak kaydedilmelidir. Eğer hastanın sık aralarla kontrole ihtiyacı var ise
bu zaman aralığı sağlık ekibi üyelerince belirlenmelidir (Mete ve Ulusoy, 2006).
1.6. İletişim Eksikliğinden Kaynaklanan Hatalar
Arda ve arkadaşlarının (2007) yaptığı bir araştırmada hekimlerin %78.2’si, hemşirelerin ise %85.5’i
hastalarla iletişim kurmada problem yaşadıklarını belirtmiştir. Aynı çalışmada iş yoğunluğunun ve yeterli sayıda hekim ya da hemşirenin olmamasının iletişim kuramamanın temel nedeni olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte klinik sorumlularının yarattığı gerginlik, nöbetlerin fazlalılığı, çok yorulma
gibi nedenlerin de iletişim sürecini olumsuz etkilediği belirtilmiştir. Meurier ve ark.’nın (1997) 124
hemşire üzerinde yaptıkları çalışmada, hemşirelerin en çok (% 33) uygulama sırasında hata yaptığı ve
bu hataların % 27.9’unun iletişim sorunlarından kaynaklandığı saptanmıştır.
İletişimin temel hedefi karşılıklı anlaşmadır. Sağlık hizmetinin sunumunda hasta ile hizmeti sunan personel doğrudan ya da dolaylı olarak iletişime girmektedir. Bu görevliler arasında hekimler ve hemşireler, hastayla en yakın iletişime giren meslek gruplarıdır (Çelik, 2008). Uludağ, hasta ve ailesine ulaşmada, en etkili araçlardan birisinin iletişim olduğunu ifade etmiştir. İletişim, klinik müdahalenin temel tekniğidir. Çünkü bilgi, iletişim teknikleri, sorun çözme yetkisi ve fiziksel inceleme, etkili ve doğru klinik müdahalenin dört ana parçasını oluşturmaktadır. Uygun iletişim teknikleri olmadan diğer bütün klinik çabalar boşa gidebilir (Adıgüzel, 2005). Hastalık tanı ve tedavi sürecinin etkililiği üzerinde
önemli etkisi bulunan hasta-sağlık personeli etkileşimi, hasta memnuniyetini ve hizmet kalitesini de
etkileyen en büyük faktördür (Roter ve ark., 1997).
Hemşirenin bağımlı işlevleri hekim istemlerinin yerine getirilmesini içerir. Örneğin “Yataklı Tedavi
Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 132. Maddesinde” hemşirelerin görev ve yetkileri, “hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve tedavileri meslekleri dahilinde ve tabiplerin tarifine göre yapmak” olarak belirtilmektedir. Hemşirelerin istemleri yerine getirirken, prosedürün uygun olup olmadığına bakması ve emin olduktan sonra yerine getirmesi gerekmektedir. Ayrıca yeterince açık olmayan ve sorun oluşturabilecek istemler, hekimin doğrulamasından sonra uygulanmalıdır. Sakıncası görülen, soru işareti olan istemler rapor edilmeli, sözlü veya telefonla alınan istemler ise en kısa zamanda (ilk 24 saat) istem veren hekime imzalatılmalıdır (Acaroğlu ve Aştı, 2000; Mete ve Ulusoy, 2006).
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1.7. Yanlış Ya da Uygun Olmayan Malzeme Kullanımı ve Cihazlara Bağlı Hatalar
Sağlık hizmeti verilen kuruluşlarda hastaya uygulanacak tanı ve tedavi prosedürlerinde kullanılan malzemenin uygun kullanılmaması ya da yanlış malzeme kullanılması hastanın güvenliğini tehdit ederek, enfeksiyonlara ve yaralanmalara sebep olabilmektedir (Acaroğlu ve Aştı, 2000). Bu nedenle tanı
ve tedavi işlemlerine kullanılan alet, cihazların ve malzemelerin kontrolünün yapılması, sterilizasyon
önlemlerinin alınması, malzemelerin son kullanma tarihlerinin kontrolü, ortamın ısı, nem seviyesinin
sağlanması hasta güvenliği açısından büyük bir önem taşımaktadır (Karan, 1999). Sağlık bakımı verirken kullanılacak malzemenin güvenliği hakkında herhangi bir şüphe olduğunda, bu malzemeler kullanılmamalıdır. Ayrıca malzemelerin istenilen amaçlar doğrultusunda kullanıldığından emin olunmalı ve
bu yönden belli zaman aralıkları ile kontrol edilmelidir (Temel, 2005; Çetin, 2006). Kuruma yeni bir
malzeme alınmış veya bir değişiklik yapılmış ise, bu malzemeyi kullanacak sağlık ekibi üyesinin ya
da hemşirenin yeni duruma uyum sağlaması için eğitim alması sağlanmalıdır.
Literatürde teşhis ve tedavide kullanılan malzeme ve cihazların hasta güvenliği ile ilişkisini inceleyen
bazı çalışmalar yer almaktadır. Örneğin Saygın ve Ökten (1990) yaptıkları çalışmada anestezi ölümlerine neden olan alet/cihaz hatalarını; monitör hataları (%24), solunum cihazı hataları %20, hava yolu
kompanentleri (%18), laringoskop hataları (%12), anestezi makinesi hataları (%12) ve diğer nedenler (%14) olarak sıralamıştır. Aynı çalışmada kazalara neden olan alet-cihaz ve insan faktörüne bağlı nedenler; solunum devresinin bağlantısının ayrılması, gaz alımında fark edilmeyen değişiklik, enjektör karışıklığı, gaz naklinde problem, İV cihazında bağlantı bozukluğu, laringoskopun çalışmaması, solunum devresinde bağlantı hatası, hipovolemi, pozisyon değişikliğinde hava yolu sapması olarak belirlenmiştir.
Yukarda sıralanan tıbbi hata türleri hemşirelerin görevlerini yerine getirirken en sık karşılaştıkları veya
yol açtıkları tıbbi hata türlerini içermektedir. Bu bağlamda hata oranlarının azaltılabilmesi için hemşirelerin hangi tür hatalara karşı eğilimlerinin olduğunun saptanması ve bu doğrultuda önlem alınması büyük bir önem taşımaktadır.
2. YÖNTEM
“Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeğini” hemşirelik literatürüne kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, Konya şehir merkezinde faaliyet gösteren Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Konya Hastanelerinde 01/01/2008- 20/08/ 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Belirtilen hastanelerde fiilen hemşirelik görevi yapan, toplam 1822 hemşire, ebe ve acil tıp teknisyeni çalışma kapsamına alınmış ancak evrenin çok büyük olması nedeniyle örneklem seçimi yoluna gidilmiştir. Yapılan hesaplama sonucunda (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu, 1997)
örneklem büyüklüğü 190 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak faktör analizinde, örneklem büyüklüğünün, değişken sayısının yaklaşık 5 katı olması tavsiye edildiğinden (Tavşancıl, 2002) örneklem sayısının 250 kişiye çıkarılmasına karar verilmiştir. Uygulama aşamasında ise çalışmaya katılmayı kabul
eden toplam 240 kişiye anket uygulanabilmiştir. Birimlerden örneklem seçimi “rastgele örneklem seçimi metodu” ile yapılmıştır.
Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği, hasta bakımında doğrudan görev alan hemşirelerin, tıbbi
hata yapmaya eğilim düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Yapılan literatür incelemesi sonucunda, daha önce yerli ve yabancı literatürde bu amaca yönelik olarak geliştirilen herhangi bir ölçüm
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aracının olmadığı anlaşıldığından, bu ölçeğin geliştirilmesine karar verilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında ilk etapta literatürden yararlanılarak, hemşirelerin görev yaptığı alanlarda en çok hangi
türde tıbbi hataların yapıldığı saptanmıştır. Daha sonra ise bu hataların sebeplerinin neler olduğu tespit edilerek, 61 maddeden oluşan bir taslak envanter hazırlanmıştır. Taslak envanterdeki maddelerin
içerik ve kapsam açısından uygun olup olamadığını belirlemek için uzman görüşüne başvurulmuştur.
Bu amaca yönelik olarak beş uzman belirlenmiş ve bu kişilerden, envanterde yer alan maddelerin çalışmanın amacına uygunluğunu ve anlaşılırlığını değerlendirmeleri istenmiştir. Uzmanlar her bir maddeye ilişkin görüşlerini; “muhakkak gerekli”, “olabilir ancak gerekli değil” ve “gerekli değil” şeklinde cevaplandırmıştır. Uzman cevaplarının değerlendirmesinde Kapsam Geçelik Oranı-KGO-(Content
Validity Ratio/Index) indeksi kullanılmıştır (Grant ve Davis, 1997; Yurdagül, 2008). KGO= (Ne/ N-2)
/ (N/2) formülü ile hesaplanmıştır. Formülde; Ne gerekli seçeneğini işaretleyen uzman sayısını, N ise
çalışmaya katılan toplam uzman sayısını ifade etmektedir. Hesaplamalar sonucunda KGO indeksi 0.99
altında kalan maddeler envanterden çıkarılmış ve 6 madde elenerek toplam 55 maddeden oluşan envantere ulaşılmıştır. Elde edilen KGO değerleri için, istatistiksel açıdan anlamlı (p<0.05) kabul edilebilecek minimum değerler aşağıda verilen tablo gösterilmiştir (Yurdagül, 2008).
Tablo 1. KGO indeksi için kabul edilebilecek değerler
Uzman Sayısı
5
6

Minimum Değer
0.99
0.99

Uzman Sayısı
7
8

Minimum Değer
0.99
0.78

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

0,954
,899
8,954
1485
,000

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

Faktör
Yükü

İlacı doğru hastaya
yaptığımdan emin olurum

Maddeler
Hastaya fazla sıvı
yüklenmesine dikkat ederim

,597

Hastaya doğru ilacı
yaptığımdan emin olurum
İlacın miadının dolup
dolmadığına bakarım

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

İlaç/ilaç etkileşimine dikkat
ederim
İlacın hazırlanmasını ve
uygulanması esnasında
steriliteye önem veririm
İlacın tam doz uygulanmasına
dikkat ederim

Faktör
Yükü

,523

Hastaya uygulanan invazif
,649 girişimlerde asepsi kurallarına
dikkat ederim
IV kateterlerin kalma süresinin
72-96 saat olmasına dikkat
,500
ederim
Kateter takılı hastaları her gün
,590 kontrol ederim
İnfüze edilen sıvıların
hazırlanmasını ve
uygulanmasında kontamine
olmamasına dikkat ederim
İnfüzyon sıvılarını hastaya
,544 takmadan önce çatlak-yırtık/
delik yönünden kontrol ederim
Serum şişeleri ve setlerini 24
,533 saat’de bir değiştirirm

,589

,564

,466

Maddeler
Hastanın bakım ve bakım
sonuçları ile bilgileri vardiya
değişiminde ve vardiya
arasında paylaşılmasına dikkat
ederim
Serviste bulunan tüm tıbbi
cihazların ve ekipmanın düzenli
bakımının yapılmasını sağlarım
Serviste tüm cihazları çalışır
durumda olması için her gün
kontrol eder ve bozuk olanları
rapor ederim
Cihazların nasıl kullanılacağını
bilirim veya öğrenmeye
çalışırım
Malzeme güvenliği-tüm sarf
malzemelerin son kullanma
tarihlerini kontrol ederim

Faktör
Yükü

,502

,506

,603

,556

,416

,721

,521

Üriner kateterizasyonda
,607 kapalı drenaj sisteminin
bozulmamasına dikkat ederim

Hasta ve yakınlarına düşme
,522 nedenleri ve alınabilecek
,530
önlemler hakkında bilgi veririm
Hasta ilk kez ayağa kalktığında
,459 gerekli destek ve yardımı
,545
sağlarım
Hasta için gerekli olan araç/
,533 gereçlerin hasta yatağına yakın ,650
yerleştirilmesine dikkat ederim
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Maddeler

Faktör
Yükü

Maddeler

IV, IM ve SC enjeksiyonlarında
Çalıştığım serviste kirli
ilacı doğru bölgeden yapmaya
malzemelerin uygun kutu ve
,585
dikkat ederim
torbalara atılmasına dikkat
ederim
İlaçların yan etkilerini bilirim
Hastaya kullandığım tüm
ve ona göre uygulama yaparım
aletlerin sterilizasyon ve
,535
dezenfeksiyonun uygun şekilde
yapılmasını sağlarım
İlaç yapıldıktan sonra hastayı
Yatak yaralarının önlenmesine
yeterince izlerim
dikkat ederim
,613
İlaçların tam saatinde
yapılmasına dikkat ederim

Hastaya doğru mayinin
verilmesine dikkat ederim

Takılacak mayinin sterilitesini
kontrol ederim

Mayi miktarının doğru
hesaplanmasına dikkat ederim

Mayinin hastaya uygun yoldan
gönderilmesine dikkat ederim

Mayileri uygun araçlarla
göndermeye dikkat ederim

,496

,626

Enfekte hastaların izolasyonunu
sağlarım

Malzemenin güvenliğinden
şüphe duyduğumda
kullanmamaya dikkat ederim

Hasta izleme sıklığını doktor
isteminde belirtilen şekilde
,575
yaparım

,634

Hastanın aldığı-çıkardığı sıvı
takibini yaparım

Hasta yoğunluğu olduğu
zamanlarda da hasta izlemini
gerektiği gibi yapmaya
çalışırım
Yaptığım tüm izlemleri zaman
,526
belirtilerek kaydederim

,694

Faktör
Yükü
,459

,443

,467

,478

,453

,437

,268

Maddeler
Yatak kenarlarında
parmaklıkların-sınırlayıcıların
olmasına ve kapalı durmasına
dikkat ederim
Hasta nakillerinde gerekli
tedbirlerin alınmasını sağlarım

İletişim- hastanın bakımına
ilişkin bilgileri, hastayla
beraber yatak başında teslim
ederim
İletişim- hastanın tedavisi ve
bakımı ile ilgili tüm bilgileri
hemşire gözlem formuna
kaydederim
İletişim- sözlü/telefon ile
aldığım doktor istemini hemen
hemşire gözlem formuna
kaydederim
İletişim- serviste çift order(
doktor istemi+hemşire gözlem
formu)kontrolü uygulamasına
dikkat ederim
İletişim- açık olmayan, sorun
oluşturacak istemleri hekime
doğrulatırım

Faktör
Yükü
,511

,472

,460

,565

,445

,625

,605

,372

,469

Ortak Varyans (Communality); ölçekteki her bir değişkenin diğer değişkenlerle paylaştığı varyans
miktarıdır. Tablo 3.2’de görüldüğü gibi bu çalışmada, faktör yük değeri 0,25 ve üzerinde olanların
analize alınması uygun görülmüş bu bağlamda 6 madde ölçekten çıkartılarak sonuçta 5 boyutlu ve 49
maddeli bir ölçeğe ulaşılmıştır. Madde sayısının belirlenmesi aşamasından sonra ise faktör sayısının
belirlenmesi aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada amaç, yöntem kısmında da belirtildiği gibi değişkenler arasındaki ilişkileri en yüksek derecede temsil edecek az sayıda faktör elde etmektir.
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Tablo 4. Faktörlerin öz değerleri ve varyans açıklama yüzdeleri

Temel
Bileşenler
1
2
3
4
5

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

Varyans Yığılımlı
%
%
34,361
34,361
6,139
40,500
4,859
45,359
3,573
48,932
3,217
52,149

Türetilen Kareli Ağırlıklar
Rotasyon Sonucu Kareli
Toplamı
Ağırlıklar Toplamı
Varyans Yığılımlı
Varyans Yığılımlı
Toplam
Toplam
%
%
%
%
18,898
34,361
34,361
8,843
16,078
16,078
3,377
6,139
40,500
6,021
10,947
27,025
2,672
4,859
45,359
5,007
9,104
36,129
1,965
3,573
48,932
4,728
8,595
44,725
1,769
3,217
52,149
4,083
7,425
52,149

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

1

İlacı doğru hastaya yaptığımdan emin olurum

,533

Hastaya doğru ilacı yaptığımdan emin olurum

,603

İlacın miadının dolup dolmadığına bakarım

,651

Okunuş ve görünüş benzerliği olan ilaçlara dikkat
ederim

,711

İlaç dozunun doğru olup olmadığını kontrol ederim

,788

İlaç/ilaç etkileşimine dikkat ederim

,624

İlacın hazırlanmasını ve uygulanması esnasında
steriliteye önem veririm

,655

İlacın tam doz uygulanmasına dikkat ederim

,644

IV, IM ve SC enjeksiyonlarında ilacı doğru bölgeden
yapmaya dikkat ederim

,639

İlaçların yan etkilerini bilirim ve ona göre uygulama
yaparım

,530

İlaç yapıldıktan sonra hastayı yeterince izlerim

,521

İlaçların tam saatinde yapılmasına dikkat ederim

,538
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2

3

4

5

Hastaya doğru mayinin verilmesine dikkat ederim

,642

Takılacak mayinin sterilitesini kontrol ederim

,645

Mayi miktarının doğru hesaplanmasına dikkat ederim

,675

Mayinin hastaya uygun yoldan gönderilmesine dikkat
ederim

,788

Mayileri uygun araçlarla göndermeye dikkat ederim

,563

Hastaya fazla sıvı yüklenmesine dikkat ederim

,597

HASTANE ENFEKSİYONLARI

1

2

Hastaya uygulanan invazif girişimlerde asepsi
kurallarına dikkat ederim

,626

IV kateterlerin kalma süresinin 72-96 saat olmasına
dikkat ederim

,624

Kateter takılı hastaları her gün kontrol ederim

,352

İnfüze edilen sıvıların hazırlanmasını ve
uygulanmasında kontamine olmamasına dikkat ederim

,459

infüzyon sıvılarını hastaya takmadan önce çatlak-yırtık/
delik yönünden kontrol ederim

,640

Serum şişeleri ve setlerini 24 saatte bir değiştirim

,562

Üriner kateterizasyonda kapalı drenaj sisteminin
bozulmamasına dikkat ederim

,585

Çalıştığım serviste kirli malzemelerin uygun kutu ve
torbalara atılmasına dikkat ederim

,594

Hastaya kullandığım tüm aletlerin sterilizasyon ve
dezenfeksiyonun uygun şekilde yapılmasını sağlarım

,554

Yatak yaralarının önlenmesine dikkat ederim

,413

Enfekte hastaların izolasyonunu sağlarım

,472

Malzemenin güvenliğinden şüphe duyduğumda
kullanmamaya dikkat ederim

,415

HASTA İZLEMİ VE MALZEME GÜVENLİĞİ

1

2

3

4

5

3

4

5

Hasta izleme sıklığını doktor isteminde belirtilen
şekilde yaparım

,440

Hastanın aldığı-çıkardığı sıvı takibini yaparım

,372

14

Hasta yoğunluğu olduğu zamanlarda da hasta izlemini
gerektiği gibi yapmaya çalışırım

,420

Yaptığım tüm izlemleri zaman belirtilerek kaydederim

,456

Hastanın bakım ve bakım sonuçları ile bilgileri vardiya
değişiminde ve vardiya arasında paylaşılmasına dikkat
ederim

,423

Serviste bulunan tüm tıbbi cihazların ve ekipmanın
düzenli bakımının yapılmasını sağlarım

,622

Serviste tüm cihazları çalışır durumda olması için her
gün kontrol eder ve bozuk olanları rapor ederim

,693

Cihazların nasıl kullanılacağını bilirim veya öğrenmeye
çalışırım

,596

Tüm sarf malzemelerin son kullanma tarihlerini kontrol
ederim

,453

DÜŞMELER

1

2

3

4

Hasta ve yakınlarına düşme nedenleri ve alınabilecek
önlemler hakkında bilgi veririm

,688

Hasta ilk kez ayağa kalktığında gerekli destek ve
yardımı sağlarım

,666

Hasta için gerekli olan araç/gereçlerin hasta yatağına
yakın yerleştirilmesine dikkat ederim

,740

Yatak kenarlarında parmaklıkların-sınırlayıcıların
olmasına ve kapalı durmasına dikkat ederim

,553

Hasta nakillerinde gerekli tedbirlerin alınmasını
sağlarım

,539

İLETİŞİM

1

2

3

4

5

5

Hastanın bakımına ilişkin bilgileri, hastayla beraber
yatak başında teslim ederim

,631

Hastanın tedavisi ve bakımı ile ilgili tüm bilgileri
hemşire gözlem formuna kaydederim

,608

Sözlü/telefon ile aldığım doktor istemini hemen hemşire
gözlem formuna kaydederim

,624

Serviste çift order(doktor istemi+hemşire gözlem
formu)kontrolü uygulamasına dikkat ederim

,378

Açık olmayan, sorun oluşturacak istemleri hekime
doğrulatırım

,399
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Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 10 iterations.
Tablo 3.4’te görüldüğü gibi döndürme işlemi Varimax Metodu ile gerçekleştirilmiştir. Alt kesim noktası olarak (0,35) alınmış ve Döndürülmüş Faktör Matrisi bulgularından hareketle faktörlerin etiketlendirilmesi yapılmıştır. Etiketlenme sonucunda; Birinci Faktör İlaç ve Transfüzyon Uygulamaları, İkinci Faktör Hastane Enfeksiyonları, Üçüncü Faktör Hasta İzlemi ve Malzeme Güvenliği, Dördüncü Faktör Düşmeler ve Beşinci faktör ise İletişim olarak etiketlenmiştir.
4. SONUÇ
Son yıllarda üzerinde en çok durulan ve araştırma yapılan konuların başında tıbbi hatalar (malpraktis)
konusu gelmektedir. Çünkü tıbbi hatalara bağlı olarak her yıl dünya genelinde çok sayıda ölüm ve yaralanma meydana gelmekte, tedavide gecikmeler yaşanmakta ve bakım kalitesinde düşme gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hatalar sonucunda bakım maliyetleri artmakta, hizmet veren sağlık personeli yaptığı hataya bağlı olarak performans düşüklüğü, tükenmişlik ve suçluluk duygusu yaşayabilmektedir. Kimi zaman ise yapılan hatalar tazminat veya hapis cezası ile sonuçlanan ceza davalarına
konu olabilmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının ve sağlık kurumları yöneticilerinin tıbbi hataların önlenmesi için önlemeler alması gerekmektedir.
Tıbbi hataların önlenebilmesi için yapılması gereken en önemli uygulama, tıbbi hata türlerinin ve hataya yol açan faktörlerin belirlenmesidir. Yapılan çalışmalar meydana gelen hataların birçoğunun hemşirelere bağlı olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Bu bağlamda kurumda görev yapan hemşirelerin hangi konularda tıbbi hata yapmaya meyilli olduklarının belirlenmesi büyük bir önem taşımaktadır. Tıbbi hataya eğilimin belirlenmesi için ise geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracına gereksinim duyulmaktadır. Yapılan literatür taramasında Hemşirelikte tıbbi hata yapmaya eğilimin değerlendirilmesi konusunda geliştirilen herhangi bir ölçüm aracının olmadığı saptanmıştır. Bu çalışma ile “Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği’nin” geliştirilmesi, ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlinin saptanarak literatüre kazandırılması hedeflenmiştir.
Ölçeğinin geliştirilmesi konusunda ilk aşamada literatür bilgileri ve uzman görüşlerinden yararlanılarak, 61 maddeden oluşan bir taslak envanter hazırlanmıştır. Taslak envanterdeki maddelerin içerik ve
kapsam açısından uygun olup olmadığını belirlemek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşlerini değerlendirmek için Kapsam Geçerlik Oranı-KGO- (Content Validity Ratio/Index) indeksi
hesaplanmış ve KGO indeksi 0.99 altında kalan maddeler envanterden çıkarılmıştır. Sonuçta 6 madde
elenerek toplam 55 maddeden oluşan envantere ulaşılmıştır.
Envanterin yapı geçerliliğinin belirlenmesi için yapılacak faktör analizi öncesinde, örneklem yeterliliğini saptamak için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) analizi ve örneklem sınama büyüklüğünü saptamak
için Barlett’s Test of Sphericity testi yapılmıştır. Bu çalışmada KMO analizi sonucu 0.899 ve Barlett’s
Test of Sphericity analizi sonucu 8.954 olarak saptanmış ve her iki test sonucu da p<0,01 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bulunan sonuç örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli ve uygun olduğunu göstermiştir.
Ölçeğin faktör yapısının incelenmesinde Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis) ve
Varimax Rotasyon Yöntemi kullanılmıştır. Faktör analizi sonucunda faktör yükü değerlerinin 0,268
ile 0.721 arasında olduğu saptanmıştır. Ortak Varyans (Communality); ölçekteki her bir değişkenin di-
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ğer değişkenlerle paylaştığı varyans miktarını göstermektedir. Bu çalışmada, faktör yük değeri 0.25 ve
üzerinde olanların analize alınması uygun görülmüş ve ölçekteki 49 madde bu özelliği taşıdığından,
sonuçta 5 boyutlu ve 49 maddeli bir ölçeğe ulaşılmıştır. 49 maddenin, 5 boyutta açıkladığı varyans
toplam varyansın %52.149’unu oluşturmaktadır.
Geliştirilen ölçeğin iç tutarlılık denetiminde madde-toplam-madde korelasyonları ve Cronbach Alpha
güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. Madde-toplam-madde korelasyonu ölçekteki maddelerin her birinin ölçek içinde eklenebilir özellik taşıyıp taşımadığını belirtir (Çoban, 2006). Literatürde maddetoplam-madde korelasyon puanlarının 0.25’in üzerinde olmasının, ölçeklerin iç tutarlığının onaylanması için beklenen sınırlar olduğu belirtilmiştir (Akgül, 2003). Bu çalışmada ölçekteki maddelerin korelasyon puanlarının 0.25’ten büyük olduğu tespit edilmiştir. Cronbach α güvenirlik katsayısı ise ölçek
içindeki maddelerin iç tutarlılığının ve homojenliğinin bir göstergesi olup, araştırmada geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.954 olarak hesaplanmıştır. Bir güvenilirlik çalışmasında
güvenilirlik katsayısının olası sınırları 0-1 arasında değişir ve pratikte bu katsayının en az 0.80 olması beklenir (Hazır, 2000). Ancak ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ne kadar yüksek olursa,
ölçekte bulunan maddelerin o ölçüde birbiriyle tutarlı olduğunu ve aynı özelliğin öğelerini yoklayan
maddelerden oluştuğunu gösterir. Geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının 0.954
olması nedeniyle mükemmel düzeyde güvenilir olduğu anlaşılmıştır.
Sonuç olarak bu çalışma ile hemşire olarak görev yapan sağlık personelinin tıbbi hatalara eğilim düzeylerinin belirlenmesinde kullanılacak geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini test etmek için yapılan analizler, hazırlanan ölçme aracının, hastane idarecileri ve
araştırmacılar tarafından hemşirelerin tıbbi hata yapmaya eğilim düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.
Araştırma sadece Konya’da faaliyette bulunan hastanelerde hemşire olarak görev yapan personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelini kapsamaması ve sınırlı sayıda çalışan üzerinde gerçekleştirilmesi araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır.
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İYİ PLANLANMIŞ EKİP YAKLAŞIMININ ST SEGMENT YÜKSELMELİ
MİYOKARD ENFARKTÜSLÜ HASTALARIN SAĞ KALIMINA ETKİSİ
Yalın Tolga Yaylalı1, Akın Ateş2
Özet
Bu çalışmanın amacı iyi planlanmış hastane organizasyonunun fibrinolitik tedavi almış akut STsegment yükselmeli enfarktüslü olguların sağ kalımına etkisini araştırmaktı. Fibrinolitik tedavi uygun
olgulara ne kadar çabuk verilirse olguların sağ kalımı o kadar iyi olmaktadır. Nisan 2007 de çalışma
protokolü başlatıldı. Demografik, klinik, laboratuar ve zaman ölçümleri gibi bilgiler 183 çalışma hastasında prospektif olarak; 2005-2007 yıllarından 155 kontrol hastasında da retrospektif olarak toplandı. Olguyu tartışmak için tek telefon konuşması yapıldı. Tanısında sorun olmayan olgu için acil servis
değerlendirmesi yapılmadı. Şüpheli olguların EKG si icapçı kardiyoloğa fakslandı. Kapı-iğne aralığı medyan (25., 75. yüzde) olarak ölçüldü. Mortalite oranları kliniğe kontrole gelen hastalarda kayıtlar incelenerek; diğer tüm hastalarda telefon görüşmeleri ile belirlendi. Altı aylık mortaliteler Fisher
in exact testi ile karşılaştırıldı. Çalışma grubunda kapı-iğne aralığı anlamlı olarak azaldı. (mesai saatleri içinde 35 dk.(22,74) dan 16 dk. (10,22) ya azaldı) (mesai saatleri dışında 59 dk.(31,93) dan 26
dk. (16,35) ya azaldı) (p=0.000). Mortalite çalışma grubunda (5 ölüm, %2,7) kontrol grubu (12 ölüm,
%7,7) ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak azaldı (p=0.045). Akut ST yükselmeli miyokard enfarktüsü ile başvuran ve fibrinolitik tedavi uygulanan hastaların ölüm oranları iyi bir hastane planlaması ile azalmıştır.
Anahtar Kelimeler: ST-Segment Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü, Mortalite, İyi Planlanmış Ekip
Yaklaşımı
Abstract
The aim of this study was to examine the effect of the implementation of a well-organized collaborative
team approach on the outcomes of patients presenting with acute ST-elevation myocardial infarction
(STEMI) and treated with fibrinolytic therapy. Shorter time to reperfusion has been associated with a
better survival. The study protocol was implemented in April 2007. Demographic, clinical, laboratory,
and time interval data were collected on 183 study subjects, prospectively; on 155 controls from years
2005 and 2007, retrospectively. A single-phone call was made to discuss case. Emergency department evaluation was bypassed for definitive case. An electrocardiogram of suspected case was faxed
to the on-call cardiologist for confirmation. Door-to-needle times were calculated as medians. The
6-month mortality results were analyzed by the Fisher’s exact test. Door-to-needle times as median
(25th and 75th percentiles) were significantly decreased in the study group (during regular hours from
35min. (22,74) to 16 min. (10,22); during off hours from 59 min. (31,93) to 26 min. (16,35)(p=0.000).
Mortality was significantly reduced in the study group (5 deaths, 2.7%) than in the control group (12
deaths, 7.7%) (p=0.045). Mortality rates for patients presenting with acute STEMI and treated with
fibrinolytic therapy have been reduced with optimal hospital organization.
Key Words: ST-Segment Elevation Myocardial Infarction, Mortality, Well-Organized Collaborative
Approach
1. Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, yaylalimd@gmail.com
2. Uz. Dr., Servergazi Devlet Hastanesi, akin_ates@mynet.com
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1. GİRİŞ
ST yükselmeli miyokard enfarktüsünün (MI) tedavisi son 30 yılda dramatik bir ilerleme göstermesine rağmen, mortalitesi halen yüksektir. Bu hastalara sunulan tedavinin en büyük amacı çok hızlı bir
şekilde tam ve sürekli kan akımının tekrar sağlanmasıdır. Güncel yaklaşım primer koroner balon işlemi (PTCA) ve ardından koroner stent yerleştirilmesidir. Ancak teknik donanımın yetersizliği ve kaynakların kısıtlı olması nedeni ile gelişmiş ülkelerde dahi yaygın kullanılamamaktadır. O nedenle tıkaç
açıcı (fibrinolitik) tedavi bir çok ST yükselmeli MI olguları için ilk seçenektir. Daha kısa sürede fibrinolitik tedaviye ulaşan bu hastaların sağ kalımları daha iyidir (Gibson, 2004: 1). Kılavuzların önerdiği süre (kapı-iğne aralığı) 30 dakikanın altında olmasıdır (Antman, 2004: 2). Bizim bilgimiz dahilinde Türkiye’de bu hedefe ulaşıldığının araştırıldığı bir çalışma ve yayına rastlanmamıştır. Ayrıca hastane içi organizasyonun ve tedavi zamanıyla ilişkisi ve bunların sağ kalıma etkisi çok iyi çalışılmamıştır. Bu nedenle biz bu proje ile iyi planlanmış ekip yaklaşımının fibrinolitik tedavi alan ST yükselmeli
MI olgularının sağ kalımına etkisini araştırmayı amaçladık.
2. METOD
2.1. Çalışma Düzeni
Çalışma protokolü (Şekil 1) Nisan 2007 de başladı. Servergazi Devlet Hastanesi acil servise başvuran
veya 112 tarafından getirilen ST yükselmeli MI hastaları koroner yoğun bakım ünitesinde (KYBÜ)
fibrinolitik tedavi aldı. Çalışma protokolü gereğince: 1.Mesai saatleri içinde hastalar kardiyolog tarafından değerlendirildi. Fibrinolitik tedavi alması uygun görülen hastalar KYBÜ ne yatırıldı. 2. Mesai
saatleri dışında ise eğer tanıda bir sorun yoksa fibrinolitik tedavi kararı alındı ise direkt KYBÜ ne yatış geçekleşti. 3. Karar verilemeyen olgular acil serviste gözleme alınarak EKG leri icapçı kardiyoloğa
fakslandı. 4. Ayrı bir telefon hattı ile görüşmeler ve fakslama gerçekleşti. 5. Çoklu konsültasyonlar önlendi. 6. KYBÜ ve acil servis çalışanları periyodik olarak ST yükselmeli MI ve tedavisi hakkında eğitimden geçti. 7. Asansörlerden biri acil kullanım için ayrıldı. 8. Hastaların taşınması için KYBÜ personeli kullanıldı. Protokole başlanmadan önce çoklu konsültasyonlar yapılırdı. Tüm hastalar rutin olarak acil servis değerlendirilmesinden geçerdi. Acil servis personeli ST yükselmeli MI tedavisinde zamanın ne kadar değerli olduğunun farkında değildi. Acil serviste ayrı bir telefon hattı ve faks aleti bulunmamakta idi. Hastaların transferi yoğun acil personeli tarafından gerçekleşmekte idi.
2.2. Veri Toplama
Çalışmanın asıl sonlanım noktası 6 aylık mortalite hızı idi. Demografik, klinik, laboratuar ve zaman
ölçümleri gibi bilgiler, akut ST-segment miyokard enfarktüsü tanısı ile yatırılan ve fibrinolitik tedavisi alan toplam 338 hastada toplandı. Kapı-iğne aralığı hastanın ilk acil kapısına başvurduğu zaman ile
koroner yoğun bakım ünitesinde damardan ilaç başlanması arasındaki geçen süre olarak tanımlandı.
Bu aralık medyan olarak ölçüldü. Hastaların demografik özellikleri (yaş, cinsiyet), özgeçmişleri (hipertansiyon, diabetes, dislipidemi), başvurdukları zaman (mesai içi, mesai sonrası, hafta sonu), göğüs
ağrılarının olup olmadığı, miyokard enfarktüsünün lokalizasyonu, kullanılan fibrinolitik ajanın cinsi
kaydedildi. Polikliniğe düzenli kontrollere gelen hastaların hastane kayıtları incelendi. Diğer hastalar
için telefon görüşmeleri yapıldı. Hastaneden taburcu olduktan yaklaşık 6 ay sonra hayatta olup olmadıkları sorgulandı.
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2.3. İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analiz için SPSS in Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) yazılımının 17.0 versiyonu kullanıldı. Çalışma ve kontrol gruplarındaki hastaların medyan olarak ölçülen kapı-iğne zamanları
Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı. Her iki gruptaki 6 aylık ölüm oranları da Fisher in exact testi
ile karşılaştırıldı. P<0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi.
3. BULGULAR
Hastaların ve kontrollerin özellikleri Tablo 1 de gösterilmiştir. İki grup da yaş ortalaması; erkek, hipertansiyon, diyabet, dislipidemi, göğüs ağrısı, anterior MI lokalizasyonu, streptokinaz kullanımı yüzdeleri bakımından benzerdi. İki grup için zaman aralığı ölçümleri Tablo 2 de gösterilmiştir. Mesai dışında, kontrol grubunda kapı iğne zamanı medyan (25. ve 75. yüzdeler) olarak 59 (31,93) dakika iken
çalışma grubunda ise 26 (16,35) dakika olarak saptandı (p=0.000). Mesai içinde, kontrol grubunda
kapı iğne zamanı medyan (25. ve 75. yüzdeler) olarak 35 (22,74) dakika iken çalışma grubunda ise 16
(10,22) dakika olarak saptandı (p=0.000). Mortalite çalışma grubunda (5 ölüm, %2,7) kontrol grubu
(12 ölüm, %7,7) ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak azalmış saptandı (p=0.045) (Tablo 1).
4. TARTIŞMA
Günümüzde primer PTCA sadece hastaların %15-20 sine uygulanabilmektedir. En büyük amaç daha
fazla uygun hastaya reperfüzyon tedavisi sunabilmektir. Fibrinolitik tedavi akut STEMI lı olgularda
akılcı bir seçenek olmaya devam etmektedir (Van de Werf, 2003: 3). Bununla birlikte birçok hasta bu
fırsatı kaçırmaktadır. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki fibrinolitik tedaviye ne kadar erken başlanırsa sağ kalım o kadar iyi olmaktadır. Semptomların başlangıcının ilk saatinde tedavi olanlar en fazla fayda görenlerdir (Fu, 2001: 4). Tedavi uygulama zamanı halen uzundur. Enfarktın büyüklüğü koroner oklüzyonun süresi ile ilişkilidir (Reimer, 1993: 5). Bu nedenle gecikmiş tedavi daha az miyokardın sağlam kalmasına ve mortalitenin artmasına neden olmaktadır. Fibrinolitik tedavi ile erken reperfüzyon sağlanan hastaların mortalitelerinin azaldığı ve miyokardın kurtarıldığına dair deliller mevcuttur (Wilcox, 1988: 6). Enfarkttan sorumlu arterin erken ve süreğen açık olması hastane içi ve uzun dönem sağ kalımı olumlu etkilemektedir (O’Keefe, 1989: 7). Fibrinolitik tedavideki gecikmeler reperfüzyon tedavisi alan hastaların 6 aylık mortalitelerini arttırmıştır. Bu nedenle bütün gayretler geçen sürenin azaltılması için harcanmalıdır. Hastane içindeki bölümlerin daha iyi organizasyonu; özellikle acil
servisin ve kardiyolojinin iş birliği içinde çalışması kapı-iğne aralığını ve STEMI olgularının mortalitesini azaltmak için kullanılmalıdır. Erken tanı ve hastane öncesi kaynakların erken transport ve triage
için kullanımı hastane içi gecikmeyi azaltabilir (Morrison, 2006: 8).
Çalışmamızın önemli ve yeni bulgusu tedavi zamanının iyi planlanmış bir ekip yaklaşımı ile kısaltılabiliyor olması ve bunun da klinik sonuçları olumlu yönde etkileyebiliyor olmasıdır. Çalışma protololünün başlanmasından sonra tedavi zamanlarında anlamlı olarak azalmalar kaydedildi. Optimal hastane planlaması ile mortalite anlamlı olarak azaldı.
Biz bu proje ile sahadan KYBÜ ne hastaların erken transferini, KYBÜ nin erken hazırlanmasını, hastaların direkt KYBÜ ne yatışını sağlayarak; kardiyologlara daha erken ulaşarak ve daha iyi bir organize ekip çalışmasını yaparak kapı-iğne aralığını kısaltmayı başardık. Bu da daha önce hastane yapısının düzeltilmesi ile hastane içi gecikmenin azaltıldığının gösterildiği çalışma ile uyum içindeydi (MacCallum, 1990: 9). Erken tedavi ile hastalarımızın miyokardiyal reperfüzyonu iyileşmiş dolayısı ile sağ
kalımı artmıştır.
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4. SONUÇ
Biz, yeni ve kolay hastane stratejilerinin uygulamaya koyulması ile kapı-iğne aralığını kılavuzların
önerdiği rakamlara çekmeyi başardık. STEMI ile başvuran hastaların mortalitelerinin iyi planlanmış
bir ekip çalışması ile azaltılabileceğini gösterdik. Fibrinolitik tedavisi STEMI için yaygın olarak kullanılabilir olmaya devam ettikçe (McNamara, 2006: 10), iyi planlanmış ekip yaklaşımının mortaliteyi
azaltması için uygulanmasının önemi böylece ortadadır.
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Şekil 1. İyi planlanmış ekip çalışmasının akış şeması
Gö÷üs a÷rÕsÕ nedeni ile 112 nin harekete geçirilmesi

Gö÷üs a÷rÕsÕ nedeni ile hastanÕn acil
servise baúvurmasÕ

112 alan de÷erlendirmesi, EKG monitorizasyonu

Acil servis de÷erlendirmesi, 12
derivasyonlu EKG nin çekilmesi

ùüpheli olgularÕn EKG si nöbetçi
kardiyolo÷un laptop bilgisayarÕna
fakslandÕ

112 tarafÕndan EKG nin STEMI olarak
de÷erlendirilmesi

‘OlasÕ STEMI’ olgularÕ acil servise
getirildi ve EKG ler nöbetçi
kardiyolo÷un laptop bilgisayarÕna
fakslandÕ

112 tarafÕndan acil servisin aranÕp KYBÜ de
yatak olup olmadÕ÷ÕnÕn sorgulanmasÕ

Nöbetçi kardiyolog EKG yi
de÷erlendirip olgunun
yatÕúÕna karar verdi

TanÕsÕ kesinleúmiú STEMI olgusunu acil
servisin kabul etmesi

KYBÜ ne direkt yatÕúÕn gerçekleúmesi
(transportun KYBÜ personeli tarafÕndan
gerçekleúmesi)

Acil servis tarafÕndan EKG nin
STEMI olarak
de÷erlendirilmesi

EKG: Elektrokardiogram
KYBÜ: Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
STEMI: ST-Segment Yükselmeli Miyokard Infarktüsü
112: Acil Ambulans Servisi
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Tablo 1. Hasta ve kontrol gruplarının özellikleri

Demografik
Yaş, yıl
(aralık)
Erkek

Kontrol Grubu
(n= 155)

Çalışma Grubu
(n= 183)

60.71 ± 11.33
(33-74)
131 ( %85)

64.32 ±6.45
(31-81)
161 ( %88)

NS

p değeri

NS

Özgeçmiş
Hipertansiyon
Diyabet
Dislipidemi

55 (%35)
46 (%30)
26 (%17)

56 (%31)
64 (%35)
27 (%15)

NS
NS
NS

Klinik
Göğüs ağrısı
Anterior MI

147 (%95)
77 (%50)

175 (%96)
95 (%52)

NS
NS

Fibrinolitik ajan
Streptokinaz

7 (%4,5)

9 (%5)

NS

6 aylık mortalite

12 (%7,7)

5 (%2,7)

p=0.045

Değerler yüzde ve ortalama olarak verildi.
Tablo 2. Başvuru zamanına göre kapı-iğne aralığı ölçümleri

Mesai dışı, dakika
Mesai içi, dakika

Çalışma Grubu
(n=109)
26 (16,35) (n=128)
16 (10, 22) (n=55)

Kontrol Grubu
( n=155)
59 (31, 93) (n=106)
35 (22, 74) (n=49)

p değeri
0.000
0.000

Değerler medyan olarak verildi (25., 75. yüzdeler). Mesai dışı: 17:00-08:00 ve hafta sonları; mesai
içi: 08:00-17:00 Pazartesi-Cuma.
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HEMŞİRELERİN YAŞADIĞI MOBBİNG
Havva Öztürk1, Fatma Yılmaz2,
Sevilay Hintistan3, Tülay Bayramoğlu4
Özet
Araştırma, hastanelerde çalışan hemşirelerin mobbing (psikolojik terör, işyerinde zorbalık, yıldırma
vb) uygulamaları ile karşılaşma durumlarını saptamak ve mobbing ölçeği geliştirmek amacıyla OcakHaziran 2006 tarihleri arasında Trabzon il merkezindeki tüm devlet hastanelerinde ve üniversite hastanesinde çalışan 814 hemşire ile yapılmıştır. Veriler, hemşirelerin demografik özellikleri, mobbing ile
ilgili düşüncelerinin alındığı 17 sorudan oluşan anket ve 68 maddelik mobbing ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin CVI: %88, iç tutarlılığı için madde-toplam puan korelasyon değerleri: 0.30- 0.73 ve Cronbach Alpha: 0. 97 dir. Ölçek tek faktörlüdür ya da genel bir faktöre sahiptir. Araştırma katılan hemşirelerin %58’i devlet hastanelerinde çalışmakta ve %89’u hemşire pozisyonunda bulunmaktadır. Bu
hemşirelerin %59’u mobbing mağduru olmadığını, %39’u mağdur olduğunu belirtmektedir. Mağdur
olduğunu belirten 329 hemşirenin yalnızca %42’si gerçek mobbing mağdurudur ve bunlar ortalama
247,17±31,75 puan almışlardır. Hemşirelerin %23’ü halen, %35’i 3 yıl ya da üstünde ve %30.9’u kıskançlık nedeniyle mobbing yaşadığını, mobbingi uygulayanların %54’ünün yönetici ve %45’inin kadın olduğunu belirtmiştir. Ayrıca üniversite hastanesinde mobbing yaşayan hemşire sayısı daha az olmasına rağmen, mobbing daha yoğun/şiddetli yaşanmaktadır (MWU=1544,5 ; p=0.001).
Anahtar Kelimeler: Mobbing, Hemşire, Bullying, Hastane

MOBBING WHICH NURSES EXPERIENCED
Abstract
Research is carried out to determine if the nurses working in hospitals are subjected to mobbing
(psychological terror, bullying behavior in workplace, daunting etc.) and to develop a mobbing scale,
between January and June 2006, with 814 nurses working in all public hospitals and university hospital in Trabzon City Center. Data was collected with questionnaire and a 68-items mobbing scale. For
scale, content validity index= 88%, item-total corelation values: 0,30–0,73 and Cronbach Alpha: 0.97
are found. The scale is single factored. 58% of nurses, who were participated in the research, work in
state hospitals and 89% of them were nurse position. Of these nurses, 59% stated not being mobbing
victim and 39% stated being mobbing victim. However, only 42% of 329 nurses who stated being mobbing victim really suffer from mobbing and their mean point is 247,17±31,75. 23% of them still suffer
from mobbing, 35% suffered from 3 years ↑, 39% suffer mobbing because of jealousy, 54% of the mobbers are managers and 45% are women, 46% of the nurses are not pleased with their hospital and with
the managers. Also it is determined that mobbing is exposed more violent in this hospital, although
number of nurses in the university hospital were less (MWU=1544,5 , p=0.001).
Key Words: Mobbing, Nurse, Bullying, Hospital
1. Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu, havvaozturk@hotmail.com
2. Uzm., Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu, fatmayılmaz61@yahoo.com
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1. GİRİŞ
Mobbing, Latince’de kararsız kalabalık, şiddete yönelmiş topluluk anlamında olan “mobile vulgus”
sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce’de ise “mob” fiili, bir yerde toplanmak, saldırmak ve rahatsız etmek anlamındadır. Türkçe’de mobbing, duygusal linç, psikolojik terör, işyerinde zorbalık, psikolojik
taciz, duygusal taciz, duygusal saldırı, yıldırma, vb. şeklinde tanımlanmaktadır (Bağ, 2004: 82; Çobanoğlu, 2005: 19; Davenport, Distler, Pursell, 2003: 15; Leymann 1990: 119; Uludağlı ve Uçanok,
2005: 78).
Mobbing ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, ilk çalışma 1960’larda Lorenz’ın hayvanların kendi aralarında veya sürü dışı bir yabancıya karşı uyguladıkları taciz davranışları üstünedir. Daha sonra Heinemann öğrenciler arasında görülen zorbalık ve taciz olaylarını ele almış, 1972’de Çocuklar Arasında Grup Şiddeti adlı kitap yazmıştır. 1980’li yıllarda Leymann İşveç, Almanya da yaptığı araştırmalar sonucunda taciz ve yıldırma olaylarının iş dünyasında geniş boyutta yer aldığını ortaya koymuştur. Leymann’ın çalışmaları ışığında dünyanın pek çok yerinde İrlanda, İşveç, Finlandiya, Avusturya,
Macaristan, İtalya ve Fransa da konu ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. A.B.D.’de Brodsky, Taciz Edilmiş Çalışan adlı bir kitap yazmıştır. Brodsky’e göre taciz “başkalarını yıpratmak, eziyet etmek, engellemek ve tepki almak” amacıyla tekrar edilen ve sürekli yapılan, muhatabı kışkırtan, baskı yapan,
korkutan, yıldıran ya da rahatını kaçıran davranışlarda bulunmaktır. Leyman ise mobbingi, bir veya
birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak, düşmanca ve ahlak dışı yöntemlerle sistematik
bir biçimde uygulanan psikolojik terör olarak tanımlamıştır. 1996’da da İngiliz yazar Field, “Bully in
Sight” adlı eserinde mobbing/zorbalığı, “bir kişinin kurbanın kendine güvenine ve öz saygısına sürekli ve acımasız biçimde saldırması olarak tanımlamıştır (Çobanoğlu, 2005: 19; Davenport, Distler, Pursell, 2003: 5; Leymann, 1990: 119-120).
Mobbing duygusal bir saldırıdır. Hedefi ise bir işyerindeki kişi ve kişiler üzerindeki sistematik baskı
yaratarak, ahlak dışı yaklaşımlarla performanslarını ve dayanma güçlerini yok ederek, işten ayrılmaya
zorlamaktır. İş yeri mobbingi, bir insanı çalıştığı kurumdan ayrılmaya zorlamak amacı ile yersiz suçlamalar, aşağılamalar, genel tacizler şeklinde baskı unsurlarını art niyetli ve sistemli olarak uygulamaktır. Mağdur, iş yaşamından dışlamak amacıyla psikolojik taciz, kötü davranış, uygun olmayan görev
ve adaletsiz maaş yöntemiyle de yıldırılabilir. Mobbing, genelde üst düzey yönetim kadrosu tarafından
uygulandığı gibi, aynı düzeydeki akranlar, astlar ya da bir grup tarafından da uygulanabilir. Araştırmalar mobbing mağdurlarının çoğunluğunun otuzlu yaşlarda, iyi eğitimli, hatta yüksek lisans, doktora
gibi derecelere sahip bireyler olduğunu göstermektedir. Ayrıca, mağdurların duygusal zekâları yüksek,
üretkenlik, dürüstlük, merhamet ve adalet hisleri gelişmiş kişiler olduğu da belirlenmiştir. Parlak ve
etkileyici bir eğitim geçmişine sahiptirler. Kurumun basamaklarını tırmanma sürecinde gelecek vaat
eden bu kişiler, rakipleri ya da gelişime ve yeniliğe açık olmayan üst yönetimler için tehdit ve saf dışı
bırakılması gereken bir rakip olarak görülmektedirler. Oysa mobbing mağdurları, işlerini seven, işle
bütünleşen, örgütün hedeflerine, saygınlığına inanan ve yürekten katkıda bulunan kimselerdir (Bağ,
2004: 85; Çobanoğlu, 2005: 21-23; Davenport, Distler, Pursell, 2003: 15-16).
Mobbing sosyal bir olgudur. Bir kurumda mobbing yapan, mobbingi teşvik eden, mobbinge göz yuman ve mobbing kurbanı/mağduru kimseler vardır. Kurumdaki kişiler bu iki gruptan birisine, tacizciye ya da kurbana destek çıkarak mobbing sürecine dâhil olmaktadırlar. Mobbinge uğrayan kişinin tipik tepkisi toplumdan izole olmaktır. Çünkü kendisine ne olduğunu, nasıl olduğunu ve niçin olduğunu
anlayamamaktadır. Yaşanan çatışmaları ailesine ve topluma da taşımaktadır (Bağ, 2004: 81; Çobanoğlu, 2005: 23; Davenport, Distler, Pursell, 2003: 94-95).
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Yaygın mobbing davranışları; yapılan işlerin sürekli eleştirilmesi, kişinin umursanmaması, dini ve siyasi görüşleri ile alay edilmesi, hakkında asılsız söylentiler çıkarılması, hareketleri taklit edilerek gülünç duruma düşürülmesi, verilen işlerin geri alınarak kişinin kendine olan güveninin sarsılması, kişinin itibarını ve kariyerini zedelemek için yeteneği dışında işler verilmesi, psikolojik ve fiziksel olarak
ağır işlerde görevlendirilmesidir (Bağ, 2004: 90-93; Çobanoğlu, 2005: 25; Leymann, 1990: 121; Uludağlı, 2005: 79). Dr. Heinz Leymann’da 45 ayrı mobbing davranışı tanımlamıştır ve bu davranışları
da özelliğine göre 5 grupta toplamıştır. 1. Grup: Kendini göstermeyi ve iletişim oluşumunu etkilemek:
üstünüz kendinizi gösterme olanaklarınızı kısıtlar, sözünüz sürekli kesilir, yüzünüze bağırılır ve yüksek sesle azarlanırsınız, yaptığınız iş sürekli eleştirilir vb. 2. Grup: Sosyal ilişkilere saldırılar: Çevrenizdeki insanlar sizinle konuşmazlar, kimseyle konuşamazsınız, başkalarına ulaşmanız engellenir, sanki orada değilmişsiniz gibi davranılır vb. 3. Grup: İtibarınıza saldırılar: İnsanlar arkanızdan kötü konuşur, asılsız söylentiler ortada dolaşır, gülünç durumlara düşürülürsünüz, cinsel imalar yapılır vb. 4.
Grup: Kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırışlar: Sizin için hiçbir özel görev yoktur, size
verilen işler geri alınır, sürdürmeniz için anlamsız işler verilir, işiniz sürekli değiştirilir, size mali yük
getirecek genel zararlara sebep olunur vb. 5. Grup: Kişinin sağlığına doğrudan saldırılar: Fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanırsınız, fiziksel şiddet tehditleri yapılır, fiziksel zarar, doğrudan cinsel taciz vb. dir (Davenport, Distler, Pursell, 2003: 18-19).
Mobbing süreci de, ilk olarak önemli bir olay ya da anlaşmazlığın tanımlanması, sonra saldırgan eylemler ve psikolojik saldırıların görülmesi, daha sonra yönetimin yanlış anlayarak, negatif döngüye katılması, dördüncü aşamada mağdur/kurbanın zor veya akıl hastası olarak damgalanması ve son olarak
işine son verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu olayın sarsıntısı, travma sonrası stres bozukluğunu tetiklediği, duygusal gerilim ve onu izleyen psikosomatik hastalıkların devam ettiği, hatta yoğunlaştığını da belirtmektedir (Bağ, 2004: 94-98; Çobanoğlu, 2005: 71-73; Davenport, Distler, Pursell, 2003: 20;
Leymann 1990: 121-122; Uludağlı, 2005: 80).
Mobbing örgütlerde bulaşıcı bir hastalık gibidir. Tedbir alınmazsa örgütün tümüne yayılabilir. İşletmelerde güven, sevgi ve saygı azalır, motivasyon yok olur. Uyumsuzluk baş gösterir ve iş verimliliği düşer. Her işyerinde ve her tür kuruluşta olabilir. Uzmanlar mobbing sendromuna yakalanan bir kişinin
topluma maliyetinin, yıllık gelirinden fazla olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle yöneticilerin farklılıkları, anlaşmazlık, uyumsuzluk, zıtlaşma ve birbirine ters düşme gibi durumlarını yöneterek çözmesi gerektiğini belirtilmektedir. Eğer çözüm sağlanmazsa işyerinde duygusal saldırıya uğramış dürüst,
güvenilir, sadık, çalışkan ve vizyon sahibi bir çok kişinin yok yere heba edileceği ifade edilmektedir
(Çobanoğlu, 2005: 23; Davenport, Distler, Pursell, 2003: 47; Yücetürk, 2003). İtalya’da mobbinge karşi dayanişma derneğinin araştırmasında ise bir kurumda mobbinge maruz kalmış iki kurbanın altı ay
içinde iş veriminin ortalama %50 oranında düştüğü açıklanmaktadır (Çobanoğlu, 2005: 100). Asunakutlu ve Safra’nın çalışmalarında da mobbing davranışlarının işe devamsızlık ve işten ayrılmaya neden olduğu saptanmıştır (Asunakutlu ve Safra, 2006: 315). Ayrıca, dünyanın her yerinde yaygınlaşan
mobbing uygulamalarının zaman ve verimlilik maliyetlerinde inanılmaz rakamlara ulaştığı saptanmıştır. Örneğin bu rakam, Amerika Birleşik Devletlerin (ABD)’de 180 milyon dolar, Almanya’da 100 milyon euro, İngiltere’de 260.000 paund’dur (Kök, 2006: 161).
Mobbing ile ilgili yapılan bir diğer çalışmada ise katılımcıların yüzde 81’i iş hayatında mobbing ile
karşılaştığını, %79’u mobbing’le birkaç kez karşılaştığını, %18’i sadece bir ya da iki kez karşılaştığını, %2’si hiç karşılaşmadığını açıklamıştır. Katılımcıların % 70’i bu davranışı yöneticisinin, %25’inin
aynı seviyedeki çalışma arkadaşlarının, % 3’ü astının ve % 1’i de diğerlerinin uyguladığını açıklamıştır (mobbingturkiye.net, 2009). Bu oranlar azımsanmayacak kadar yüksektir. Arpacıoğlu’nun çalışma-
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sında da genellikle zorbalık yapan kişilerin %81’inin mağdurun amiri, %14’ünün eşiti ya da çalışma
arkadaşı, %5’inin astı olduğunu belirtirken, kurbanların ise %77’sinin kadın olduğunu belirtmektedir.
Ayrıca, erkeklerin %69’unun kadınlara, kadınların ise %84’ünün kadınlara zorbalık yaptığını açıklamıştır (mobbingturkiye.net, 2009c).
Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu hemşirelik mesleğinde de mobbing incelendiğinde, 2002 yılında Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN= International Council of Nurses), tüm dünya’da ve tüm toplumlarda bir salgın haline gelen şiddetin sağlık hizmeti veren işyerlerinde ciddi boyutlara ulaştığını tanımlamıştır (Delbel 2003: 31). ABD’de sağlık çalışanlarının diğer hizmet sektöründe çalışanlara göre
16 kez daha fazla şiddet riski altında olduğu belirtilmiştir (Delbel 2003: 31, West, 2003). İş güvenliği
ve Sağlık Yönetimi (OSHA= Occupational Safety and Health Administration), Amerikan Hemşireler
Birliği (ANA= American Nurses Association) ve Acil Hemşireler Birliği (ENA= Emergency Nurses’
Association) gibi organizasyonların faaliyetlerinde de aşırı baskı altındaki sağlık bakım ortamlarında
işyeri şiddetinin arttığı tanımlanmıştır (West, 2003). Mesleki şiddetin hemşirelik mesleğinde karşılaşılan önemli sorunlardan biri olduğu ve diğer mesleklerden üç kat daha fazla yaşandığı yapılan birçok
çalışma ile de tespit edilmiştir (Delbel, 2003: 31; West, 2003). Çobanoğlu, Bağ, Khorsid ve Akın’ın
çalışmaları ile de bu açıklamalar desteklenmektedir (Bağ, 2004: 47; Çobanoğlu, 2005: 142; Khorsid
ve Akın, 2006: 15).
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) asistan, pratisyen, uzman doktor, ebe ve
hemşireleri kapsayan çalışmasında da, sağlık kurumlarında çalışan kadınların psikolojik baskı ve fiziksel şiddetten yoğun olarak şikâyetçi olduğu tespit edilmiştir. Kadınların %51’inin tehdit, psikolojik ve ekonomik baskıdan şikâyetçi olduğu, %7’sinin fiziksel şiddet, %4’nün cinsel tacize uğradığı saptanmıştır. Eğitim hastanelerinde çalışan kadınların %44’ünün, devlet hastanesinde çalışanların
%44’ünün, ihtisas hastanesinde çalışanların %39’unun, sağlık ocağında çalışanların %28’inin işyerinde psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığı görülmüştür. Bu araştırmada hemşirelerin %46’sının
şiddetle karşılaştığı, ebelerin %42’sinin, uzman ve asistan doktarların %32’sinin fiziksel ve ruhsal şiddetten şikâyetçi oldu belirlenmiştir. Bu çalışmaya katılan kadınların %9’u hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldığını, %6’sı hasta yakınlarınca cinsel tacize maruz kaldığını belirtmiştir.
Ayrıca kadınların çoğunluğu amirinin psikolojik baskı yaptığını açıklamıştır. Bu kadınların %38’i yaşadığı olaydan sonra herhangi bir yasal girişimde bulunmadığını, %26’sı resmi şikâyette bulunduğunu
açıklamıştır (mobbingturkiye.com, 2009b).
Bu nedenle sağlık grubunun önemli ve büyük çoğunluğunu oluşturan hemşirelerinde bu durumla
karşılaşıp-karşılaşmadığını saptamak sağlık insan gücünün işyeri mutluluğu, sağlık hizmetlerinin maliyet ve verimliliği açısından önemli olarak görülmüştür.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı
Hastanelerde çalışan hemşirelerin mobbing uygulamaları ile karşılaşma durumlarını saptamak amacıyla yapılmıştır.
2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırma, Trabzon il Merkezindeki tüm devlet hastanelerinde ve üniversite hastanesinde çalışan toplam 974 hemşireden araştırmaya katılan ve izinli olmayan 814 hemşire ile gerçekleştirilmiştir.
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2.3. Veri Toplama Araçları
Veriler, 7 demografik özellik (yaş, medeni durum, çocuklarının olup olmadığı varsa çocuk sayısı, mesleki deneyim yılı, çalışılan hastane, pozisyon, çalışılan ünite), 10 mobbing ile ilgili hemşirelerin düşüncelerinin alındığı sorulardan (mobbing yaşanıp-yaşanmadığı, kim/kimler tarafından mobbing uygulamalarına maruz kalındığı, ne kadar süre ve ne zaman maruz kaldığı, başkasına mobbing uygulanıp
uygulanmadığı, mobbing saldırganın cinsiyeti, mobbing saldırılarına maruz kalma nedenleri, bu durumla nasıl başa çıkmaya çalışıldığı, meslek, kurum vb. ile ilgili memnuniyet durumu ve fırsat olsa işi
ile ilgili tercihleri) oluşan anket ve Öztürk, Yılmaz ve Hindistan tarafından geliştirilen mobbing ölçeği ile Ocak-Haziran 2006 tarihleri arasında toplanmıştır.
Ölçek, kurumun mobbinge zemin hazırlama durumunu, mobbingi uygulayanların davranışlarını ve
mobbing uygulamalarının mağdurun üstünde oluşturduğu etkileri mağdurun nasıl tanımladığını saptamaya yönelik 68 olumlu maddeden oluşmaktadır ve “5” kesinlikle katılıyorum ile “1” kesinlikle katılmıyorum arasında değerlendirilmektedir. Ölçek puan aralığı 68-340 puan aralığındadır. Ölçekten 204
üstünde puan alınması mobbing yaşandığının göstergesidir. Ölçeğin CVI= %88, madde-toplam madde
korelasyon değerleri r= 0.30–0.73 arasında, Cronbach Alpha değeri= 0.97 dir ve ölçek genel bir faktöre sahiptir ya da faktöriyel olarak saf bir testtir. 68 madde ile son şeklini almıştır (Öztürk, Yılmaz &
Hindistan 2006)
2.4. İşlem
Araştırmanın yapılabilmesi için öncelikle Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünden izin alındıktan sonra Trabzon merkez’deki beş devlet hastanesinde ve üniversite hastanesi etik kurulundan izin alındıktan sonra
üniversite hastanesinde çalışan tüm hemşirelerle gerçekleştirilmiştir. Ancak araştırmaya katılmak istemeyen ve araştırmanın uygulaması sırasında izinli olan hemşireler araştırma kapsamına alınmamıştır.
Araştırmada kullanılan veri toplama araçları araştırmacılar tarafından hastanelerin tüm servislerindeki
hemşirelere eş zamanlı, elden ve zarflarla birlikte dağıtılmıştır. Gündüz nöbetlerinde çalışan hemşirelere anket ve ölçekle birlikte anket ve ölçeğin nasıl yanıtlanacağını açıklayan kısa bir yönerge ve birebir açıklama yapılmıştır. Gece nöbetindeki hemşirelere ise yalnızca yönerge dağıtılmıştır. Araçlar ortalama üç hafta içinde elden kapalı zarflarda geri toplanmıştır. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışmalarının yapılabilmesi içinde anketler elden ve kapalı zarflarda yönerge ile birlikte dağıtılmış ve ortalama iki hafta içinde anketler toplanmıştır. Ancak bazı eksik anketlerin tamamlanması bir aylık bir süreyi kapsamıştır. Sağlıklı ve doğru sonuçlar almak için anketlerde kimlik bilgilerine yer verilmemiştir.
2.4. Bulgular ve Tartışma
Hemşirelerin karşılaştıkları mobbing uygulamaları ile ilgili bulgulara bakıldığında ise, araştırmaya katılan tüm hemşirelerin %59’u (485) mobbing mağduru olmadığını, %40’ı(329) mağdur olduğunu belirtmiştir. Mobbing mağduru olduğunu düşünen hemşirelerin %30’u (97) üniversite hastanesi, %70’I
(232) devlet hastanelerinde çalışmaktadır. Ancak mağdur olduğunu düşünen 329 hemşirenin %42’si
(139) gerçek mobbing mağdurudur ve ortalama 247,17±31,75 puan almışlardır. Tüm hastanelerde çalışan 814 hemşirenin de %17’si mobbing yaşamaktadır. Mobbing mağduru hemşirelerin %58’i devlet hastanesinde çalışmakta, %89’u hemşire statüsünde, ortalama 10.75±6.43 yıllık deneyime sahip,
31.01±5.75 yaşında, %61’i evli, %56’sı çocuk sahibidir.
Çalışmalara bakıldığında, mobbing sendromunun dünyada ve ülkemiz sağlık sektöründe geniş olarak
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yaşandığı ve diğer mesleklerle karşılaştırıldığında hemşirelere uygulanan şiddetin daha yaygın olduğu gösterilmektedir (Bağ, 2004: 47; Çobanoğlu, 2005: 141-142; Delbel, 2003: 32; Khorsid ve Akın,
2006: 15; West, 2003). Khorsid ve Akın’ın çalışmasında da incelediği bir çok araştırmada, Longo ve
Sherman’ın çalışmalarında da hemşirelerin çoğunlukla sözel ve emosyonel şiddetin yanında fiziksel
şiddete maruz kaldığı da saptanmıştır (Khorsid ve Akın, 2005: 15-16; Longo ve Sherman, 2007: 35).
Uzun’un çalışmasında da hemşirelerin yüksek düzeyde (son oniki ay içinde hemşirelerin % 87’sinin)
sözel saldırılara maruz kaldığı belirlenmiştir (Uzun, 2003: 81). Karacaoğlu ve Reyhanoğlu’nun çalışmalarında da sağlık ekibi içinde en fazla hemşirelerin kimliğine yönelik aşağılama yaşadığını saptaması bu çalışmaları desteklemektedir (Karacaoğlu ve Reyhanoğlu, 2006: 177). Longo ve Sherman’ın
çalışmalarında hemşirelerin şiddet yaşama nedenleri benlik saygısının düşüklüğü ve grup davranışlarının baskısına bağlanmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda hemşirelerin iş doyum düzeyinde artış
görülmesine rağmen hemşireliğin halen iyi bir kariyer olarak görülmemesi de neden olarak gösterilmiştir. Ayrıca hemşirelik grubunun sıkıntılı bir grup olduğu; her şeyden önce bir kadın mesleği olduğu ve toplumların çoğunlukla ataerkil (erkek egemen) olduğu, erkek doktor ve yöneticilerin başı çektiği bir toplum üyesi olmasından da şiddet yaşayabileceği belirtilmiştir (Longo ve Sherman, 2007: 35).
Bunların yanısıra hemşirelerin mobbing yaşama nedenleri; küçük yaşta çalışma hayatına başlamalarına ve her türlü saldırı, tacize karşı kendilerini koruyamamalarına bağlanmıştır. Hastane çalışma koşullarının ağır ve yoğun olmasının, kayırıcılığın yapılmasının, iş doyumsuzluğu ve olumsuz iş çevresi
gibi örgütsel faktörlerinde iş yerinde mobbinge neden olduğu belirtilmiştir Çobanoğlu, 2005: 47). Lash
ve arkadaşlarının hemşire öğrenciler üstünde yaptığı çalışmada da hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin
de sağlık meslek üyeleri tarafından sözel saldırılar yaşandığını saptaması; hemşirelik grubun daha öğrenci iken sözel saldırılara maruz kaldığı göstermiştir (Lash vd., 2006: 396). Leiper’in çalışma bulguları da bu sonuçları desteklemektedir. Öğrenci hemşirelerin %34’ünün kaba ve sözlü saldırıya maruz
kaldığını, gurur kırıcı ve adaletsiz bir şekilde eleştirildiğini saptamıştır (Leiper, 2005: 44). Kök, Einarsen, Zapf ve arkadaşları, Leymann’ın da çalışmalarında mobbingin ortaya çıkmasındaki en önemli nedenlerden biri iş doyumsuzluğu ve olumsuz iş çevresi gibi faktörleri kapsayan örgütsel faktörler olarak gösterilmiştir (Kök, 2006; Einarsen, 1999: 16; Zapf, et.al, 1996: 216; Leymann, 1990: 121). Bulgularımızda mobbing mağduru hemşirelerin %46’sı da çalıştığı hastanelerinden ve yöneticilerinden
memnun değillerdir ve %46’sı fırsatı olsa hemşireliği bırakıp başka bir işte çalışmak istemektedirler.
Ayrıca mobbing mağduru hemşirelerin yarısından fazlası devlet hastanelerinde çalışmasına rağmen,
üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin devlet hastanelerinde çalışanlara göre daha şiddetli ya da
yoğun düzeyde mobbing yaşadığı da saptanmıştır (MWU=1544,5 p=0.001) (Tablo 1).
Tablo 1. Hastanelere göre hemşirelerin mobbing uygulamaları ile karşılaşma durumları
Hastaneler
n
Mean Rank
Sum of Ranks
Üniversite Hastanesi
58
83.82
4861.50
Devlet Hastaneleri

81

60.10

4868.50
MWU= 1547.5 ; P=0.001

Gürsoy ve arkadaşlarının çalışmalarında da Trabzon’daki üniversite hastanesinde çalışan ameliyathane
hemşirelerinin iş doyum düzeylerinin devlet hastanelerinde çalışanlara göre daha düşük olduğu
saptanmıştır. Bu bulgular üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyumsuzluğuna bağlı
daha fazla mobbing yaşayabileceğini düşündürmüştür (Gürsoy vd., 2003). Öztürk’ün çalışmasında
incelediği birçok araştırma sonuçlarında da hastanelerde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeylerinin
orta ya da düşük düzeyde olduğu görülmüştür (Öztürk, 2002). Bu durum hemşirelik grubunun mobbing
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için risk altında olduğunu ve mobbing oluşması için ortamın uygun olduğunu göstermektedir.
Hemşirelerin demografik özellikleri ile mobbing yaşama durumları karşılaştırıldığında, hemşirelerin
medeni durumlarının, çocuklarının olup olmamasının, statülerinin, yaş ve mesleki deneyimlerinin
mobbing yaşama durumunu etkilemediği belirlenmiştir. Ancak mobbing mağdurlarının genellikle
41-50 yaşındaki insanlar olduğu, fakat ülkemizde 25-30 yaş arasında insanların yoğun mobbing
baskına maruz kaldığı belirtilmektedir (Çobanoğlu, 2005: 29; Davenport, Distler, Pursell, 2003: 9).
Bulgularımızda da mobbing mağduru hemşirelerin yaş ortalaması 31.01’dir.
Mağdur hemşirelerin %23’ü halen, %35’i 3 yıl ya da üstünde ve %30.9’u kıskançlık nedeniyle mobbing yaşadığını belirtmiştir (Tablo 2). Uzmanlarında mobbing saldırılarının 3 ay-3 yıl arasında sürdüğünü, 2 yıldan fazla mobbing uygulamalarına maruz kalan kişilerin seyrek fakat çok yoğun olarak
mobbing saldırıları ile karşılaştığını, mobbing uygulayanların aşırı kontrolcü, korkak, nevrotik, iktidar
açlığı çeken kişiliğe sahip olduklarını ve hareketlerinin güvensizlik, korkudan doğan kıskançlık ve hasetten kaynaklandığını açıklaması bulgularımızı desteklemektedir (Bağ, 2004: 106; Çobanoğlu, 2005:
34; Davenport, Distler, Pursell, 2003: 38). Mobbingle başa çıkmak için de mağdurun iş çevresinin dışında, ailesinden, güvendiği bir arkadaşından ya da özenle seçilmiş bir terapistten yardım alması gerektiği belirtilmektedir (Davenport, Distler, Pursell, 2003: 88). Hemşirelerinde %53’ü mobbing durumunu arkadaşları ve ailesi ile paylaşmaktadır. Genç ve Pamukoğlu çalışmasında ise mağdurların yaşadıkları mobbing olaylarını kimseye bildirmedikleri, bunun faydasız olacağını düşündükleri saptanmıştır (Genç ve Pamukoğlu, 2006: 328).
Tablo 2. Hemşirelerin görüşlerine göre mobbing yaşama nedenleri
Mobbing Nedenleri
Kıskançlık
İşteki başarılarım
Dünya ve yaşam hakkındaki görüşlerim
Nedensiz
Yeteneklerim
Dış/Fiziksel görünüşüm
Yaşam tarzım
Eğitim durumum
Dini inanç/inançlarım
Siyasi görüşlerim
Medeni durumum
İşteki başarısızlıklarım
* n katlanmıştır

n
43
40
33
31
29
22
20
20
16
15
11
5

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

Mobbing mağduru hemşirelerin %76’sı kurumlarında bir başkasına mobbing uygulandığını, mobbing
uygulayanların %54’ünün yönetici ve %45’inin kadın olduğunu belirtmiştir. Hemşirelerin %16’sı kadın ve erkeklerden oluşan bir grup tarafından mobbing saldırılarına maruz kaldığını da belirtmiştir.
Çobanoğlu’nun da mobbing’in genelde üst düzey yönetim kadrosu tarafından uygulandığını, sağlık
sektöründe kadın çalışanların çok olduğunu ve nedenini hemşirelerin bayanlardan seçilmesinden kaynaklandığını belirtmesi bulgularımızı desteklemektedir (Çobanoğlu, 2005: 141-142). Farell’da çalış-
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masında hemşirelerin yaşadığı sözlü saldırıların %29’unu meslektaşlarının yaptığını, %27’sini hekimlerin yaptığını belirlemiştir (Farell, 2006: 975).
3. SONUÇ
Mobbing mağduru olduğunu düşünen hemşirelerin yarısından fazlası devlet hastanesinde, çoğunluğu
hemşire statüsünde çalışmakta, ortalama 10 yıllık deneyime sahip ve ortalama 31 yaşında, çoğunluğu
evli ve çocuk sahibidir.
Mobbing ölçeğine göre, hemşirelerin mobbing yaşama durumu değerlendirildiğinde ise hastanelerde
mobbing uygulamaları yaklaşık 1/6 oranında yapılmakta ya da yaşanmaktadır. Mobbing uygulamaları
hemşireler tarafından halen yaşanmakta, uygulamalar 3 yıl ve üstünde sürmekte, yöneticiler ve kadınlar tarafından kıskançlık nedeniyle yapılmakta ve üniversite hastanesinde daha çok ya da şiddetli yaşanmaktadır. Hemşireler durumu arkadaş ve aileleri ile paylaşarak mobbingle başa çıkmaya çalışmaktadır. Literatür bakıldığında da hemşirelere mobbingle başa çıkmak için, kişinin diğer insanlardan kendini yalıtmaması, arkadaş ve ailesinin desteğini alması, bir evcil hayvan edinmesi, sevilen şeylerden
kuvvet alması (çiçek, müzik, küçük uğurlar vb.), öz güven geliştirici şeyler yapması (becerilerinin değerini takdir etme, hoşlanılan uğraşılar, kendini şımartma, size değer veren kişilerle geçirilen zamanın
arttırılması) gerekirse yasal işlemlere başvurması ve yasal dayanak için günlük tutularak (tarihleri, saatleri, yerleri, kişileri ve olayları kaydetme, açık ve anlaşılır yazma) avukata başvurması önerilmektedir (Davenport, Distler, Pursell, 2003: 76-93; Yücetürk, 2003).
Hemşirelerin yaklaşık yarısı kurumlarından, mesleklerinden memnun değillerdir ve fırsatları olsa başka bir iş de çalışmak istemektedirler. Bu nedenlerden dolayı özellikle üniversite hastanesi olmak üzere
Trabzon merkezdeki tüm hastanelerde mobbing’in ne olduğu, süreci ve mobbing’le nasıl başa çıkılacağı konusunda konferans ve eğitimler düzenlemek yararlı olacaktır. Ayrıca hemşirelerin memnuniyet
düzeylerinin arttırılmasına yönelik gerçekçi çözüm önerilerinin oluşturulması ve zaman kaybetmeden
hayata geçirilmesi de mobbing durumunun ya da ortamının oluşmasını engelleyebilir.
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MARDİN İLİNDEKİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA GÖREV YAPAN
SAĞLIK PERSONELİNİN HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ
GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Abdulkadir Kurşun1, Seyithan Ar2, Pınar Dursun3
Özet
Araştırma, Mardin ilindeki yataklı tedavi kurumlarında görevli sağlık personelinin hasta güvenliği kültürü ile ilgili görüşlerini belirlenmeye yönelik planlanan tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Mardin ilinde yer alan yataklı tedavi kurumlarında (İlçe Entegre Hastaneleri hariç) 15/02/2009 ile
15/03/2009 tarihleri arasında görevli olan sağlık personeli (Hekim, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru
N=755) oluşturmaktadır. Evrenin tümüne ulaşmak hedeflenerek örneklem yöntemi kullanılmamış, Bryan
SEXTON ve arkadaşları tarafından geliştirilen anketten faydalanılarak oluşturulan anket formlarına
yanıt veren, toplam 400 kişi örneklemi oluşturmuştur. Anketlerin geri dönüşüm oranı %100’dür.Verilerin
istatistiksel analizinde, sayı, yüzde, Ki- kare, Student’s t testi kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
Araştırmaya katılanların demografik özellikleri incelendiğinde, çoğunluğunun kadın, 26-33 yaş, 1-10
yıl mesleki deneyime sahip, hemşire, lise mezunu, Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde görev yaptıkları ve “Hasta güvenliği” ile ilgili herhangi bir eğitim almadıkları saptanmıştır. “Hasta Güvenliği Kültürü” sorularına Hasta güvenliği eğitimi alanların, almayanlara göre verdikleri cevap ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. “Hasta Güvenliği Kültürünün” oluşumunda eğitimin önemli bir
yer tutuğu belirlenmiş olup, sağlık çalışanlarına ve halka yönelik “Hasta Güvenliği Eğitimi” kampanyası başlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Kültürü
Abstract
Town of Mardin in the central and / Bed Treatment of health personnel who served in organizations
(Doctors, Nurses, Midwives, Health Officers) Patient Safety Culture and identification of opinion. Research, hospitals in the province of Mardin in the culture with patient safety officer of health personnel
to determine their views on the plans is a descriptive study. Of the survey universe, in the province
of Mardin is located in hospitals (District Integrated Hospitals Excluded) 15/02/2009 to 15/03/2009
between officials of the medical personnel (Doctors, Nurses, Midwives, Health Officer N = 755) constituted. To achieve all targets of the universe not be a sampling method, developed by Bryan Sexton
and his friends benefited from the survey can be created that respond to a questionnaire, a total sample
of 400 people formed.The recycling rate survey is 100%. Statistical analysis of data, number, percentage, chi-square, Student’s t test was used. Results 95% confidence interval, significance p <0.05 level
were evaluated.
1. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, akkursun@mynet.com
2. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, seyithanar@hotmail.com
3. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, gdh.gov.pinar@hotmail.com

36

Research participants were examined demographic characteristics, the majority women, 26-33 years,
1-10 years of professional experience, nurse, high school graduate, Mardin on Women and Children’s
Hospital and they are serving in the “patient safety” and did not receive any training identified. “Patient Safety Culture” to questions of patient safety education field, according to non receive the answers were higher than average.”Patient Safety Culture as” an important role in the formation of
education is faltering in scheduled, health care for employees and the public “Patient Safety Education” campaign was initiated.
Key Words: Patient Safety, Patient Safety Culture
1. GİRİŞ
Günümüz de sağlık hizmetlerinde kurumsal kültürün en önemli parçalarından biri hasta güvenliğidir (kalder.org.tr, 2006). Hasta güvenliği, hastalara yardım ederken oluşabilecek zararlardan kaçınmak, kaza eseri
yaralanmaları, hata olasılığını azaltmak ve önlemektir (whpa.org/factptsafet,1999). Diğer bir deyişle Hasta güvenliği, sağlık bakım hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu
kuruluşlarda çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır (Yıldırım ve Çelik, 2005).
Sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında, hasta güvenliğinin sağlanması ve tıbbi hataların önlenmesi,
sağlık sisteminin öncelikleri arasında yer almaktadır (Güven, 2007; 411-412).Hasta güvenliği konusundaki gelişmeler, medikal hataların yüksek sıklığını azaltmaya ihtiyaç duymaktadır ve sağlık bakım kurumlarının hepsinde güvenlik kültürünün kurulmasını içermelidir (Dalton, Samaropoulos, Dalton, 2008: 153).
Institute of Medicine tarafından tıbbi hataların önlenmesi için yapılan önerilerin başında:
Ulusal Hasta Güvenliği Merkezinin kurulması,
Bu merkezin konu ile ilgili yapılacak çalışmaların amaçlarını belirlemesi,
Liderlik ve araştırma planlanmasında rol alması, tüm sağlık kuruluşlarında isteğe bağlı veya zorunlu tıbbi hata bildirim sisteminin kurulması,
Sağlık hizmetlerini ödeyen kuruluşların hasta güvenliği konusunda iyileştirme yapan kurumlara öncelik tanıması, sağlık hizmeti veren organizasyonlarda “hasta güvenliği” kültürünün yaratılması gelmektedir.
Kurumlarda oluşturulacak hasta güvenliği kültürü, hataların, süreçlerin ve sistemle ilgili sorunların
açıkça ve cezalandırılma korkusu olmadan tartışılabildiği bir ortam yaratacak, hasta güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların başarılı ve sürekli olmasını sağlayacak ve böylelikle, tanı ve tedavi süreçleri ile
sağlık çıktıları önemli ölçüde iyileşecektir. Ancak yapılan çalışmalar açıkça ortaya koymuştur ki “Institute of Medicine” 1999 Raporu’ndan bu yana hasta güvenliği ile ilgili çalışmaların çoğu ilaç hataları
ve yanlış taraf cerrahisi üzerinde yoğunlaşmış, çoğunlukla reaktif bir yaklaşım izlenmiştir. Makro ve
proaktif bir yaklaşıma olanak veren hasta güvenliği kültürü konusuna yeterli derecede önem verilmemiştir (Budak, 2008: 54-57).
Güvenlik kültürü hasta güvenliğindeki yaygın eksiklikleri iyileştirmek için, önemli bir strateji olarak
görülmektedir. Kültür değerleri, tutumları, inançları, uygulamaları ve personelin davranışlarını ifade
etmektedir (Pronovost, Sexton, 2005: 231). İnstitute of Medicin’a göre Hasta Güvenli Kültürünün bir
kurumda yayılabilmesi için liderin rolü çok büyüktür. Bu nedenle yöneticiler; “Hasta güvenliği” konusunu sahiplenmeli, konunun herkes tarafından sahiplenmesi gerektiğini ilan etmeli, yöneticiler, ça-
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lışanlar ve hastalar arasında açık iletişimi sağlamalı ve bunun sürekliliği korunmalı, “Hasta güvenliğini” tehdit eden durumları belirlemeli ve azaltılması için sorumlulukları devretmeli, kaynak ayırmalı, eğitimin sürekliliği sağlanmalıdır. Kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak, en önemlisi hastalara zarar
vermemek için “hasta güvenliği” çalışmaları arttırılmalı ve kültür geliştirilmelidir (Akalın, 2004: 12).
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi
Araştırma Mardin merkez ve ilçelerindeki Yataklı Tedavi kurumlarında görev yapan sağlık personelinin (Hekim, Hemşire, Ebe, Sağlık Memurları) Hasta Güvenliği Eğitimi ile ilgili görüşlerini belirlemek
amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi.
2.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
Araştırma, Mardin merkez ve ilçelerindeki yataklı tedavi kurumlarında (İlçe Entegre Hastaneleri Hariç) 15.02.2009 ile 15.03.2009 tarihleri arasında yapılmıştır.
2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırma evreni, Mardin ilinde yer alan yataklı tedavi kurumlarında (İlçe Entegre Hastaneleri Hariç)
görev yapan toplam 400 sağlık personelinden (Hekim, Hemşire, Ebe ve Sağlık Memurları) oluşturmuştur. Örnekleme yöntemine gidilmeden, (N=755) evrenin tümüne ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmaya 400 sağlık çalışanı katılarak geri dönüşüm oranı % 100 olmuştur.
2.4. Veri Toplama Araçları
Veriler araştırmacılar tarafından Bryan SEXTON ve arkadaşları tarafından geliştirilen Institute for Healthcare Improvement Safety Climate Survey 2004 anketinden faydalanılarak oluşturulan ve iki bölümden oluşan anket formu kullanılarak toplanmıştır.
Anketin birinci bölümünde demografik bilgileri içeren çoktan seçmeli 7 soru, ikinci bölümünde 5’li likert yöntemi ile hazırlanan 17 soru olmak üzere toplam 24 soru yer almaktadır.
2.5. Anket Formları
Anket formunun birinci bölümü, araştırmacı tarafından geliştirilen ve çalışanların cinsiyet, yaş, görev yaptığı hastane, öğrenim durumu, mesleği, meslekteki deneyim yılı, hasta güvenliği ile ilgili eğitime katılma durumu ile ilgili 7 sorudan oluşmaktadır. Bu bölümde yer alan sorular çoktan seçmeli olarak yanıtlanmıştır. İkinci bölümünde “hasta güvenliği kültürünü” belirlemeye yönelik toplam 17 soru
“kesinlikle katılmıyorum” (1 puan), “katılmıyorum” (2 puan), “kararsızım” (3 puan), “katılıyorum” (4
puan), ve “kesinlikle katılıyorum” (5 puan) seçeneklerden birinin işaretlenmesi yöntemi ile yanıtlandı.
2.6. Araştırmanın Uygulanması
Araştırmanın uygulanmasına, gerekli izin ve onaylar alındıktan sonra başlanmıştır. Araştırmanın uygulanmasında, araştırma kapsamına alınan yataklı tedavi kurumlarında (İlçe Entegre Hastaneleri Hariç) sağlık çalışanları ile (Hekim, Hemşire, Ebe ve Sağlık Memuru) birebir ve gruplar halinde görüşülerek araştırmanın amacı ve veri formlarının nasıl doldurulacağı anlatıldıktan sonra, anketler göz-
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lem altında uygulanmıştır. Araştırma veri toplama süreci; 15.02.2009 ile 15.03.2009 tarihleri arasında tamamlanmıştır.
2.7. Verilerin İstatistiksel Analizi
Araştırmanın amacına uygun olarak toplanan verilerin değerlendirilmesinde SPSS (Statistical Package for Social Science for Windows) paket istatistiksel programı sürüm 10,0 kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizinde, sayı, yüzde, ki- kare, Student’s t testi kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
2.8. Araştırmanın Güçlükleri ve Sınırlılıkları
• Konu hakkında bilgisi olmayan sağlık personeli sorulara doğru yanıtlar vermeyebilir.
• İlçe Entegre Hastaneleri değerlendirme dışındadır.
• Araştırmaya sağlık personellerinden Hekim, Hemşire, Ebe ve Sağlık Memuru alınmıştır.
2.9. Araştırmanın Soruları
• Hastane Çalışanlarında Hasta Güvenliği Kültürü oluşmuş mu?
• Hasta Güvenliği Eğitiminin Hasta Güvenliği Kültürünün oluşumunda etkisi var mı?
3. BULGULAR
Mardin ilindeki yataklı tedavi kurumlarında görevli sağlık çalışanlarının (Hekim, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru) hasta güvenliği kültürü ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmamız da örnek seçimine gidilmeden 755 kişiden oluşan evrenin tamamı kapsam alanına alınmış, ancak anket formunu yanıtlayan 400 kişi’nin bulguları değerlendirilmiştir.
Tablo 1. Araştırmaya katılan devlet hastanelerin sağlık personel sayılarına
göre dağılımları (n=400)
Devlet Hastaneleri
Derik Devlet Hastanesi
Midyat Devlet Hastanesi
Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Kızıltepe Devlet Hastanesi
Nusaybin Devlet Hastanesi
Mardin Devlet Hastanesi
TOPLAM

n
62
48
109
70
51
60
400

%
15,5
12
27,2
17,5
12,8
15
100

Tablo 1’de araştırmaya katılan personelin% 15,5’si (n=62) Derik Devlet Hastanesi, %12’si (n=48)
Midyat Devlet Hastanesi, %27,2’si (n=109) Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi,% 12,8’i Nusaybin Devlet Hastanesi(n=51),%17,5’i (n=70) Kızıltepe Devlet Hastanesi, %15’i (n=60) Mardin
Devlet Hastanesi sağlık personellerinin (Hekim, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru) olduğu saptanmıştır.

39

Tablo 2. Ankete katılanların cinsiyete göre dağılımları(n=400)

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

n
305
95
400

%
76,2
23,8
100

Araştırmaya katılan personelin %76,2’si (n=305) kadın, %23,8’i (n=95) erkek personel olduğu belirlenmiştir.
Tablo 3. Ankete katılanların yaşa göre dağılımları (n=400)
Hasta Güvenliği
Eğitimi Alanlar
Yaş
18-25
26-33
34-41
42-49
n ve %
Toplam

n
11
48
32
13
104

Hasta Güvenliği
Eğitimi Almayanlar
n
%
51
82,3
141
74,6
77
70,6
27
67,5
296
74

%
17,7
25,4
29,4
32,5
26
n=400

Araştırmaya katılanların yaşlarına bakıldığında; “Hasta Güvenliği Eğitimi” alanların 17,7’si (n=11)
18-25 yaş; % 25,4’ü (n=48) 26-33 yaş; % 29,4’ü (n=32) 34-41 yaş; % 32,5’i (n= 13) 42-49 yaşında
“Hasta Güvenliği Eğitimi” almayanların % 82,3’ü (n= 51) 18-25 yaş, % 74,6’sı (n= 141) 26-33 yaş; %
70,6’sı (n=141) 34-41 yıl; % 67,5’i (n= 27)42-49 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir.
Tablo 4. Araştırmaya katılanların öğrenim durumuna göre dağılımları (n=400)
Öğrenim Durumu

n
156
120
97
27
400

Lise
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam

%
39,0
30,0
24,2
6,8
100,0

Araştırmaya katılanların öğrenim durumuna bakıldığında %39’u (n=156) lise, % 30’u (n=120) ön lisans; %24,2’si (n=97) lisans; %6,8’i (n=27) lisansüstü olduğu saptanmıştır.
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Tablo 5. Araştırmaya Katılanların Görev Durumuna Göre Dağılımları (n=400)
Görev

n
35
39
41
207
78
400

Uzman hekim
Pratisyen hekim
Ebe
Hemşire
Sağlık Memuru
Toplam

%
8,7
9,7
10,3
51,8
19,5
100,0

Araştırmaya katılanların görev dağılımlarına bakıldığında %8,7’si (n= 35) uzman hekim, % 9,7’si
(n=39) pratisyen hekim, % 51,8’i (n=207) hemşire, %10,3’ü (n= 41) ebe, % 19,5’i (n= 78) sağlık memuru olduğu belirlenmiştir.
Tablo 6. Araştırmaya katılanların meslekteki deneyim yılına göre dağılımları (n=400)

Mesleki Deneyim Yılı
1-10
11-20
21-üstü
n ve %
Toplam

Hasta Güvenliği
Eğitimi Alanlar
n
%
67
23,6
34
31,8
3
33,3
104
26

Hasta Güvenliği
Eğitimi Almayanlar
n
%
217
76,4
73
68,2
6
66,7
296
74
n=400

Araştırmaya katılanların mesleki deneyim yılına bakıldığında; “Hasta Güvenliği Eğitimi” alanların %
23,6’sı (n=67) 1-10 yıl; %31,8’I (n=34) 11-20 yıl; % 33,3’ü 8 (n=3) 21 ve üstü; “Hasta Güvenliği Eğitimi” almayanların %76,4 (n=217) 1-10 yıl; %68,2’si (n=73) 11-20 yıl; % 66,7’si (n=6) 21 yıl ve üstü
olarak saptanmıştır.
Tablo 7. Araştırmaya katılanların hasta güvenliği ile ilgili herhangi bir eğitime (seminer, kurs
vb.) katılımına göre dağılımları (n=400)

Evet
Hayır
Toplam

n
104
296
400

%
26
74
100

Ankete katılanların “Hasta güvenliği” ile ilgili herhangi bir eğitime (seminer, kurs vb.) katılma durumuna bakıldığında” katılımcıların % 26’sının (n=104) herhangi bir seminere katıldığı, % 74’ünün
(n=296) herhangi bir eğitime katılmadığı saptanmıştır.
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Tablo 8. Demografik özelliklerden hasta güvenliği eğitiminin yaş ve meslek deneyim yılı
karşılaştırılması

Yaş
Meslekteki
Deneyim Yılı

Hasta Güvenliği Eğitimi

n

Ortalama

Hasta Güvenliği Eğitimi Alanlar
Hasta Güvenliği Eğitimi Almayanlar
Hasta Güvenliği Eğitimi Alanlar
Hasta Güvenliği Eğitimi Almayanlar

104
296
104
296

32,93
31,80
9,50
7,92

Standart
Sapma
6,377
6,874
5,312
4,960

Yaş için Student’s t =1,47, P=0,14 saptandı. Hasta güvenliği eğitimi alan ve almayanlara göre yaş ortalamaları arasında bir fark yoktur (P>0,05). Meslekteki deneyim Yılı için Student’s t=2,75, P=0,006
belirlendi. Hasta güvenliği eğitimi alanlar ve almayanlara göre Meslek Deneyim yılı ortalamaları arasında bir fark vardır (p<0,05).
Tablo 9. Hasta güvenliği eğitimi alanlarla hasta güvenliği eğitimi almayanların
görüşlerinin ortalamaları
Hasta Güvenliği
Eğitimi Alanlar
n
Ort
Ss
104
3,03
1,325

1. Hastanemizde hasta güvenliği
kültürü, başkalarının hatalarından
öğrenmeyi destekler.

t= 7,53
2. Hastanemizde tıbbi hatalar
uygun bir şekilde ele alınır.

104
t=

3. Hastanemizde hekim, hemşire
ve idari yöneticiler; beni dinler,
endişelerimi dikkate alır.
4. Yöneticiler, bizi ‘hasta
güvenliği odaklı’ kurum olmaya
doğru yönlendirir.
5. Yöneticiler hasta güvenliğini
etkileyen konularda bilinçlidir
ve hasta güvenliği konusunda
gereken önlemleri alır.

Hasta Güvenliği
Eğitimi Almayanlar
n
Ort
Ss
296
1,97
0,945

p = 0,000
3,79

10,18 p=0,000
104
3,72

0,855

296

2,66

1,074

1,009

296

2,73

1,199

2,79

1,133

2,97

1,117

t= 8,19
104

p=0,000
3,69

0,996

t= 7,69
104

p= 0,000
3,76

0,950

t= 6,92

p=0,000
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296

296

6. Hastaların güvenliği
konusunda oluşabilecek
endişelerimi bildirmek için
meslektaşlarım tarafından
cesaretlendirilirim.
7. Hasta güvenliği hakkındaki
sorularımı yöneltebileceğim
uygun kişileri/yöneticileri
biliyorum.
8. Hasta güvenliği ile ilgili
performansım hakkında uygun
geribildirim alırım.
9. Hastanemizden hasta olarak
hizmet alsaydım kendimi güven
içinde hissederdim.
10. Hastanemizde, nöbet
değişimlerinden önce çalışanları
hasta hakkında bilgilendirmek
için ‘hasta teslimleri’ yapılır.
11. Nöbet değişimlerinden
önce çalışanları hasta hakkında
bilgilendirmek için yapılan
‘hasta teslimleri’ hasta güvenliği
açısından önemlidir.
12. Hastanemiz hasta güvenliği
için önceki yıla göre daha fazla
çaba sarf etmektedir.
13. Birçok istenmeyen yan
etkinin, multipl (çoklu) sistem
hatalarından kaynaklandığına ve
bir bireye mal edilemeyeceğine
inanıyorum.

Hasta Güvenliği
Eğitimi Alanlar
n
Ort
Ss
104
3,82
0,798

Hasta Güvenliği
Eğitimi Almayanlar
n
Ort
Ss
296
2,95
1,198

t= 8,25
104

p= 0,000
3,90

0,718

296

3,13

1,146

t= 8,00
104

p=0,000
3,69

0,871

296

3,07

1,145

t= 5,77
104

p=0,000
3,63

0,977

296

3,08

1,136

t= 4,32
104

p=0,000
3,66

1,137

296

3,37

1,214

t= 2,21
104

p=0,02
3,96

1,014

296

3,59

1,193

t = 3,08
104

p =0,002
4,09

0,915

296

3,52

1,138

t = 5,05
104

p =0,000
3,85

0,973

296

3,44

1,192

t=

3,45 p =0,001
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14. Hastanemizdeki çalışanlar,
kendilerini hasta güvenliğinden
sorumlu hissederler.
15. Hastanemiz hasta
güvenliğinin yüksek önceliğe
sahip olduğu sürekli vurgulanır.
16. Çalışanlar, hastanede
konulmuş kuralları ya da
kılavuzları genellikle dikkate alır.
17. Hastanemizdeki yöneticilerin
varlığını hissederim ve onlara
gerektiğinde ulaşabilirim.
(Hekim liderler)
18. Hastanemizdeki yöneticilerin
varlığını hissederim ve onlara
gerektiğinde ulaşabilirim.
(Hemşirelik liderleri)
19. Hastanemizdeki yöneticilerin
varlığını hissederim ve onlara
gerektiğinde ulaşabilirim. (İdari
liderler)

Hasta Güvenliği
Eğitimi Alanlar
n
Ort
Ss
104
3,67
1,144

Hasta Güvenliği
Eğitimi Almayanlar
n
Ort
Ss
296
3,18
1,207

t = 3,63
104

p =0,000
3,71

0,942

296

3,23

1,208

t = 4,15
104

p =0,000
3,59

1,067

296

3,11

1,216

t = 3,50
104

p =0,001
3,69

1,098

296

3,08

1,260

t = 4,69
104

p =0,000
3,51

1,285

296

3,19

1,306

t = 2,18
104

p =0,02
3,56

1,261

296

3,21

1,263

t = 2,44

p =0,015

Tablo 9’da Araştırmaya katılan personelin “hasta güvenliği kültürüne” yönelik görüşlerinin “Hasta
Güvenliği” eğitimi alanların almayanlara göre, istatistiksel analizi sonucunda verdikleri yanıtların toplam puan ortalamaları arasında “Hastanemizde hasta güvenliği kültürü, başkalarının hatalarından öğrenmeyi destekler” sorusu (t= 7,53 p=0,000); “Hastanemizde tıbbi hatalar uygun bir şekilde ele alınır”
sorusuna (t= 10,18 p=0,000) “Hastanemizde hekim, hemşire ve idari yöneticiler; beni dinler, endişelerimi dikkate alır” sorusu ( t=8,19 p=0,000).
“Yöneticiler, bizi ‘hasta güvenliği odaklı’ kurum olmaya doğru yönlendirir” sorusu (t=7,69 p=0,000);
“Yöneticiler hasta güvenliğini etkileyen konularda bilinçlidir ve hasta güvenliği konusunda gereken
önlemleri alır” sorusu (t=6,92 p=0,000); “Hastaların güvenliği konusunda oluşabilecek endişelerimi bildirmek için meslektaşlarım tarafından cesaretlendirilirim” sorusu (t=8,25 p=0,000); “Hasta güvenliği hakkındaki sorularımı yöneltebileceğim uygun kişileri/yöneticileri biliyorum” sorusu (t=8,00
p=0,000); “Hasta güvenliği ile ilgili performansım hakkında uygun geribildirim alırım” (t=5,77
p=0,000); “Hastanemizden hasta olarak hizmet alsaydım kendimi güven içinde hissederdim” sorusu
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(t=4,32 p=0,000); “Hastanemizde, nöbet değişimlerinden önce çalışanları hasta hakkında bilgilendirmek için hasta teslimleri yapılır” sorusu (t=2,21 p=0,02); “Nöbet değişimlerinden önce çalışanları hasta hakkında bilgilendirmek için yapılan hasta teslimleri hasta güvenliği açısından önemlidir” sorusu
(t=3,08 p=0,002); “Hastanemiz hasta güvenliği için önceki yıla göre daha fazla çaba sarf etmektedir”
sorusu (t=5,05 p=0,000); “Birçok istenmeyen yan etkinin, multipl (çoklu) sistem hatalarından kaynaklandığına ve bir bireye mal edilemeyeceğine inanıyorum” sorusu (t=3,45 p=0,001); “Hastanemizdeki
çalışanlar, kendilerini hasta güvenliğinden sorumlu hissederler” (t=3,63 p=0,000); “Hastanemiz hasta
güvenliğinin yüksek önceliğe sahip olduğu sürekli vurgulanır” sorusu (t=4,15 p=0,000); “Çalışanlar,
hastanede konulmuş kuralları ya da kılavuzları genellikle dikkate alır” sorusu (t=3,50 p=0,001); “Hastanemizdeki yöneticilerin varlığını hissederim ve onlara gerektiğinde ulaşabilirim” sorusu (Hekim liderler t=4,69 p =0,000; Hemşirelik liderleri t=2,18 p=0,02; İdari liderler t=2,44 p =0,015) saptanmış
ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05).
4. MALİYET ANALİZİ
Eğitim için salon, projeksiyon cihazı, Ek 3’de kayıtlı isimlerden ilçelerden geldikleri için valilik onayına binaen hak ettikleri yollukları, ilçelerde uygulanan anketler için tahsis edilen taşıt-şoför ve yakıt,
matbaada bastırılan 10.000 adet broşür, bilgisayar, araştırmada görevli 3 personel, eğitim için gerekli
sunumlar, irtibat için telefon, bloknot defteri, kağıt, kalem, fotokopi olarak belirlendi.
5. ÇALIŞMANIN GETİRİSİ
• Mardin ilinde yer alan tüm hastanelerdeki personellere (entegreler hariç) “Hasta güvenliği” eğitimi verildi.
• Hastanelerimizde yatan tüm hastalarımıza yapılan eğitim programına “Hasta Güvenliği” eğitimi alındı ve tüm hastalarımıza “Hasta Güvenliği” eğitimi verilmektedir. (Eğitim kayıtları hasta dosyalarında bulunmaktadır.)
• Kurumlarda hasta güvenliği kültürünün oluşumu sağlanarak, sağlık çalışanları hasta güvenliğini uygulamalarına gereken önemi vermeleri konusunda bilinçlendirildi.
• Hasta güvenliği ile ilgili hastaların faydalanacağı el broşürü hazırlanıp hastalarımıza dağıtılmaktadır.
• Hasta güvenliği kültürü ile ilgili halka yönelik kurumlarla ve medya ile işbirliği yapılarak
• “Hasta Güvenliği Kültürünün” oluşmasına yönelik “Sağlığın Kalbi: Hasta Güvenliği” sloganıyla eğitim kampanya’sı başlatıldı ve web sitemizde yayınlandı (http://www.mardinsm.gov.tr).
6. TARTIŞMA VE SONUÇ
Tablo 8’de Demografik özelliklerden Hasta Güvenliği Eğitiminin Yaş ve Meslek Deneyim Yılı Karşılaştırılmasında Hasta güvenliği eğitimi alan ve almayanlara göre yaş ortalamaları arasında bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Hasta güvenliği eğitimi alanlar ve almayanlara göre Meslek Deneyim yılı ortalamaları arasında bir fark belirlenmiştir (p<0,05).
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Araştırmamıza katılan sağlık çalışanlarının çoğunluğunun bayan, hemşire, lise düzeyinde eğitime sahip oldukları saptanmıştı. Çakır ve ark. (2009); yıllında yaptığı araştırmada hemşire sayısının ve bayan sayısının fazla olması, araştırmamızla uyumlu olup eğitim düzeyin ön lisans düzeyinde olması
araştırmamızın bulgularından (lise düzeyinde) farklı bulunmuştur. Araştırmamıza katılanların çoğunun
bayan ve hemşire olması hastanelerde hemşire sayısının fazla olması ile açıklanabilir. Çakır ve ark.
(2009) yılındaki “İzmir ili hastanelerinde hasta güvenliği algısı” araştırmasında “hasta güvenliği kültürünün” oluşmadığının saptanması araştırmamızı desteklemektedir.
Tablo 7’de Araştırmaya katılan sağlık personelinin %74’ünün (n=296) “ Hasta güvenliği” ile ilgili herhangi bir eğitime (seminer, kurs vb.) katılmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç, sağlık personelinin “Hasta Güvenliği” eğitimine gereksinimi olduğu ile açıklanabilir.
Budak (2009) Johns Hopkins Hospital’in 2001 yılında “hasta güvenliği kültürünün” yerleştirilmesi ve
geliştirilmesi amacıyla uygulamaya koyduğu programda tüm çalışanların hasta güvenliği konusunda
eğitimlerin yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak, en önemlisi hastalara zarar vermemek için hasta güvenliği çalışmalarının artırılmasının ve kültür geliştirilmesi gerektiğinin önemine değinmesi araştırmamızı desteklemektedir.
“Hasta güvenliği “eğitimi alanların, hasta güvenliği kültür sorularına yanıtları ile eğitim almayanların hasta güvenliği kültürü sorularına verdikleri yanıtların ortalamalara bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Bu durum “Hasta Güvenliği Kültürü’nün” oluşmasında “Hasta Güvenliği” eğitiminin etkili olması ile açıklanabilir.
Akalın (2004) “Hasta Kültürünü Nasıl Geliştiririz” isimli makalesinde Hasta güvenliğinin geliştirilmesinde “Hasta Güvenli Kültürünün” oluşumun ve bunu destekleyen liderlerin öneminden bahsetmiş
olup, araştırmamız sonucuyla paralellik göstermektedir (Tablo 9).
“Hastaların güvenliği konusunda oluşabilecek endişelerimi bildirmek için meslektaşlarım tarafından
cesaretlendirilirim” sorusuna özellikle ‘Hasta Güvenliği” eğitimi almayanların verdikleri yanıtların ortalamaları düşük olup, Çakır ve ark (2009) hasta güvenliğinde konusunda oluşabilecek endişelerini bildirmek için meslektaşlarının yeterince destek vermediği, dolayısıyla hata bildirimlerinde meslektaşları
tarafından kabul görmeme düşüncesi taşımaları araştırmamızı desteklemektedir.
Sağlık Bakanlığı Tebliği (2009) “Hasta Güvenliği Kültürünün” yaygınlaştırması “Hasta Güvenliği”
çalışmalarına önem verilmesi gereğinin belirtilmesi araştırmamızı desteklemektedir (Tablo 7, Tablo 9).
Araştırma Mardin merkez ve ilçelerindeki Yataklı Tedavi kurumlarında görev yapan sağlık personelinin (hekim, hemşire, ebe, sağlık memurları) Hasta Güvenliği Eğitim görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Araştırmamıza katılan sağlık personelinin çoğunluğunun kadın,
26-33 yaş, 1-10 yıl mesleki deneyime sahip, hemşire, lise mezunu, Mardin Kadın Doğum ve Çocuk
Hastanesinde görev yaptıkları ve “Hasta güvenliği” ile ilgili herhangi bir eğitim almadıkları saptanmıştır. “Hasta Güvenliği Kültürü” sorularına Hasta güvenliği eğitimi alanların, almayanlara göre verdikleri cevap ortalamaları daha yüksek saptanmıştır. “Hasta Güvenliği Kültürünün” oluşumunda eğitimin önemli bir yer tutuğu belirlenmiş olup, sağlık çalışanlarına ve halka yönelik “Hasta Güvenliği
Eğitimi” kampanyası başlatılmıştır.
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Ek 1
ANKET FORMLARI
Hasta güvenliği sağlık hizmetlerinde kalite programlarının önemli konularından biridir. Hasta güvenliği kurumsal kültürün en önemli parçalarından biri olmalıdır. Bu araştırma Mardin ilindeki yataklı tedavi kurumlarında görev yapan tüm personelin hasta güvenliği çalışmaları ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Anketin güvenilirliği ve geçerliliği için tüm kriterlerin eksiksiz doldurulması önemlidir. Yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz.
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ANKET – 1 (Demografik Veriler)
1.Cinsiyetiniz

: KadÕn

Erkek

2. YaúÕnÕz

: 18-25

26-33

34-41

42-49

3.ÇalÕútÕ÷ÕnÕz Hastane:
Derik Devlet Hastanesi

Midyat Devlet Hastanesi

Mardin KadÕn Do÷. ve Çocuk Hast. Hastanesi

KÕzÕltepe Devlet Hastanesi

Nusaybin Devlet Hastanesi

Mardin Devlet Hastanesi

4.Ö÷renim Durumunuz
Lise

Lisans

Ön lisans

Lisansüstü

5.Göreviniz:
Uzman Hekim

Pratisyen Hekim

Hemúire

Ebe

Sa÷lÕk Memuru
6.Meslekteki deneyim yÕlÕnÕz

: 1-10

11-20

21 ve üstü

7.Hasta güvenli÷i ile ilgili herhangi bir e÷itime (seminer, kurs vb.) katÕldÕnÕz mÕ?
Evet

HayÕr
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1.Hastanemizde hasta güvenliği kültürü, başkalarının
hatalarından öğrenmeyi destekler.
2.Hastanemizde tıbbi hatalar uygun bir şekilde ele alınır.
3.Hastanemizdeki hekim, hemşire ve idari yöneticiler; beni
dinler, endişelerimi ve önerilerimi dikkate alır.
4.Yöneticiler, bizi ‘hasta güvenliği odaklı’ kurum olmaya doğru
yönlendirir.
5.Yöneticiler hasta güvenliğini etkileyen konularda bilinçlidir ve
hasta güvenliği konusunda gereken önlemleri alır.
6.Hastaların güvenliği konusunda oluşabilecek endişelerimi
bildirmek için meslektaşlarım tarafından cesaretlendirilirim.
7.Hasta güvenliği hakkındaki sorularımı yöneltebileceğim
uygun kişileri/yöneticileri biliyorum.
8.Hasta güvenliği ile ilgili performansım hakkında uygun
geribildirim alırım.
9.Hastanemizden hasta olarak hizmet alsaydım kendimi güven
içinde hissederdim.
10.Hastanemizde, nöbet değişimlerinden önce çalışanları hasta
hakkında bilgilendirmek için ‘hasta teslimleri’ yapılır.
11.Nöbet değişimlerinden önce çalışanları hasta hakkında
bilgilendirmek için yapılan ‘hasta teslimleri’ hasta güvenliği
açısından önemlidir.
12.Hastanemiz hasta güvenliği için önceki yıla göre daha fazla
çaba sarf etmektedir.
13.Birçok istenmeyen yan etkinin, multipl (çoklu) sistem
hatalarından kaynaklandığına ve bir bireye mal edilemeyeceğine
inanıyorum.
14.Hastanemizdeki çalışanlar, kendilerini hasta güvenliğinden
sorumlu hissederler.
15.Hastanemiz, hasta güvenliğinin yüksek önceliğe sahip
olduğu sürekli vurgulanır.
16.Çalışanlar, hastanede konulmuş kuralları ya da kılavuzları
genellikle dikkate alır.
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Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

ANKET - 2 (Hasta Güvenliği Kültürü)

Hemşirelik liderleri
İdari liderler
Ek 2
HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNE KATILIM SAYISI
Derik Devlet Hastanesi
Midyat Devlet Hastanesi
Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Kızıltepe Devlet Hastanesi
Nusaybin Devlet Hastanesi
Mardin Devlet Hastanesi
Sağlık Müdürlüğü
TOPLAM

50

79
215
190
207
142
152
37
1022

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum
17.Hastanemizdeki yöneticilerin varlığını hissederim ve onlara
gerektiğinde ulaşabilirim. (Lütfen üçünü de yanıtlayınız):
Hekim liderler

EN İYİ UYGULAMA
ÖDÜLLERİ

51

52

EL HİJYENİ PROGRAMINDA ÇOK MODELLİ EL HİJYENİ GELİŞTİRME
STRATEJİSİNİN UYGULANMASI:
SANDIKLI DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
Ahmet Atasoy1, Salim Aksoy2
Özet
Bu çalışmanın amacı, Sandıklı Devlet Hastanesinde uygulanan el hijyeni programındaki çok modelli
el hijyeni geliştirme stratejisinin uygulanmasını ve etkinliğini değerlendirmektir.
El hijyeni, hasta ve çalışan güvenliğinin temel konularındandır. El hijyeni programı, çalışanların davranış değişikliği ve kurumların kültür değişikliği öğelerini kapsamaktadır. El hijyeni programı başlamadan önce aylık sıvı sabun tüketimi 70,00 ± 23,02 litre iken, program başladıktan 143,75 ± 61.05 litreye yükselmiştir (t = - 3,915, p = 0,032).
El hijyeni programının başlamasıyla aylık 9,45 ± 1,96 litre alkol bazlı el antiseptiği tüketilmiştir. Alkol
bazlı el antiseptiğini kullanma oranı % 71,4’tür. El hijyeni programı ile sıvı sabun tüketiminde % 104
artış olmuştur. El hijyenine uyum % 25,5 den % 50’e yükselmiştir.
Anahtar Kelimeler: El Hijyeni, El Hijyenine Uyum

IMPLEMENTATION MULTI – MODEL HAND HYGIENE DEVELOPMENT
STRATEGY IN HAND HYGIENE PROGRAM:
SANDIKLI STATE HOSPITAL PRACTICE
Abstract
The purpose of this study is to assess the implementation and efficiency of “Multi Model Hand Hygiene Develop Program” which is a part of Hand Hygiene Program in Sandıklı State Hospital.
Hand hygiene is one of the main subjects of patients and workers safety. Hand hygiene program includes changing the behaviors of the workers and culture of the corporations. Before the Hand Hygiene Program starts, monthly liquid soap consumption was 70,00 ± 23,02 liter while it became 143,75 ±
61.05 liter after the program starts (t = - 3,915, p = 0,032).
With the beginning of the Hand Hygiene Program, the alcohol based hand antiseptic solution’s monthly
consumption is 9,45 ± 1,96 liter. The alcohol based hand antiseptic solution’s usage ratio is 71,4 %.
By the Hand Hygiene Program liquid soap consumption increases as 104 %. The accordance to hand
hygiene increased to 50 % from 25%.
Key Words: Hand Hygiene, Accordance to Hand Hygiene
1. Sandıklı Devlet Hastanesi, aatasoy15@gmail.com
2. Uz. Dr., Sandıklı Devlet Hastanesi
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1. GİRİŞ
Hastane enfeksiyonları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı problemidir. Hastane enfeksiyonlarının yaklaşık % 30- 40’ı önlenebilir (Meriç, 2008; Albay, 2005: 41). DSÖ yayınlarında, el hijyeninin ana önlem olduğu vurgulanmaktadır (performans.saglik.gov.tr, 2008).
El hijyeni programı, sağlık çalışanların davranışlarını değiştirme, kurumların kültür değişikliği öğelerini kapsamaktadır. Çok modelli bir strateji, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında uzun vadeli el hijyeni
düzenlemelerinin gerçekleştirmek için en güvenilir bir yöntemdir (performans.saglik.gov.tr, 2008: 12).
El hijyenini yıldan yıla daha da iyi bir hale gelmesini sağlamak, hastaların daha güvende olmasını temin etmek ve daha iyi el hijyeniyle önlenebilecek hastalıklardan zarar gören ve ölen hastaların gitgide
azalmasını sağlamak üzere büyük bir aşama kaydedecektir.
Sağlık kuruluşlarında el hijyeni düzenlemelerini iyileştirmek için uygulanabileceği çok modelli stratejinin kritik özellikleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.
Şekil 1. Çok modelli stratejinin kritik özellikleri

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü Çok Modelli El Hijyeni Geliştirme Stratejisi için Uygulama Kılavuzu, s. 11.
2. UYGULAMANIN AMACI
Sandıklı Devlet Hastanesinde uygulanan el hijyeni programındaki çok modelli el hijyeni geliştirme
stratejisinin uygulanmasını ve etkinliğini değerlendirmektir.
3. UYGULAMA YÖNTEMİ
Çok modelli el hijyeni geliştirme stratejisinin uygulanmasında kullanılan araçlar aşağıda tabloda gösterilmiştir
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Tablo 1. El hijyeni programında kullanılan araçlar
BİLEŞEN
Sistem Değişikliği

Eğitim ve Öğretim

Gözlem ve Geri Bildirim

Çalışma Ortamında Hatırlatıcılar

Güvenlik Kültürünün Teşvik Edilmesi

KULLANILAN ARAÇLAR
Tesis durum analizi formu
Servis yapısı araştırılma formu
Alkol bazlı ovma broşürleri
Eğitim sunusu
El hijyeni talimatı
Beş adım posteri
Gözlemciler için el hijyeni gözlem kitapçığı
Tesis durum analizi formu
El hijyeni gözlem formu
SPSS istatistik paket programı
Beş adım posteri
Uyarıcı posterler
Ekran koruyucusu
Hastane bilgi sisteminden mesaj
Tesis durum analizi formu
Başhekimin el hijyen konulu mektubu
Beş adım posterleri
El hijyeni talimatı

Çok modelli el hijyeni geliştirme stratejisinin uygulanmasında kullanılan formlarla toplanan veriler
SPSS 11.5 versiyonunda değerlendirildi.
İstatistik analizlerde; yüzde, aritmetik ortalama ± standart sapma, bağımsız gruplarda t testi analizleri yapıldı.
4. UYGULAMA SÜRECİ
Dünya Sağlık Örgütü Çok Modelli El Hijyeni Geliştirme Stratejisi için Uygulama Kılavuzunda açıklanan model hastanemiz şartlarına adapte edilerek 01.09.2008 tarihinde itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Uygulama süreci aşağıdaki tabloda özetlenmiştir
Tablo 2. El hijyeni programı uygulama sürec
ADIM
FAALİYETLER
Tesisin Hazırlanması El hijyen sorumlusunun belirlenmesi
El hijyeni plan ve programının hazırlanması (EK -1, EK-2)
Tesis durum analizinin yapılması (EK-3)
Gözlemcilerin belirlenmesi ve eğitimi
Geçmiş yıllardaki sıvı sabun tüketiminin araştırılması
Taban Seviyesinin
Servislerdeki el hijyeni alt yapısının araştırılması (EK-4)
Değerlendirilmesi
El hijyeni bilgi, tutum ve uygulamalarının araştırılması (EK-5)
El Hijyeni gözlemlerinin yapılması (EK-6)
Sabun, kağıt havlu ve alkol kullanımının izlenmesi
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Uygulama

İzleme
Değerlendirme

Programın Gözden
Geçirilmesi ve
Geliştirilmesi

El hijyeni talimatının revize edilmesi (EK-7)
El hijyeninde beş adım posterinin hazırlanıp dağıtılması (EK- 8)
İş ortamında el hijyeni hatırlatıcılarının hazırlanıp dağıtılması (EK- 9)
Bilgisayar ekran koruyucu oluşturulması (EK-10)
Hastane Bilgi sisteminden çalışanlara mesaj gönderilmesi (EK-11)
Tüm personele mektup gönderilmesi (EK-12)
Eğitim materyallerinin hazırlanması
Personel eğitimi (EK – 13)
Alkol bazlı el antiseptik solüsyonu dağıtımı (EK -14)
El hijyeni programını değerlendirme anketinin uygulanması (EK- 15)
Tesis Durum analizinin yapılması
El hijyeni Gözlemleri
Sıvı sabun, alkol tüketim araştırması
Çalışma raporunun yazılması
Program sonuçlarının çalışanlarla paylaşılması
El Hijyeni gözlemlerinin yapılması
Personel eğitimi

5. UYGULAMA SONUÇLARI
5. 1. Sıvı Sabun Tüketimi
El hijyeni programı başlamadan önce aylık sıvı sabun tüketimi 70,00 ± 23,02 litre iken, program başladıktan sonra aylık sıvı sabun tüketimi 143,75 ± 61.05 litreye yükselmiştir (t = - 3,915, p = 0,032).
Grafik 1. El hijyeni programı öncesinde ve sonrasında aylık sıvı sabun tüketimi
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5. 2.Alkol Bazlı El Antiseptiği Tüketimi
El hijyeni programı başladıktan sonra ortalama aylık 9,45 ± 1,96 litre alkol bazlı el antiseptiği tüketilmiştir.
Grafik 2. Alkol bazlı el antiseptiği tüketimi (litre)
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5. 3. Alkol Bazlı El Antiseptiği Kullanma Durumu
Sağlık personeli arasında alkol bazlı el antiseptiğini kullanma oranı % 71,4’tür.
Tablo 3. Alkol bazlı el antiseptiği kullanma durumu
UUNVAN

KULLANAN

KULLANMAYAN

TOPLAM

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

HEKİM

15

71,4

6

28,6

21

100,00

HEMŞİRE

47

73,4

17

26,6

64

100,00

SAĞLIK MEMURU

28

68,3

13

31,7

41

100,00

TOPLAM

90

71,4

36

28,6

126

100,00

5. 4. Yatılan Gün Başına Ortalama El Hijyeni Ürünlerinin Tüketimi
El hijyeni programı başlamadan önce yatılan gün başına tüketilen el hijyeni ürün tüketimi 53,40 ±
28,24 ml iken, program başladıktan sonra 131,04 ± 81,86 ml ‘ e yükselmiştir (t = - 3,106, p = 0,002).
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Grafik 3. Yatılan gün başına tüketilen el hijyen ürün miktarı (ml)
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5. 5. Kâğıt Havlu Tüketimi
El hijyeni programı başlamadan önce ortalama aylık kâğıt havlu tüketimi 70,25 ± 35,31 rulo iken, iken
program başladıktan 95.08 ± 43,16 rulo ya yükselmiştir (t = - 1,542 p= 0,137).
Grafik 4. El hijyeni programı başlamadan önce ve sonrasında kâğıt havlu tüketimi (rulo)*
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* Bir rulo kâğıt havlu 192 metredir.
5. 6. Personelin Bilgi Düzeyindeki Değişim
Eylül 2008’de sağlık personeline uygulanan 16 soruluk bilgi testinde doğru cevap ortalaması 9,33
iken, aynı testin Ağustos 2009’da uygulanmasıyla ortalama 14,25’e yükselmiştir.
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Grafik 5. Uygulanan testlerdeki doğru yanıtların değişimi
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5.7. El Hijyeni Programın El Hijyen Uygulamalarında Yaptığı Değişim
Ağustos 2009’da uygulanan algılama anketi sonucunda; çalışanların % 50,00’si el hijyeni programının
el hijyeni uygulamalarını tamamen değiştirdiğini, % 34,92’si kısmen değiştirdiğini, % 14,28’si ise hiç
bir değişiklik yaratmadığını ifade etmişlerdir.
Grafik 6. El hijyeni uygulamalarında yaptığı değişim
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5.8. El Hijyeni Uygulama Oranı
Ekim 2008’de ve Ağustos 2009’da kırkar adet sağlık personeline ait el hijyeni gözlem sonuçları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Ekim 2008’de el hijyeni uygulama oranı % 25,5 iken, ağustos 2009’da
ise % 50,00’ e yükselmiştir.
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Grafik 7. Unvanlara göre el hijyeni uygulama oranı (%)
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5.9. El Hijyeninde 5 Adıma Uygulama Oranı
Ekim 2008’de ve Ağustos 2009’da el hijyeni gözlem sonuçlarında el hijyeninde 5 adıma uyum oranları grafikte gösterilmiştir.
Grafik 8. El hijyeninde 5 adıma uygulama oranı
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5. 9. Lavabolarda El Hijyeni Ürünü ve Hatırlatıcıların Bulunma Durumları
Ağustos 2009’da hastanede bulunan 123 lavaboda el hijyeni ürünleri ve hatırlatıcılarının bulunma
oranları grafikte gösterilmiştir.
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Grafik 9. Lavabolarda el hijyeni ürünleri ve hatırlatıcıların bulunma durumları
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5.10. Tesis Durumunda Değişimler
Tesis durum analizi, hali hazırda bulunan yapılar ve kaynaklar, hasta güvenliği ve enfeksiyon kontrolü ile ilgili olarak hastanenin kültürü hakkında bilgiler edinilmesinde yardımcı olur. Tesis durum analiz formu ile Eylül 2008 ve Ağustos 2009’da değerlendirme yapılarak, değişim % olarak belirlenmiştir.
Tesis durumundaki değişme en fazla teşvik alanında (% 183,33), hasta güvenliği kültürü ve ikliminde
(% 155,56) ve izleme değerlendirme (% 105,00) kısımlarında olmuştur
Grafik 10. Tesis durumundaki değişimler
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6. UYGULAMANIN MALİYETİ
El hijyeni programı başlamadan öncesinde yıllık maliyeti 25.060,50 lira iken, program başladıktan
sonra yıllık maliyeti 39.931,63 liraya yükselmiştir. Bir hastanın yattığı gün başına el hijyeni maliyeti 2,79 liradır.
7. SONUÇ
Hastanemizde el hijyeni programı başladıktan sonra hiç hastane enfeksiyonu görülmemiştir. Genel
olarak el hijyeni uygulama oranı % 50 civarında olup, istenilen düzeyde değildir. Bu oranının yükseltilmesi için eğitim, gözlem ve geri bildirimlerin devam edilmesi gerekmektedir.
KAYNAKLAR
Albay, Ali (2005) El antiseptiklerinde Cilt Koruyucu Maddeler, 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Sayfa 41-58
Meriç, Meliha (2008) Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin Sağlık Hizmetleri ile İlişkili Enfeksiyon
Kontrolündeki Rolleri, http://www.klimik.org.tr/BaharOkulu2008/pdfs/12Mart2008_M_Meric.pdf
(24.12.2008)
Sağlık Bakanlığı, “Hizmet Kalite Standartları Rehberi” 2009, Ankara.
http://www.rshm.gov.tr/enfeksiyon/egitim/EKHems_sunumlar/4hastane_enf_onemi_tanimi.
ppt#260,4,Hastane Enfeksiyonları Sonuçlar (24.12.2008)
http://www.performans.saglik.gov.tr/content/files/hastaguvenlik/saglik_hizmetlerinde_el_hijyeni_konulu_dso_kilavuzu.pdf (24.12.2008)
http://www.performans.saglik.gov.tr/content/files/hastaguvenlik/uygulama kilavuzu.pdf (05.09.2008)
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EKLER
Ek 1. El Hijyen Programı

AMAÇ:
Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde en önemli uygulamalardan biri olan el hijyenini sağlamak
ve bu vasıtayla hasta ve çalışan güvenliğini temin etmektir.
KONULAR:
1. El hijyeni ürünlerin envanteri
2. El hijyeni ürünlerinin temini
3. Personel Eğitimi
4. El hijyeni uygulamaların değerlendirilmesi
İLGİLİ SÜREÇLER:
1- Kurumdaki el hijyeni ürünlerin envanteri
2- Yöneticilerin el hijyeni algılama araştırılması
3- Sağlık Çalışanların el hijyeni algılama araştırılması
4- Sabun ve el hijyeni ürünlerinin tüketimin belirlenmesi
5- Sağlık Çalışanların el hijyeni konusundaki bilgi düzeyinin tespiti
6- Personel eğitimi
7- El Hijyeni İçin 5 Durum (Endikasyon) Kuralı Gözlem Formu ile hastane çalışan üzerinde gözlem
8- El hijyeni eğitim materyallerin (afiş, broşür, kitapçık, görüntülü materyal vb) geliştirilmesi
9- Değerlendirme ve geribildirim
İYİLEŞTİRME ALANLARI:
1. Tedavi ve bakım yerlerinde el hijyeni ürünlerin temini
2- Personel Eğitimi
3- Gözlem sonuçların geri bildirimi
EĞİTİMLER/ORYANTASYONLAR:
İyileştirme alanlarına yönelik gerekli olan eğitim sürecinin yıllık eğitim planına dâhil edilmesi.
RAPOR SÜRECİ:

3 AYDA BİR GÖZDEN GEÇİRME:

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Ahmet ATASOY
Tıbbi Teknolog

KURUM KALİTE TEMSİLCİSİ
Dr. Hasan ARSLAN

BAŞHEKİM
Uz. Dr. Salim AKSOY
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Ek 2. El Hijyeni Eylem Planı
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Ek 3. Tesis Durum Analiz Formu

TESİS SEVİYESİ DURUM ANALİZİ

CEVAP ANAHTARI
Tam olarak uygulandı.
Öncelik verildi ve önlem alındığı açıkça görülüyor.
Öncelik verildi fakat önlem alınmadı.
Görüşülüyor fakat harekete geçme kararı yok.
Bu faaliyetle ilgili görüşme yok.
LİDERLİK VE STRATEJİ
Üst yönetimde hasta güvenliğinden sorumlu üst düzey bir
1
yönetici vardır.
Hasta güvenliği, kurumun stratejisinde net şekilde ifade
2
edilmektedir.
3 Mevcut bir enfeksiyon kontrol komitesi vardır.
Enfeksiyon kontrol komitesi düzenli olarak toplanmaktadır.
4
(En az 6 ayda bir)
El hijyenine riayetin iyileştirilmesi tesisin öncelikleri
5
arasındadır.
KAYNAKLAR VE FİNANS
6 Tesis, enfeksiyon kontrol kılavuzlarını uygulamaktadır.
Enfeksiyon kontrol kılavuzları, CDC (Hastalık Kontrol ve
7 Uygulama Merkezleri) veya DSÖ veya ulusal kılavuzlarını baz
almaktadır.
8 Tesis, el hijyeni kılavuzlarını uygulamaktadır.
El hijyeni kılavuzları, CDC (Hastalık Kontrol ve Uygulama
9 Merkezleri) veya DSÖ veya ulusal kılavuzlarını baz
almaktadır.
Sahada bu iş için tahsis edilmiş bir enfeksiyon kontrol hekimi
10
vardır.
Sahada bu iş için tahsis edilmiş en az bir tane bir enfeksiyon
11
kontrol hemşiresi vardır.
12 Sahada bir mikrobiyoloji laboratuarı vardır.
Mikrobiyoloji laboratuarı, enfeksiyon kontrol faaliyetleri için
13 kullanılmaktadır. (Tarama, salgın araştırma, antimikrobiyal
direnç tespiti)

65

5

4

3

2

1

Ek 4. Servis El Hijyeni Alt Yapısı Belirleme Formu
SERVİS ALT YAPI BELİRLEME FORMU

Kâğıt Havlu

Sabunluk Sayısı

Sıvı Sabun

Alkol Bazlı El
Ovucu Ürün

El Yıkama
Tekniği Posteri

El Ovma
Tekniği Posteri

El Hijyeni
Teşvik Posteri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HASTA ODA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TEDAVİ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KORİDOR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oda No

Lavabo Sayısı

DENETLEME TARİHİ

Yatak Sayısı

SERVİS / BÖLÜM

HASTAODALARI

TEDAVİ ODALARI

KORİDOR
TOPLAM
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Ek 5. El Hijyeni Anketi
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Ek 6. El Hijyeni Gözlemleri

Ek 7. El Hijyeni Talimatı

68

Ek 8. El Hijyeninde 5 Adım

69

Ek 9. El Hijyeni Hatırlatıcılar

Ek 10. Bilgisayar Ekran Koruyucusunun Oluşturulması
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Ek 11. Hasta Bilgi Sisteminden Çalışanlara Mesaj Gönderilmesi
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Ek 12. Çalışanlara Mektup Gönderilmesi
Değerli Meslektaşım,
Hastane enfeksiyonları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı problemidir. Hastaneye yatan hastaların %5 - 15’inde hastane infeksiyonu gelişebilmektedir.
Hastane enfeksiyonlarının % 20- 40’ında kaynağın veya bulaş yolunun eller olduğu gösterilmiştir
El hijyeni artık, sağlık hizmeti verilen yerlerde patojenlerin yayılmasını önlemek için önemli bir önlem
olarak görülmektedir. Sağlık hizmeti verilen yerlerde patojenlerin yayılmasını azaltmak için enfeksiyon kontrol önlemlerine ilişkin DSÖ yayınlarında, el hijyeninin ana önlem olduğu vurgulanmaktadır.
El hijyeni 01.09.2008 tarihinde yürürlüğe giren Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi hükümlerince hazırlanan Hizmet Kalite Standartları içinde yer almaktadır
Hastanemizde el hijyeni Programı 01.09.2008 tarihinden beri uygulanmaktadır. Gözlemciler tarafından yapılan el hijyeni gözlemleri sonucunda hastanemizde el yıkama ve ovmanın kalite standartlarına
uygunluğu çok düşük seviyede olduğu belirlenmiştir.
El hijyeni damlacık enfeksiyonu hastalıkların yoğun olduğu bu günlerde çok önem taşımaktadır.
El hijyeni konusunda titizlik göstereceğinize inanmaktayım.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Uz. Dr. Salim AKSOY
Başhekim
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Ek 13. Personel Eğitimi

Ek 14. Alkol Bazlı El Antiseptiği Dağıtımı
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Ek 15. El Hijyeni Programını Değerlendirme Anketi

Ek 16. El Hijyeni Uygulamaları
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MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ STERİLİZASYON İŞLEM
BASAMAKLARININ HASTA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN, BARKODLAMA VE
BİLGİSAYARLI KAYIT SİSTEMİ İLE YÖNETİMİ VE İZLENEBİLİRLİLİĞİ
Selahaddin Ertem1, Bedriye Oğuz2, Esra Erey3,
İ. Rüştü İnci4, Mehmet Gök5, Elif Türkdönmez6

Özet
Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, hasta üzerinde kullanılacak muayene ve tedavi aletlerinin steril olup
olmadığını gözle göremeyiz ve test edemeyiz. Eğer test etmek istersek sterilliğini bozmuş oluruz. Muayene ve tedavi aletlerinin sterilliğini kanıtlamanın tek yolu bu işlemlerin doğru ve düzenli yapılmasını
sağlamak ve kayıt tutmaktır. Bir geri çağırma durumunda şüpheli olan gereçleri tekrar sterilize etmek
için bir sistem olması gerekir. Bu ancak her bir otoklavın performans kayıtlarının tam ve doğru şekilde tutulması ile başarılabilir.
Tıbbi kayıt hukuki bir zorunluluktur. Hukuksal bir sorgulamada çözüm belgelere dayandığı için kayıt tutmak çok önemlidir ve sağlık kurumlarının kayıt tutma yükümlülüğü vardır. Dolayısıyla kayıtların düzenli tutulması, ayrıntılı olması ve arşivlenmesi gereklidir. Kayıt tutma hem kağıt esaslı hem de
elektronik bir sistemle yapılabilecek bir prosedür ama elektronik kayıt sisteminin kağıt ile yapılan kayıtlara karşı pek çok avantaj sağlar. İdeal olarak, sterilize edilmiş her alet, üzerinde kullanılan hasta
için tam olarak izlenebilir olmalıdır. Böyle bir takipte, otoklav yük kayıt çıktılarının ve kullanılan steril alet paketlerinin hastanın elektronik sağlık kaydı ile eşleştirilip kaydedilmesi ile sağlanabilir. Böylece ağız ve diş sağlığı merkezindeki herhangi bir bilgisayardan herhangi bir hastanın muayene ve tedavilerinde hangi aletin ya da alet setinin kullanıldığına kolayca ulaşılabilir. Fakat bunu kâğıt sistemi
ile yapmak çok zor hatta imkansıza yakındır.
Anahtar Kelimeler: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sterilizasyon, İzlenebilirlik, Merkezi Sterilizasyon
Ünitesi, Muayenehane&Entegre Sistemi
1. GİRİŞ
1.1. Uygulama Konusunun Seçimi
Performans ve Kalite Birimi, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ve OHSAS 18001 Kalite Yönetim Sistemlerini kurum bünyesinde uygulamaya başlamış ve yapılan dış denetimler sonucunda kurumumuz
30.05.2009 tarihinde belgelendirilmeye hak kazanmıştır. Bu yönetim sistemlerini uygulayan merke1. Dt., İzmir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
2. Dt., İzmir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
3. İzmir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
4. İzmir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
5. İzmir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
6. İzmir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
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zimiz kendisine daha büyük hedefler koymayı ve bu hedefleri geliştirme, iyileştirme ve izlemeyi düşünmüştür. Birim çalışanları olarak, merkezimizde uygulanan Muayenehane/Entegre Sisteminde (her
bir diş hekimine tahsis edilmiş oda ve diş üniti ile hastasının muayene ve tedavilerinin aynı diş hekimi tarafından gerçekleştirilmesi) sunulan hizmetler kapsamında, hasta/hasta yakınları ve çalışanların
güvenliği açısından değerlendirmeler yapmıştır. Yapılan beyin fırtınası çalışmaları sırasında aşağıdaki konu maddeleri gündeme getirilmiş ve çalışma konusu başlıkları her ekip üyesince 1’den 5’e kadar
(en iyi “5” puan olmak üzere) derecelendirilmiş ve bu derecelendirmelere göre konuların puan değerleri Tablo1’ de verilmiştir. Toplamda en yüksek puanı alan konu çalışma konusu olarak belirlenmiştir.
Tablo 1. Çalışma konusu belirleme tablosu
Çalışma Konusu
Merkezimizde Yapılan Tam ve Bölümlü Protezlerin 4 Yıl İçinde Yenilenmesinde Etkili
Faktörlerin Değerlendirilmesi ve %1’in Altına İndirilmesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İşlem Basamaklarının Hasta ve Çalışan Güvenliği
Açısından, Barkod ve Bilgisayarlı Kayıt Sistemi (Otomasyon) ile Yönetimi ve
İzlenilebilirliğinin Sağlanması.
Hastaların muayene sırası bekleme süresinin kısaltılması ve hastanın oturarak sırasının
gelmesini beklemesi.
Bekleme salonlarındaki ekranlardan hastalara ağız ve diş sağlığı hakkında verilen
eğitimler.
Kurumda gerekli tasarruf tedbirlerini alarak doğal kaynakların az kullanılmasını
sağlamak amacıyla su ve elektrikte %10 tasarruf sağlamak.

Puan
19
23
13
9
11

Bu değerlendirmeler sonrasında Başhekimimizin de içinde bulunduğu bir toplantı düzenlenerek, merkezimizin faaliyetleri sırasında önemli bir yeri olan “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İşlem Basamaklarının Hasta Güvenliği Açısından, Barkod ve Bilgisayarlı Kayıt Sistemi (Otomasyon) ile Yönetimi ve
İzlenilebilirliğinin Sağlanması” proje konusu olarak Başhekimimizin de onayıyla kesinlik kazanmıştır.
Bu konunun seçilmesi ile:
T.C. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi 2008’ de 34.2 maddesinin “Sterilizasyon ünitesinde her aşamada yapılanların sürekli ve düzenli olarak kayıt altına alınması” (T.C.
Sağlık Bakanlığı, 2008:25).
TS EN ISO 9001:2008 standardı bir kuruluşun sisteminin iyileştirilmesi ve müşterisine (hasta/
hasta yakını) yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğu güvencesi verilmesi, dokümantasyon
uygulaması yoluyla müşterisi (hasta/hasta yakını) memnuniyetinin arttırılması amacına yönelik
kalite yönetim sistemi için gerekli şartları yerine getirmek (iso.ch/isob, 2009).
İl Sağlık Müdürlüğü’nün Kalite ve Performans Yönergesi kapsamında 6 aylık periyotlarla gerçekleştirdiği denetimler ve Kalite Yönetimi Sistemi Dış denetimleri,
Sürekli iyileştirme planları, Düzeltici Önleyici Formu (DÖF), Yönetim gözden geçirme tutanakları, Hasta/hasta yakını şikâyetleri, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi kayıtları,
Ekibimizin araştırdığı tıbbi dergiler ve basındaki haberlere göre kurum ya da kişisel açılan tazminat davaları,
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Steril edilen el aletinin hangi hastada ve ne zaman kullanıldığının belirlenmesi gerektiği,
Muayene ve tedavi sonrası sterilizasyon konusundaki kurumsal ve kişisel tazminat davalarına
hasta ile eşleşmiş kanıt sunmak (Perçin, 2009: 284),
Diş hekimliğinde çapraz enfeksiyonu önlemede en önemli basamaklardan biri olan sterilizasyon işlemi kadar önemli bir diğer uygulamada yapılan sterilizasyonun izlenmesi ve kontrolüdür. Yapılan sterilizasyon işleminin geçerliğinin doğrulanması, diş hekiminin yapacağı işlemlerde kendini daha iyi hissetmesini, hastalarıyla personelini koruduğu için daha huzurlu olmasını sağlar (Özer, 2005: 125).
konularında fayda sağlanacağı ve örnek bir uygulama modeli oluşturacağı düşünülmüştür. Birimimiz,
çalışmalarını 01 Aralık 2009 dönemine kadar geliştirmeyi ve tamamlamayı öngörmüştür.
1.2. Uygulamanın Hedefleri
Merkezimizde uygulanan Muayenehane/Entegre Sisteminde, diş hekimlerinin kullandığı muayene ve
tedavi aletleri, sterilizasyon işleminden geçirilerek yeniden kullanıma sunulurlar (Re-Use). Bu aletlerin hacimce küçük, sayıca çok, birbirine benzer olmasından dolayı malzemelerin karıştırılmaması, tanımlanması ve envanterinin tutulması zorunludur. Bu aletlerin miktarı kadar mali değerleri de önemlidir. Sistem içerisinde kullanılan bu muayene ve tedavi aletlerinin korunması, muhafazası, uzun bir kullanım ömrüne sahip olması açısından büyük önem arz etmektedir (cansaglik.com.tr, 2009).
Merkezimiz başhekimlik statüsüne geçtiğinde, biri Oral Diagnoz ve Protez kliniği olmak üzere 2 adet
kuru hava sterilizatörü bulunmaktaydı. Kullanılan muayene ve tedavi aletleri dezenfektan solüsyonlu
küvetlerde biriktirilip, su ile durulanıp, üzerine indikatör bandı yapıştırılmış kapalı metal küvetler içinde kuru hava sterilizatöründe sterilizasyona tabii tutulup, kullanıma sunulmaktaydı.
Sterilizasyonun etkinliğinin başarısı öncelikle steril edilecek muayene ve tedavi aletlerinin temizlik
işlemine bağlı olduğu düşünülerek; 2001 yılında kliniklere paketleme cihazı ve malzemeleri, başlık
yıkama ve yağlama cihazı (Asistina) ve buharlı otoklav cihaz alımları yapıldı. Kullanılan muayene
ve tedavi aletleri dezenfektanlı küvetlerde biriktirilip, su ile durulanıp, indikatörlü paketlerle buharlı
otoklavlarda sterilizasyona tabii tutulmaya başlandı. Ancak otoklavdan çıkan paketlerin, ıslak ve nemli olması dolayısıyla paketin kolay yırtılması, mikroorganizma kontaminasyonu ve muayene ve tedavi aletlerinin korozyona uğraması sebebiyle bundan sonraki alımlarda B tipi vakumlu otoklavlar tercih
edildi. B tipi Otoklavlarla birlikte işlem bilgilerinin izlenmesi ve kontrolü için otoklav yazıcıları, cihaz
kontrol kitleri ve süreç kontrol indikatörleri alındı. Bu sayede cihaz kontrol test kayıtları (Bowie Dick
testi), biyolojik ve kimyasal indikatör kontrol kayıtları manüel tutulmaya başlandı.
2005 yılına kadar, başlıkların (airatör, mikromotor, angldruva) dezenfeksiyonu yüzey dezenfektan
spreyleri ve asistina cihazı ile sağlanmaktaydı. 2005 yılında başlıklarının sterilizasyonu, yıkama ve
yağlamasını gerçekleştiren buharlı başlık otoklavı (DAC) cihazı alımı yapıldı. Bu alımla ve işlemle
başlıklarının her noktasının belli bir ısıya sahip doymuş su buharı ile yeterli bir süre temas etmesi sağlanmış oldu.
Kliniklerde yapılan sterilizasyon işlemlerinin, hasta/hasta yakınlarının ve çalışanların aynı ortamda
bulunması, kliniklerde temiz alanın sürekliliğinin ve izlenebilirliğinin kontrolünün zorlaşması sebebiyle, sterilizasyon işlemlerinin tek bir merkezden yapılması daha iyi izlenebilirlik ve kontrol sağlaya-
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cağı düşünülerek, Enfeksiyon Kontrol Biriminin önerisiyle, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi kurulması
2007 yılı başında Başhekimlikçe uygun bulundu.
Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin kurulması ile kliniklerde bulunan cihaz ve ekipmanlar tek bir merkezde toplandı. Sterilizasyon etkinliğinin arttırılması için yıkama (dezenfektör) cihazları alınarak, dezenfeksiyon işlemlerinde çalışan güvenliği açısından kesici ve delici alet yaralanmalarını önleme ve
dekontaminasyon işleminin etkin bir şekilde yapılması sağlandı. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ)
ve klinikler arasında teslim kayıtları da manuel tutulmaya başlandı. MSÜ çalışanlarına eğitim prosedürü doğrultusunda, sterilizasyon ve dezenfeksiyon konularında yeni bilimsel uygulamalar, işleyiş basamaklarının planlanması ve kayıt altına alınması, iş bölümünün önemi ve görev tanımları, kliniklerle ünite arası iletişim vb. konularda periyodik olarak eğitimler düzenlenerek çalışan personelin yetkinlikleri arttırılmaktadır.
Hedeflerimizi belirlemede aşağıdaki SWOT analizi yol gösterici olmuştur.
Tablo 2. SWOT analizi tablosu
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
- Yetişmiş İnsan
- Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001) sahip olması
- Sterilizasyon otoklav süreçlerin biyolojik/
kimyasal indikatörlerle takip edilmesi
FIRSATLARIMIZ
- İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde
olunması
- Üst yönetim desteği
- Donanımlı, gönüllü ve uyum içinde çalışabilen
ekip üyeleri
- MSÜ ve Klinik çalışanlarının gönüllü desteği

ZAYIF YÖNLERİMİZ
- Manüel Takip
- Donanım Eksikliği
- Program Yazılımı
- Muayene ve tedavi aletlerinin barkodlanmamış/
/kodlanmamış olması
TEHDİTLER
- Donanım eksikliği
- Hukuksal problem (Potansiyel Hasta
Şikâyetleri)
- El aletlerinin demirbaştan çıkarılmasından
dolayı takip zorluğu
- Muayene ve tedavi aletlerinin Hasta, Hekim
eşleştirmesinin takip yetersizliği
- Kan ve ağız salgısı yoluyla bulaşan enfeksiyöz
hastalık varlığı (Aids, Hepatit vb.)

Bu analiz sonucunda hedeflerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Muayene ve tedavi aletlerinin; hangi otoklavda steril edildiği, hangi hastaya, hangi hekim tarafından, hangi sterilizasyon numarası ile kullanıldığının %100 elektronik kayıt altına alınması,
Muayene ve tedavi yapılan hastaya herhangi bir enfeksiyöz hastalık bulaştığında, bu bulaşmanın kullanılan muayene ve tedavi aletlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının hukuksal anlamda ispatlanması,
Diş hekimliği muayene ve tedavi aletlerinin envanterinin düzgün tutulması,
Her bir muayene ve tedavi aletinin günde, haftada ve ayda kaç kez sterilize edildiğinin takibi
ve sorgulanması,
Muayene ve tedavi aletlerinin tümünün sisteme dahil edilmesi, diş hekimlerin çalışması sırasın-
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da steril alet sıkıntısı yaşamaması,
Otoklav ve DAC ile ilgili sterilizasyon kayıtlarının cihaz bazında % 100 tutulması ve arşivlenmesinin sağlanması,
 Sarf malzemesi olarak görünen başlıkların (airatör, mikromotor, angldruva) da; tamir süresi,
kullanım süresi, maliyet, kaybolma, arıza nedeni, değişen parça kayıtları noktalar açısından izlenebilmesinin ve sorgulanmasının otomasyon sisteminden yapılması,
MSÜ-Klinik arasındaki teslim ve iade işlemlerinin yeni modül ile kayıt altına alınması,
Steril edilmemiş paketlerle, steril edilmiş paketlerin karışmasının önlenmesi.
2. UYGULAMA SÜRECİ
2.1. Proje Ekibinin Oluşturulması ve Yönetim Desteği
Performans ve Kalite Birimimiz, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi
Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi’ ne göre, Başhekim Yardımcısı sorumluluğunda,
Hastane Müdür Yardımcısı, Başhemşire, Performans ve Kalite Temsilcisi ve Dokümantasyon Sorumlusu olmak üzere beş kişiden oluşmuştur.
Performans ve Kalite Birimi, Kalite Yönetim Sistemi kurulumu başladığından bu yana çekirdek kadrosunu ve motivasyonunu hiçbir zaman kaybetmeden çalışmalarını başarıyla devam ettirmektedir. Bu
ekibe zaman içinde yeni katılımlar olmuş, ekip motivasyonunda herhangi bir farklılaşma yaşanmamış,
her yeni katılım çekirdek kadro etrafında yeni halkalar oluşturup başarıyı bir üst mertebeye ulaştırmıştır. Proje ekibi; Performans ve Kalite Birimi çalışanları arasından seçilmiştir. Ayrıca aşağıdaki kriterler
dikkate alınarak Web Tasarım Sorumlusu ekibe dâhil edilmiştir. Ekip üyelerinin seçiminde:
Yasal mevzuat bilgisi,
Yaratıcılık,
Problem çözme becerisi,
Takım çalışmasına yatkınlık,
Enfeksiyon kontrol konusunda bilgili olması,
İletişim becerisi,
Yönetim sistemleri (KYS, ÇYS, İSG) hakkında bilgi/eğitim sahibi olması,
Kendini geliştirme ve edindiği deneyimleri paylaşma konusunda gönüllülük,
kriterleri dikkate alınmıştır. Proje ekibi, görev ayrıntıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
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Tablo 3. Ekip üye listesi ve görev ayrıntıları
Ad Soyadı

Dt. Bedriye OĞUZ

Görevi Unvanı

Başhekim
Yardımcısı

İsmail Rüştü İNCİ

Kalite ve
Performans
Temsilcisi

Esra EREY

Başhemşire

Mehmet GÖK

Elif TÜRKDÖNMEZ

Sağlık Memuru
&
Web Tasarım
Sorumlusu

Dökümantasyon
Sorumlusu

Görev Ayrıntıları

Ekip liderliğini yapmak,
Üst yönetimle diyalogu sağlamak,
Satın alma işlerini organize etmek,
Gerekli piyasa araştırılmasını gerçekleştirmek
Proje sunumları ve personel eğitimi yapmak
Kurum aletlerinin barkodlamasını takip etmek,
Ekip liderinin verdiği görevleri yapmak,
vekâlet etmek
Projenin entegre yönetim sistemi ile uyumunu
sağlamak ve gerekli değişiklikleri yapmak,
Gerekli piyasa araştırılmasını gerçekleştirmek,
Yarışma başvurularını takip etmek,
Kurum aletlerinin barkodlamasını takip etmek,
Ekip liderinin verdiği görevleri yapmak,
Kurum aletlerinin barkodlamasını takip
etmek, MSÜ ve klinik çalışanlarının uyum
sağlamasını sağlamak ve sunum yapmak
Proje Otomasyon programının yapılmasını,
kurulmasını ve Otomasyon sistemine
entegrasyonunu takip etmek
Ekip liderinin verdiği görevleri yapmak,
Sterilizasyon Takip programının kurulmasını
ve Otomasyon sistemine entegrasyonu
sağlamak,
Kurum aletlerinin barkodlamasını takip etmek,
Piyasa fiyat araştırılması ve sunum yapmak
Teknik alt yapıyı araştırmak,
Ekip liderinin verdiği görevleri yapmak,
Toplantı davet ve Gündem Formlarını, Rapor
kayıtlarını tutmak,
Proje sunumları ve personel eğitimi yapmak
Proje konusu ile ilgili tasarımları hazırlamak,
Kurum aletlerinin barkodlamasını takip etmek,

Ekip üyeleri ve başhekimimizin katıldığı toplantıda beyin fırtınası yöntemi ile ekibe “MERSİ” rumuzunun verilmesine karar verildi. Ekip rumuzumuzun; MERSİ (MERkezi Sterilizasyonun İzlenebilirliği) olması, proje konumuzu temsil etmesi ve kelime anlamı ile de başhekimimizin ekibe teşekkürünü ifade etmesi, proje çalışması süresince ekibi motive etmiştir. Projenin metini içersinde proje ekip
ismi olarak Mersi kullanılmıştır. Ekip Başhekim Yardımcısı Dt. Bedriye OĞUZ’u, proje ekip lideri
olarak seçmiştir.
Üst yönetim projenin başlangıcında ve devamında; mali kaynak, çalışma ortamı, eğitim desteği, ihtiyaç duyulduğunda çalışmalara katılım, yönetim gözden geçirme toplantılarına ve ekip toplantılarına
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katılım, merkezimizde projemizin tanıtım toplantılarında aktif tanıtımcı ve katılımcı olma, liderlikten
çok ekip üyesi gibi yer alma konularında ekibimize tam destek sağlamıştır. Bu çalışma boyunca üst yönetimin desteği sonucunda MERSİ ekibinin motivasyonu daima yüksek ve aktif kalmıştır.
2.2. İş Planı ve Plan ile Uyum
Çalışma konusunun saptanması, boyutlarının belirlenmesi ve ekip üyelerinin belirlenmesi ile projenin
ana yapısı oluşturulmuş oldu. Durum değerlendirilmesi sonrasında belirlenen hedeflerine uygun olarak
PUKÖ döngüsü ve sorun çözme tekniği ile iş planımız hazırlanmıştır. Aşağıda detayları verilen PUKÖ
Döngüsü bu çalışma sırasında yön gösterici bir yöntem olmuştur.
Şekil 1. PUKÖ ve sorun çözme tekniği diyagramı
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Bu çalışmaya göre oluşturulan proje iş planı aşağıda tablolaşmıştır. Proje adımları ile ilgili yapılacak
çalışmalar ilgili toplantılarda tartışılarak kayıt altına alınmıştır.
Tablo 4. Proje iş planı tablosu
PROJE ADIMLARI
Proje konusu araştırması
Proje konusunun belirlenmesi
ve ekibin oluşturulması
Ekip isminin belirlenmesi
Geçmiş verilerin irdelenmesi,
literatür araştırması,
ihtiyaçların saptanması
Diş hekimleri ve hasta/
hasta yakınları için anket
hazırlanması
Teknik araştırmalar, piyasa
araştırmaları, tahmini maliyet
hesaplamaları
Barkodlama, modül kurulumu
ve pilot uygulama
Uygulamaların kontrolü ve
düzenlemeler
Ekipte mükemmellik modeli
eğitiminin alınması ve
çalışanlara proje konusu ile
ilgili eğitimlerin verilmesi
Uygulamaların sisteme
entegrasyonu ve izlenmesi,
Uygulamaların
değerlendirilmesi, tanıtımı
Başvuru kitapçığının
hazırlanması
Başvuru kitapçığının
tamamlanması ve teslimi

BAŞLANGIÇ
19.01.2009

BİTİŞ
02.02.2009

SORUMLUSU
Performans ve kalite birimi

02.02.2009

02.02.2009

Performans ve kalite birimi

16.02.2009

16.02.2009

Başhekim ve MERSİ Ekibi

02.03.2009

25.05.2009

MERSİ Ekibi

25.05.2009

25.12.2009

MERSİ Ekibi

22.06.2009

06.07.2009

MERSİ Ekibi

06.07.2009

05.07.2009

MERSİ Ekibi ve MSÜ, Klinik
Çalışanları

13.08.2009

05.10.2009

MERSİ Ekibi

07.09.2009

28.12.2009

MERSİ Ekibi

05.10.2009

Sürekli

02.11.2009

30.11. 2009

MERSİ Ekibi

07.11.2009

15.01. 2010

MERSİ Ekibi

15.01.2010

15.02.2010

MERSİ Ekibi

MERSİ Ekibi ve MSÜ, Klinik
Çalışanları

Yukarıda ifade edilen plana dayalı tüm genel ve özel basamaklar ayrıntılı olarak Toplantı Tutanaklarında (TU-06) açıklanmıştır. Proje detaylandırılırken başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmiştir. Bu tür detaylı bir çalışma yapılmasının nedeni projenin akıcı ve sürekli izlenebilir olmasını sağlamaktır. İş planında belirtilen iş basamakları belirlenen süre aralığında tamamlanmıştır.
Konu ile ilgili eğitimlerinin öneminin farkında olan ekip üyelerimiz, belirli proje adımlarının geçilmesinden sonra ilgili eğitimleri önce Başhekimliğimize bağlı Çiğli Diş Tedavi ve Protez Merkezi’nde vermiş, sonra tüm Merkezimizde tekrarlamış ve etkinliklerini değerlendirmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre tekrarlanması gereken eğitimler yinelenmiş ve yeniden değerlendirilmiştir. Gerekli kayıtlar
Özlük İşleri ve Eğitim Prosedürü’ ne göre tutulmuştur.
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2.3. Kaynak İhtiyaçları
Proje çalışmaları sırasında insan kaynağının, iletişim araçlarının, ulaşımın, ekibin kullanacağı donanımlarının kurumun mevcut imkânlarıyla karşılanması kararı alınmıştır. Projeye özgü gerekli eğitimlerin alınması ve tespit edilen eksik donanımların ve yazılımın piyasadan karşılanması talebinde bulunulmuştur.
Projeye istinaden araştırılan tahmini maliyet tutarı toplam 52.800,00 TL üst yönetimle paylaşılmıştır.
Üst yönetim Kanunlar, KİK ve T.C. Sağlık Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda kaynak desteğini sağlamak konusunda kararlılığını ortaya koymuş ve tam zamanında gerekli kaynaklar sağlanmıştır. Aşağıdaki tabloda öngörülen harcamalarla ilgili detaylar Tablo 5’ de verilmiştir.
Tablo 5. Kaynak harcama tablosu
Harcama Konusu
Merkezi Sterilizasyon sistemi modülü yazılımın oluşturulması
Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde işlem kolaylığı için dokunmatik
ekran
Muayene ve tedavi aletlerinin kodlanması
Barkod Yazıcı (3 adet), Barkod okuyucu (41 adet), DAC
Sterilizasyon cihazı rapor yazıcısı(8 adet)
ISO EN 9001:2008, ISO EN 14001:2004, TS OHSAS 18001
Yönetim Sistemlerimizin Entegre edilmesi ve proje kapsamındaki
proseslerdeki revizyonların yapılması için danışmanlık hizmeti
Toplam

Tahmini
Gerçekleşen
Tutarlar
Tutarlar
16.800,00
10.000,00
4.000,00

3.000,00

10.000,00

950,00

23.000.00

10.037,00

8.000,00

8.000,00

52.800,00

22.987,00

2.4. Kullanılan Yöntem ve Teknikler
2.4.1 İstatistiksel Teknikler
Proje kapsamında bazı ölçümleri değerlendirebilmek için anket hazırlama yöntemi benimsenmiştir.
Bu anketlerden bir tanesi steril edilen aletleri kullanıcı olan diş hekimlerine özgü, bir diğeri ise aletlerin kullanıldığı hasta/hasta yakınına özgüdür. Anket sonuçları katılımcıların önerilerini de içerdiği için
çalışma sistemimize önemli bir veri kaynağı teşkil etmektedir. Anket sonuçları MS Office programları kullanılarak hazırlanan histogram, dağılım diyagramları v.b. tekniklerle değerlendirilmekte ve anket
gruplarının duyarlı olduğu alanlar net bir şekilde görülmektedir.
Proje öncesi merkezimiz 40 diş hekimine yapılan anketlerin sonucunda; Merkezin sterilizasyon işlemlerine %100 güven duyulduğu ancak herhangi bir hukuksal davada %60 ispatın yapılamayacağını, %
92 oranında sterilizasyon işlemlerinin barkodlama ve otomasyon sistemi ile kayıt altına alınmasının
güveni artıracağı tespit edilmiştir.
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Şekil 2. Diş hekimleri anket sonuçları

Merkezimizde 50 hasta/hasta yakınına uygulanan anketlerin sonucunda:
Kullanılan aletlerin sterilizasyon işlem basamaklarının barkodlama ve otomasyon sistemi ile kayıt altına alıp izlenmesinin %100 önemli olduğu,
Merkezimizde kullanılan aletlerin sterilizasyonu hakkında %90 bilgi sahibi olmak istedikleri,
Herhangi bir sağlık kuruluşunda bulaşıcı hastalıklardan birini kapmış olduğu tespit edildiğinde %24’ü tedavi olduğu sağlık kuruluşuna başvuracağını, %20’si hukuksal boyutta kurum hakkında tazminat davası açacağını, %56’sı hem kuruma başvurup hem de tazminat davası açacağını belirtmiştir.
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Şekil 3. Hasta/hasta yakını anket sonuçları

Proje konusunun uygulanması ve işler hale getirilmesi için personelimize verilen eğitimlerin ön
test-son test uygulamaları yapılmış, test sonuçlarına göre yapılan etkinlik değerlendirmesinde
doğru cevap oranının % 47’ den %98’e çıktığı görülmüştür. Kayıtlar Eğitim Uygulama Formlarında (FR-11) tutulmaktadır.
2.4.2. Problem Çözme Teknikleri
Projemiz mevcut ve potansiyel bir problemin çözümüne yönelik, ayrıca iyileştirme amacıyla yapılan
bir çalışmadır. Projede problem çözme tekniklerinden faydalanmıştır. Çalışmalar esnasında 5N-1K
sorgulamasıyla projeye uygun bilgisayar programı (Merkezi Sterilizasyon Takip test modülü) hazırlattırılmıştır, SIPOC yöntemi kullanılarak MSÜ ve Entegre Klinikler proses akış şemaları revize edil-
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miştir, beyin fırtınası yöntemiyle proje konu başlıkları belirlenmiş ve ekip adı oluşturulmuştur, PUKÖ
(Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) döngüsüyle iyileştirmeye açık alanlar belirlenmiş ve iş planı
oluşturulmuştur. Kurumumuzun sahip olduğu koşulları ve bu doğrultudaki hedeflerimizi belirlemede
SWOT analizi yol gösterici olmuştur.
2.4.3. Kalite Maliyetleri
Bir diğer yöntem kalite maliyet analizidir. MSÜ ve klinikler ile ilgili yapılan iyileştirme çalışmalarını kapsayan ve yönetimce katlanılan maliyetlerin analizini ifade etmektedir. Detaylar Tablo 5’te görülmektedir.
2.5. Projenin Uygulanması ve Verilerin Kaydı
2.5.1. Uygulama Öncesi
Proje öncesindeki MSÜ sterilizasyon kayıtları:
MSÜ Kayıt defteri (Kliniklerden MSÜ’ye ve MSÜ’den Kliniklere teslim ve iade defteri.
Biyolojik indikatörlerin kayıtlarının tutulduğu ‘’ADSM Sterilizasyon Kayıt Formu’’ (FR-58),
Kimyasal İndikatör Kontrol Çizelgesi (FR-59),
Bowie-dick test form (FR-67),
Başlık Klinik Dac transfer takip formu (FR-89),
olarak manüel tutulmakta ve arşivlenmekteydi. Bu kayıtlardan hangi aletin hangi otoklavda steril edildiği ve hangi diş hekimi tarafından, hangi hastaya kullanıldığı izlenemiyordu. Ayrıca DAC otoklavlarının yazıcısı olmadığı için sterilizasyon çevrim raporu alınamıyordu.
2.5.2. Uygulama Sonrası
Çalışma konusunun ve metodun belirlenmesi ile birlikte yazılım modülünün nasıl olması gerektiği ile
ilgili çalışmayı 5N-1K sorgusuyla yaparak, 09.07.2009 tarihinde Hastane Bilgi Yönetim Sistemi hizmeti aldığımız şirkete resmi yazı ile Merkezi Sterilizasyon modülün program akışını ve hangi ekranların olması gerektiğini belirttik. Bu yazılım aşamasında ekranların ve raporlamaların nasıl olması
ile ilgili olarak, şirketle hem birebir hem de e-mail yoluyla iletişim kurarak, fikir alış verişleri yaptık.
Yazılım şirketinin Merkezi Sterilizasyon Takip test modülü uygulamasını geliştirmesi ile birlikte, modül ve işleyişi konularında olması gereken düzenlemeleri yapıldı. Bu düzenlemeler sonunda Başhekimliğimize bağlı Çiğli Diş Tedavi ve Protez Merkezinde pilot uygulamaya geçildi.
Modülün pilot uygulamaya geçirilmesi ile daha önceden barkodlaması yapılan muayene ve tedavi aletlerinin ilk olarak programda seri numaralarına göre tanımlamaları yapıldı. MSÜ’ye iadeleri gerçekleştirildi. Bu aletlerin iadesinden sonra sterilizasyon öncesinde yıkama ile dezenfeksiyonu ve kurulanması sağlandı. Daha sonra Sterilizasyon Takip Modülü üzerinden aletlerin paketlemesi ve sterilizasyon
işlem numarası barkodu yapıştırıldı. Bu paketler belli miktarda olduğunda otoklava konarak sterilizasyonları gerçekleştirdi. Bu işlemden sonra steril olan alet paketlerinin barkodları programa okutularak,
otoklavın kodu ve çevrim çıktısı ile eşleştirme yapılarak kayıt altına alındı. Bu kayıtla otoklavın gün-

86

lük, aylık, yıllık arşivlenen Bowie-Dick testleri, biyolojik/kimyasal indikatörler ve cihaz çevrim raporları ile steril olan aletlerin sterilizasyon numarası ile sistemde eşleştirilmesi sağlandı. Bu eşleşme ile
arşivlenen kayıtlara bir aletin geriye dönük sterilizasyonu ile ilgili sorgulama yapıldığında bu kayıtlara
daha rahat ulaşılabilmesini sağladı. Bu işlem basamağı tamamlandıktan sonra, steril alet paketleri kliniklere dağıtım için depo alanına konuldu. Bu depo alanından yine program vasıtasıyla paketlerin sterilizasyon numarası barkodları okutularak klinik tarafına teslimleri yapıldı. Bu teslimde klinik adı seçilip, paket okutularak, paketin kime iade edildiği kaydı tutulabilmektedir.
Kliniğe teslimi yapılan steril paketlerinin barkodları, yine klinikte kullanılan program sayesinde hangi hastada kullanılıyor ise ona barkod okuyucu ile okutularak eşleştirme yapılmaktadır. Bu eşleşme
ile steril aletin ve paketin hangi hastada, hangi hekim, hangi tetkikinde vb. kayıtlarla eşleştirmesi ve
programda kullanılan aletin kirli listesine düşmesi sağlanmakta ve MSÜ’ye teslimi gerçekleşmektedir.
Bu genel işleyiş sırasında tamir gereken aletlerin, modül üzerinden teslimleri “Arıza Takip” sayfasına
kaydedilerek tamir süreci; ya da terki yapılacak aletlerin “Kullanım Dışı” sayfasına kaydedilerek sistemden terki süreci başlatılır. Tamir ekranı üzerinden kabulleri yapılan aletlerin arıza nedeni, tamir sonucu ve tamir maliyetleri kayıt altına Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından alınır.
Proje sonrasındaki MSÜ sterilizasyon kayıtları modülün sorgulama ekranından:
MSÜ Alet Listesi (alet seri no, alet adı, ait olduğu MSÜ, kendi seri no vb)
Alet MSÜ Geçmişi (Aletin seri numarasına göre sorgulanarak aletin hangi aşamalardan geçtiğinin kayıtları görüntülenir).
Şekil 4. Sterilizasyon takip programı “alet MSÜ geçmişi raporu”

Alet Sterilizasyon Döngü Sayıları raporu (Alet grubuna göre, tarih aralığında kaç kez sterilizasyon döngü sayıları görüntülenir)
Hekim – Hasta Kullanılan Paket Aletleri Listesi (Hekim adı, Paket kullanım tarihi, Hasta protokol numarası ve detayları)
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Manüel kayıtlar ve arşivlenen formlar:
Sterilizasyonu yapılan alet paketleri program üzerinden sterilizasyon paket barkodu okutularak teslim ve iadeleri elektronik olarak kayıt altına alınmaktadır. DAC otoklav yazıcılarının alınmasıyla sterilizasyon çevrim raporu alınabilmekte ve arşivlenmektedir. Aşağıdaki kayıtlar manüel tutulmaya devam edilmektedir;
Biyolojik indikatörlerin kayıtlarının tutulduğu ‘’ADSM Sterilizasyon Kayıt Formu’’ (FR58)
Kimyasal İndikatör Kontrol Çizelgesi (FR-59)
Bowie-Dick test formu (FR-67)
Hekimin Kullandığı Tıbbi Alet Raporu sorgulanmaktadır.
Şekil 5. Sterilizasyon takip programı “hekimin kullandığı alet raporu”

Bu çalışma sayesinde Merkezi Sterilizasyon Ünitesi işleyiş basamaklarının izlenebilir ve kontrol edilebilir tıbbi kayıtların oluşturulması sağlanmıştır.
3. SONUÇ
Proje sonunda Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sterilizasyon İşlem
basamaklarının ve kullanılan steril aletin hangi hastada kullanıldığı kayıtlarının oluşturulması sağlanarak, hasta ve çalışan güvenliği konusunda aşağıdaki kayıtlara hızlı bir şekilde izlenebilmekte ve raporlanabilmektedir.
Sterilizasyon takip modülü sayesinde muayene ve tedavi aletinin hangi sterilizasyon barkot numarasıyla, hangi hastaya, ne zaman, hangi tedavisinde, hangi diş hekimi tarafından kullanıldığı % 100 ora-
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nında izlenmekte ve otomasyon sisteminde kayıt altına alınmaktadır. Bu çalışma sonunda Merkezi Sterilizasyon Takip Modülü üzerinden istenen sorgulama gerçekleştirilebilmektedir.
Şekil 6. Sterilizasyon takip programı “hasta için kullanılan alet raporu”

Muayene ve tedavi yapılan hastaya herhangi bir enfeksiyöz hastalık bulaştığında, bu bulaşmanın kullanılan muayene ve tedavi aletlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı hukuksal anlamda ispatlanabildiğinden açılacak davalara karşı Kurumumuz korunabilir hale gelmiştir. Bu kapsamda proje ile steril
edilen aletin steril edildiği otoklav kayıtları (Cihaz raporu, kimyasal ve biyolojik indikatör sonuç raporları) ve aletin kullanıldığı hastanın kayıtları ile sterilizasyon takip programı yardımıyla eşleştirmesi
sağlanmıştır. Bu sayede T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2005/06 sayılı genelgesinin gereklilikleri de karşılanmaktadır.
Diş hekimliği muayene ve tedavi aletlerinin envanterinin düzgün tutulmasını sağlamak için Merkezi
Sterilizasyon Takip Modülünde MSÜ alet listesi sorgulaması yapılıp raporlanmaktadır. Bu çalışma sonunda Merkezi Sterilizasyon Takip Modülü üzerinden istenen sorgulama gerçekleştirilebilmektedir.
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Şekil 7. Sterilizasyon takip programı “MSÜ tıbbi alet listesi”

Merkezi Sterilizasyon Takip Modülü sayesinde her bir muayene ve tedavi aletinin günde, haftada, ayda
kaç kez sterilize edildiğinin takibi sorgulanabilmektedir. Bu sorgudan, sterilizasyona girme sayısına
göre bir aletin kullanım sıklığı, neden az kullanıldığı ya da hangi birimde takılı kaldığı izlenebilmekte ve sorgulanabilmektedir.
Şekil 8. Sterilizasyon takip programı “sterilizasyon döngü sayısı raporu”

Muayene ve tedavi aletlerinin alımlarında tüm bu bilgiler ve verilerden yararlanılmaktadır. Sistemden yapılan hizmet akışının izlenebilmesi sayesinde stok takip biriminin muayene ve tedavi aleti ihtiyaç belirleme işlemleri için harcadığı zaman çok kısalmış ve hesaplamalara gözle görülür bir kolaylık getirilmiştir.
Uygulamalar sayesinde diş hekimlerimiz kendini güvence altında hissetmekte, muayene ve tedavi hizmetini gerçekleştirirken steril paket beklemek zorunda kalmadığından çalışma kolaylığı yaşamaktadır.
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Proje öncesinde Kurumda Muayenehane/Entegre Sistemine geçildikten sonra her entegre klinik diş
hekimine 4(dört) adet aeratör, mikromotor, angdruva, 30(otuz) adet muayene takım seti ve 20(yirmi)
adet tedavi takım seti zimmetlenmiştir. Diş hekimi kendi adına zimmetli renk bandıyla işaretlenmiş bu
aletlerle çalışmak zorunda olduğundan sadece sterilizasyon için bazen başlıklarda ortalama 15-20 dakika beklemek zorunda kalmaktaydı.
Tablo 6. Başlık sterilizasyon basamaklarının ortalama bekleme süreleri

Klinikten MSÜ Gidiş
(dakika)
Proje Öncesi
Proje Sonrası

5
5

Sterilizasyon için
bekleme süresi
(dakika)
Başlıklarda: 15-20
Başlıklarda: 0

MSÜ’den Kliniğe
Gidiş
(dakika)
5
5

Bu projeyle beraber steril aletlerin hasta ile eşleşmesinin yapılması ve kayıtların dijital ortamda tutulması ile diş hekimlerinin zimmetinde bulunan aletler düşülerek tüm aletler MSÜ zimmetine alınmıştır. Böylece kurumda çıkması muhtemel alet sıkıntısı da ortadan kalkmıştır. Proje sonrası diş hekimi
istediği aleti hiç beklemeksizin MSÜ’ den temin ederek kullanma şansını yakalamıştır. Tablo 6’ da detaylar açıklanmıştır.
Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde gün bazında sterilizasyona giren ve paketlenen alet sayılarının istatistik olarak performans ölçümü sağlandı.
Şekil 9. Sterilizasyon takip programı “gün bazında sterilizasyona giren alet sayı raporu”

91

DAC cihazı ile ilgili sterilizasyon kayıtlarının da düzenli olarak tutulmaya başlanması ve arşivlenmesi sağlandı.
Sarf malzemesi olarak görünen başlıkların:
Tamir süresi,
Kullanım süresi,
Maliyet,
Kaybolma
Arıza nedeni, sık tekrarlanan arızaların nedeninin ve kaynağının tespiti (örn. hatalı kullanımdan
kaynaklanan, düşük kalite seviyeli alet kullanımı),
Değişen parça, v.b. noktalar açısından da izlenebilmesi sterilizasyon takip modülü sayesinde
sağlandı. Bu çalışma sonunda Merkezi Sterilizasyon Takip Modülü üzerinden istenen sorgulama gerçekleştirilebilmektedir.
Proje öncesinde, tamir ve bakım ücretleri alet bazında takibi manüel kayıtlardan sorgulanması ve takip edilmesi zaman alıyorken, proje sonrası yapılan elektronik kayıtlarla sorgulanması Şekil 10’daki
gibi kolaylaştırılmıştır.
Şekil 10. Sterilizasyon takip programı tamir ekranı

Sterilizasyon takip modülü içindeki MSÜ teslim ve iade işlemleri ekranından sterilizasyon paket barkodları okutularak MSÜ-klinik arasındaki teslim ve iade işlemleri kayıt altına alındı.
Steril paketlere yapıştırılan Barkodlama etiketi sayesinde steril edilmemiş paketlerle karışması önlendi. Proje öncesinde steril edilen paketler üzerine herhangi bir belirleyici işaret bandı yapıştırılmıyordu, proje sonrasında steril edilen paket üzerine sterilizasyon paket barkodu yapıştırılmaya başlandı. Bu
uygulama ile sterilizasyonsuz paketle, sterilizasyonlu paketin birbiri ile karışması engellenmiş oldu.
Fayda-maliyet analizi konusunda; yapılan pilot uygulama içersinde Kasım-Aralık 2009 dönemi aeratör, mikromotor, angldruva bakım-onarım giderlerinin Kasım-Aralık 2008 dönemine göre % 93 azaldığı görülmüştür. Bu azalma büyük oranda aşağıdaki uygulamalardan kaynaklanmıştır.
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Proje öncesinde hekim adına zimmetli olan aeratör, mikromotor ve angldruvaların proje ile beraber hekim zimmetinden çıkarılıp barkodlanarak sisteme dâhil edilmesi sayesinde hekim performansına bağlı olarak aynı oranda kullanılması sağlanmış, sonuçta alet yıpranmaları birbirine yakın oranlara çekilmiştir.
Proje öncesinde zimmetli olan başlıkların MSÜ’ ye giriş-çıkış kontrollerinde aksamalar olurken proje
sonrasında iade-teslim aşamaları izlenebilir hale geldiğinden hem sterilizasyon işlemi hem de mekanik bakım işlemi düzenli ve kontrol edilebilir bir duruma gelmiştir.
Ayrıca bu çalışma sonrasında merkezimize duyulan güvenin arttığı yapılan anket çalışmalarından görülebilmektedir.
El aletlerinden kaynaklanabilecek enfeksiyöz hastalık bulaştırma riski nedeniyle merkezimiz aleyhine
açılabilecek hukuksal süreçlerde, somut delillere kolaylıkla ve süratle ulaşılabilmektedir.
Gerçekleştirilen proje Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde ulusal standartların üzerinde hizmet verilmesini ve hizmet alanların memnuniyetinin arttırılmasına yöneliktir. Ayrıca kurum bu proje ile çalışanların da güvence altına almayı ve onların motivasyonunu arttırmayı hedeflemektedir. Fayda-maliyet
analizi yapılırken maddi kazançlardan çok toplumsal fayda düşünülmüştür. Ancak maliyet açısından
çok kısa bir aralık için bile hesaplama yapıldığında projenin maddi getirisinin beklentileri aştığı gözlenmektedir.
Merkezi sterilizasyonda oluşturulan çözümler, donanım alımı, aletlerin kodlanması, MSÜ ‘nün yerleşim planı ve MSÜ/Klinik personelinin eğitimi şeklinde devam etmektedir. Tüm hasta / hasta yakınları proje konusunda bilgilendirilirken, personelimiz de uygulamalardan görsel ve yazılı mesajlarla haberdar edilmektedir.
“Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin Merkezi Sterilizasyon Ünitesi işlem basamaklarının hasta güvenliği açısından, barkot ve bilgisayarlı kayıt sistemi (otomasyon) ile yönetimi ve izlenebilirliliğinin sağlanması” projesi ile T.C. Sağlık Bakanlığı’nın çatısı altında yer alan farklı seviyelerdeki sağlık kuruluşlarına hasta ve çalışan güvenliği konusunda örnek uygulama modeli oluşturarak, kazanım
sağlamalarını amaçlamaktayız.
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İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA İLAÇ YÖNETİM
SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ
Murat Uludağ1, Şule Sarıkoyuncu Emre2, Ayça Bozoklu3,
Mehmet Özgür Özhan4, Elvan Uludağ5, Mehmet Anıl Süzer6

Özet
İlaç uygulama hataları hastanelerdeki önlenebilir tıbbi hatalara bağlı ölümlerin önemli bir grubunu
oluşturmakta ve mortalite ve morbiditedeki artışa ek olarak maliyet artışının da önde gelen sebeplerinden biri olmaya devam etmektedir. Biz bu projemizde ilaç yönetim sistemini yeniden düzenleyerek
hastanemizdeki ilaç uygulama hatalarını azaltmayı amaçladık.
İlaç uygulamasıyla ilişkili tüm birimlerin katılımıyla oluşturulan bir ekip tarafından geçmiş 4 aydaki denetimler, olay bildirim formları, stok yönetimi ve hasta şikâyetlerinden edinilen veriler incelendi. Buna göre, 4 ay içerisindeki hatalı ilaç uygulama olay sayısı 32 idi. Bu hataların nedenlerini ortaya koymak ve müdahale etmek için “Planlama, Uygulama, Kontrol, Önleme” (PUKÖ) metodolojisi kullanıldı. İlaç uygulama hatalarının en önemli nedenlerinin bilgi eksikliği, eczacı, hemşire ve hekim arasındaki iletişim problemleri ve fiziki koşullarının yetersizliği olduğu belirlendi. Sonrasında
yeni bir ilaç uygulama akış şeması oluşturulması başta olmak üzere fiziksel çevre ve işleyiş ile çeşitli önlemler alındı.
4 ay sonra yapılan değerlendirmede yanlış ilaç olay bildirim sayısı 12’e gerilerken, hatalı ilaç uygulaması %62,5 oranında azaltılmıştı. Biz tıbbi hataya bağlı ölümlerin yaklaşık % 3-7’ni oluşturan ilaç
uygulama hatalarının ilaç uygulama yönetiminde yapılan yeniden yapılandırmalar ve hasta ve personelin eğitilmesiyle ileri derecede azaltılabileceği sonucuna vardık.
Anahtar Kelimeler: İlaç Uygulama Hatası, PUKÖ Metodu, İlaç Uygulama Akış Şeması
Abstract
Medication errors constitute an important group of mortality caused by preventable medical errors in
hospitals and continue to be leading cause of increasing of overall costs. This project was designed
to reduce medication errors with reconstruction of medication management system in our hospital.
A team including all members related to medication applications has retrospectively evaluated data
obtained from hospital controls, accident notifications, inventory control system and complaint forms
in past 4 months and there were 32 reported events. PDCA (Plan, Do, Control, Act) method was used
1. Uz. Dr., TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi
2. TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi
3. Uz. Dr., TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi
4. Uz. Dr., TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi
5. Uz. Dr., TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi
6. Uz. Dr., TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi
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to determine and solve the reasons of medication errors. The causes were determined as inadequate
knowledge of hospital staff, lack of communication and insufficient physical condition of drug rooms.
Then, some preventable measures, especially composing a new medication flow chart were established.
The evaluation after four months revealed that the number of the medication error events was reduced
to 12. The incidence of medication errors were reduced by 62.5 %. We concluded that medication errors which consist 3-7 % of all malpractice deaths can be reduced with reconstruction of the medical
management system and education of patients and medical staff.
Key Words: Medication Error, PDCA Method, Medication Flow Chart
1. GİRİŞ
Hastanelerdeki ilaç uygulama hataları mortalite ve morbiditenin yanı sıra birincil tedavinin aksaması,
ayrı tedavi gerektirmesi, yatış süresinin uzamasıyla beraber maliyet artışına neden olmaktadır. (Sharek
ve Classen, 2006: 53). Yapılan çalışmalarda hatalı ilaç uygulama oranı yaklaşık % 6,5 olarak bildirilmekte ve bunlar tıbbi hatalara bağlı ölümlerin yaklaşık % 3 ila %7’sini oluşturmaktadır. (Briggs, 2005:
9). Biz bu çalışma projemizde yeni bir ilaç yönetim sistemi oluşturarak hastanemizdeki ilaç uygulama
hatalarını azaltmayı amaçladık. Bu projenin seçilme sebepleri aşağıda özetlenmiştir:
Hasta güvenliğinin sağlanması
Tedavinin aksamasının önlenmesi
Tıbbi hata oranının düşürülmesi
Hasta memnuniyetinin arttırılması
İlaç sarfiyatının azaltılması
Maliyetin düşürülmesi
Veri mevcudiyeti ve iyileştirme fırsatının bulunması
İlaç hatalarının bir kalite göstergesi olduğuna ilişkin bilinç oluşturulması
2. PROJE METODOLOJİSİ
2.1. Metot Seçimi
Projemizde metot olarak PUKÖ metodolojisini (Planlama, Uygulama, Kontrol, Önleme) seçtik. PUKÖ
metodu, sıfır hata kavramını amaçlayan kalite çemberi (Quality Circle) yönetim şeklinin sık kullanılan
çalışma yöntemlerindendir. (kalitekontrol.org.tr, 2010).
2.2. Planlama (P) Aşaması
Bu aşamada sorunları ortaya koymak amacıyla mesul müdür, kalite koordinatörü, hemşirelik hizmetleri müdürü, kalite – eğitim hemşiresi ve eczacıyı içeren bir proje ekibi oluşturuldu. Bu ekip, problemleri tespit etmek için olay bildirim formları, hasta ve hasta yakını şikayetleri, denetimler, malzeme hareketleri ve stok yönetimi gibi uygulamalardan elde edilen verileri değerlendirdi. 4 aylık süreçte toplam ilaç hatasına ilişkin olay bildirim sayısı 32 idi. (Tablo 1).
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Tablo 1. İlaç uygulama hatalarına ilişkin başlangıç verileri
Mayıs 2009– Ağustos 2009
İlaç Hatasına İlişkin
Olay Bildirim Sayısı

Mayıs 2009
9

Haziran 2009
10

Temmuz 2009
8

Ağustos 2009
5

Veriler toplandıktan sonra problem çözme tekniklerinden Balık Kılçığı (Ishikawa) tekniği kullanılarak sorunlar tespit edildi. (Mahiroğlu ve Buluç, 2010). Bu tekniğe göre, kılçığın başındaki balık kafası bir sorunu, bu kafadan çıkan ve omurga üzerine saplanan kılçıklar ise o soruna yol açan nedenleri temsil etmektedir (Şekil 1).
Şekil 1. Balık kılçığı diyagramı

İyileştirme Ekibi tarafından hedefe ulaşabilmek adına faaliyetler planlandı. Bu faaliyetler şöyle sıralanmaktaydı:
İlaç Yönetim Sistemi akışının gözden geçirilmesi
Stok sayımı ve servislerdeki ilaç sayısının azaltılması
Acil ilaçlar dışında servislerde ilaç bırakılmaması
Yoğun bakım üniteleri, ameliyathane ve acil servis dışında yüksek riskli ilaçların bulundurulmaması
Servislerde hastalara ait ilaç gözleri oluşturulması
Eczanenin fiziksel koşullarının düzeltilmesi
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Yeni ilaç raflama ve etiketleme sisteminin kurulması
İlaç hatalarının tanımlanması ve iletişimin sağlanması
Kimlik doğrulama uygulamasının gözden geçirilmesi
2.3. Uygulama (D) Aşaması
İlaç yönetim sisteminin akışı gözden geçirilerek yeni sisteme göre akış düzenlendi. Yeni akış sistemi
Şekil 2’de gösterilmiştir.
Şekil 2. Yeni ilaç yönetimi akış sistemi

Eczane ve satın alma birimi tarafından servislerde stok sayımı yapılarak servislerdeki ilaçlar eczaneye
alındı. Acil ilaçlar dışında servislerde ilaç bırakılmaması sağlandı. Yoğun bakım üniteleri, ameliyathane ve acil dışındaki bölümlerde yüksek riskli ilaç ve elektrolitler toplandı. Servislerde hastalara ait ilaç
gözleri oluşturuldu (Şekil 3 ve 4).
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Şekil 3. Eski servis ilaç hazırlama odası

Şekil 4. Yeni servis ilaç hazırlama odası

Eczanenin fiziksel koşulları düzeltildi. Yeni bir raflama ve ilaçların özelliklerine göre farklı renklerde
etiketleme sistemi oluşturuldu (Şekil 5 ve 6).
Şekil 5. Yeni düzenlenmiş haliyle ilaç etiketleme sistemi
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Şekil 6. Eski ve yeni ilaç etiketleme sistemi uygulaması

İlaç hatalarının tanımlanması ve iletilmesi amacıyla Olay Bildirim Formları yeniden düzenlenerek ilaç
hatalarının daha detaylı olarak bildirilmesi sağlandı (Şekil 7).
Şekil 7. Yeniden düzenlenen olay bildirim formu

İlaç uygulanmasından önce hastaların adı soyadı, protokol numarası ve doğum yılı ile kimlik doğrulaması uygulamasının etkinliği arttırıldı. Hastanemizde kullanılmakta olan ilaç yönetim programının düzenlenmesiyle ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimlerinin kontrolünün yapılmasına başlandı. İlaç uygulama talimatlarının (order) eczaneye iletilerek eczacı tarafından gözden geçirilmesine karar verildi. Ek-
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sik ve/veya yanlış order uygulamasını önlemek için hemşirelere ve her yeni başlayan sağlık personeline oryantasyon programı içerisinde eğitim verildi. Kısaltmaların yanlış anlaşılmasının engellenmesi
için hastane otomasyon sistemi üzerinden “Kısaltma ve semboller kitapçığı” yayınlandı. Eczane tarafından eksik ve/veya yanlış ilaç gönderilmesinin önüne geçmek amacıyla eczaneden gelen ilaçlar ilgili
servis hemşiresi tarafından kontrol edilmesi zorunluluğu getirildi. Otomasyon sistemi üzerinden işlemi girilmemiş hastaya ilaç hazırlanmaması sağlandı. Hasta, hasta yakını ve ziyaretçilerin farkındalığını arttırmak için hasta odalarına uyarıcı kartlar asılırken, hastalara bu konuda verilen eğitimler “Hasta
ve Ailesi Eğitimi Kayıt Formu” na kaydedildi.
Şekil 8. Hasta odasına asılan uyarıcı kart örneği

2.4. Kontrol (C) Aşaması
Projenin başlangıcını takip eden 4 aylık sürenin sonunda ilaç hatalarına ilişkin verilerle yaptığımız karşılaştırmada toplam olay bildirim sayısı 12 idi. (Tablo 2) Bu sonuç, uygulamamız sayesinde ilaç uygulama hatalarımızın % 62,5 oranında azaldığını göstermektedir.
Tablo 2. İlaç uygulama hatalarına ilişkin sonuç verileri
Eylül 2009– Aralık 2009
İlaç Hatasına İlişkin
Olay Bildirim Sayısı

Eylül 2009
4

Ekim 2009
4

Kasım 2009
2

Aralık 2009
2

Projemizdeki uygulamaların etkinliğini Hata Türleri ve Etkileri Analizi (HTEA) ile kontrol ettik. HTEA tekniği potansiyel hata türlerinin belirlenmesi ve saptanabilirlik ve şiddet derecelerine
göre sınıflandırılması için kullanılan bir risk değerlendirme tekniğidir. İlaç uygulama hataları için
belirlediğimiz risk önceliği (Risk Öncelik Puanı) hesaplandığında toplam risk öncelik puanı 10748 idi.
4 ay sonra aynı risk faktörleri değerlendirilerek yeni risk öncelik puanları hesaplandığındaysa değer
3117 idi. Bu sonuca göre iyileştirici faaliyetler ile potansiyel riskin % 70 oranında azaltıldığı bulundu.
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Şekil 9. Hata türleri ve etkileri analizi tablosu

2.4. Önlem (A) Aşaması
İç denetimler esnasında çalışanların ilaç yönetim sistemi konusunda bilgilerinin gözden geçirilmesine karar verildi. İlaç hatalarının takibi için olay bildirimlerinin izlenmesine karar verildi. Orderların elektronik ortamda hekim tarafından verilmesi ve eczane tarafından gözden geçirmesi için çalışma başlatıldı.
3. SONUÇ
İlaç uygulama hatalarının önlenmesini amaçladığımız bu projemizi planlarken özellikle sorunla ilişkili tüm birimlerin sorunun çözümüne katkı sağlayabilmesine, tüm risklerin ortaya konabilmesine ve
uygulamanın takip edilmesinin mümkün olabilmesine dikkat ettik. Proje metodolojisini seçerken bu
uygulamaların benzer alanlarda kullanılabilecek nitelikte olmasına önem verdik. Özellikle sanayi alanı gibi üretim faaliyetlerindeki hataların azaltılmasında kullanılan proje metodumuzun uygulama kolaylığının yanı sıra düşük maliyeti ile diğer sağlık uygulamalarında da güvenle kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
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Mahiroğlu, Ahmet ve Buluç, Bekir (2010), “Eğitimde toplam kalite yönetimi ve kalite yönetiminin araçları”, http://
www.gazi.edu.tr/~buluc/Kalite.doc (20.02.2010)
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SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA BEBEK VE ÇOCUK
GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK
KURUMLAR-DİSİPLİNLERARASI İŞBİRLİĞİNE
DAYANAN “ÇOCUK KORUMA BİRİMİ” OLUŞTURULMASI
Rabia Konukoğlu1

Özet
Türkiye Cumhuriyeti tüm kamu ve özel sağlık kuruluşları; BM Çocuk Haklarına dair sözleşme gereği
Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hareket etmek, çocuk ihmal ve istismarı hakkında bilgi sahibi olmak, toplumun alt yapısını bilmek, ulusal eylem planlarını, yasal sorumluluklarını bilmek ve bildirmek
zorundadır (mevzuat.adalet.gov.tr, 2009).
BM Çocuk Haklarına dair sözleşme’nin 44. maddesi uyarınca hazırlanan raporun; ikinci ve üçüncü ilerleme raporu’na göre; 2001–2006 yılları arasında toplam 3.858 çocuğun cinsel saldırı, cinsel
istismar, cinsel taciz, reşit olmayanla cinsel ilişki ve fuhşa teşvik ve aracılık suçlarından mağdurdur
(shcek.gov.tr, 2009).
İstismara uğrayan olguların erken tanısı ve etkin tedavisi çocukların görecekleri zararın boyutunu
azaltır (Ayvaz ve Aksoy, 2004). İhmal ve istismardan ölen çocuklarımızın adli tıp raporları; talihsiz
kaçırdığımız olguları yansıtmaktadır. İstismar olgularına en uygun izlem yaklaşımı çok merkezli bir
ekip çalışması ile sağlanabilir.
Bu çalışmada amacımız; ihmal ve istismar açısından çocuğa profesyonel bir anlayışla sahip çıkıp, işleyişin tüm aşamalarında çocuğu koruyacak bir sistem yaratmaktır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk İhmal ve İstismarı, Çocuk Koruma Birimi, Bebek ve Çocuk Güvenliği,
Hastane
Abstract
Republic of Turkey all public and private health institutions; UN Rights of the Child on the contract to
the Child Protection Act under the act, child neglect and abuse information to have, the infrastructure
of society to know the national action plans, their legal responsibility to know and must be reported
(mevzuat.adalet.gov.tr, 2009).
UN Convention on the Rights of the Child 44 Cleanup substance of the report prepared in accordance
with the second and third according to the progress report, between 2001-2006 a total of 3858 child
sexual assault, sexual abuse, sexual abuse, underage sex and prostitution incentives and means to
victims of crime is (shcek.gov.tr, 2009).
Who suffer from abuse of patients, early diagnosis and effective treatment of children will see the
1. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, rabiaaltunay@gmail.com
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damage will reduce the size (Ayvaz ve Aksoy, 2004). Neglect and abuse our children dying of forensic
reports; unfortunate we have missed cases reflect. Abuse cases, the best approach to follow-up multicenter study, a team is provided with.
In this study, our objective in terms of child neglect and abuse has come out with a professional approach, at all stages of operation is to create a system to protect the child.
Key Words: Child Abuse and Neglect, Child Protection Unit, Baby and Child Safety, Hospital
1. AMAÇ
Bu projede; 3 ayda Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden (Temmuz, Ağustos, Eylül 2009) poliklinik ve klinik toplam 45.000 çocuğun ve ailesinin hizmet aldığı düşünülürse; bebek ve çocuk güvenliğini ihmal ve istismar gelişmeden önleyebilecek, değişik uzmanlık dallarından hekimlerin yer aldığı “Çocuk Koruma Birimi” kurmak; hastaneye başvuran her çocuğa ihmal ve istismar açısından riskleri tanımlayan triaj kartını (Ek 1) uygulamak, riskli vakaları Birime yönlendirerek, çocuklara ve ailelerine multidisipliner bir yaklaşım amaçlanmıştır.
2. GİRİŞ
Türkiye Cumhuriyeti; BM Çocuk Haklarına dair sözleşme gereği Çocuk Koruma Kanunu kapsamında korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin
güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemekle yükümlüdür. Tüm kamu ve özel sağlık
kuruluşları bu doğrultuda hareket etmek, çocuk ihmal ve istismarı hakkında bilgi sahibi olmak, toplumun alt yapısını bilmek, ulusal eylem planlarını, yasal sorumluluklarını bilmek ve bildirmek zorundadır (mevzuat.adalet.gov.tr, 2009).
BM Çocuk Haklarına dair sözleşme’nin 44. maddesi uyarınca hazırlanan rapor ikinci ve üçüncü ilerleme raporu’na göre; 2001-2006 yılları arasında SHÇEK’unda çocukların güvence altına alınma nedenleri aşağıdaki tabloda görülmektedir (shcek.gov.tr, 2009).
Tablo 1. Haklarında koruma kararı alınan çocukların karar alınma nedenlerine göre dağılımı
NEDENLER
Ekonomik ve sosyal yoksunluk
Terk
Ölüm
Ailenin fiziksel ve duygusal istismarı
Anne-Babanın psikolojik rahatsızlığı
Ensest ilişki
Aile dışı cinsel istismar
Ebeveynin engelli olması
İhmal

%
71,6
25,6
24,8
7,5
1,1
1,0
0,5
0,4
0,3

SAYI
2981
1066
1032
312
46-46
40
21
17
12

S.H.(%)
2,8
3,0
2,1
1,2
0,8-0,7
0,4
0,3
0,2
0,2

Kaynak: shcek.gov.tr, 2009
Bütün remi verilere karşın; ABD’de ilgili kurumlara yansıyan çocuk olguların yarısının ihmal kökenli oluşu olayın yaygın ve ciddi boyutlarda olduğunu göstermektedir (Polat, 2007). Ülkemizde çocuk
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ihmalini sıklığı ve niteliğine ilişkin yeterli çalışma bulunmamaktadır. İhmal, fiziksel istismardan daha
sık görülmesine karşın ölüm ya da ciddi bir yaralanma ile sonuçlanmadığı sürece göz ardı edilmektedir (Dokgöz vd., 2002).
İhmal olgularının sayısı oldukça yüksek olmasına rağmen fiziksel istismar daha öncelikli olarak araştırılmaktadır (Knight ve Collins, 2005). İhmal belirlenmesi ve tanı konulmasında güçlük nedeni ile
yeterince rapor edilmediğinden mortalitesi de daha az gibi görünmektedir (Jain, 1999). Almanya ve
Japonya’daki sonuçları karşılaştıran bir çalışmada ölümcül çocuk ihmali olgularının fiziksel istismara
göre daha az sayıda olduğu bildirilmiştir (Ohtsuji vd., 1998).
Pakiş ve arkadaşlarının bir çalışmasında ölümle sonuçlanan 4 olgu incelenmiştir. Sonuçta; ihmal ya da
istismar şüphesi olan olgularda; prenatal bakımın olmayışı, evde ebe yardımı olmadan doğum, düşük
sosyoekonomik düzey, annede alkol kullanımı sık görülen bulgular olduğu vurgulanmıştır. Çocukta ihmalin tanınabilirliğin artması hem ihmalin oluştuğu ortamların engellenmesi, hem de hekimler açısından ihmale uğrayan çocuğun doğru değerlendirilmesi, tedavisinin sağlanması ve hukuki sürecin başlatılmasına olanak sağlar denmektedir (Pakiş vd., 2008).
İstismara uğrayan olguların erken tanısı ve etkin tedavisi çocukların görecekleri zararın boyutunu azaltır. İlk başvuruda saptanmayan istismar olgularının %30-%50 si yeniden travmaya uğramakta, %5%10 u yenileyen travma sonucu kaybedilmektedir (Ayvaz ve Aksoy, 2004).
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çocuk istismarı konusunda bir ekip olarak çalışılmaya başlanan
2001 yılından bu yana merkeze 139 hasta istismar kuşkusu ile değerlendirilmiş, bunlardan 94 ü istismar tanısı almış. Bu olgulardan %60 ı cinsel istismar, %15i fiziksel istismar, %12si ihmal olgularıdır.
%10 olguda hem fiziksel hem cinsel istismar görülmüş. İki tane de Munchausen by proxy (MSBP) olgusu izlenmiş. Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Biriminde görülen istismar olgularının %57,4’ü, cinsel istismarların %59,3’ü, fiziksel istismarların ise %52,2’si kız çocuk olmuştur (Beyazova ve Şahin,
2007).
Şahin ve arkadaşlarının 2002-2006 yılları arasında Lowa Üniversitesi ile işbirliği içinde toplam 9 ilde
yürüttüğü çalışmada; disipilinlerarası, kültürel çalışmaların ÇİVİ tanıma, yönetmede yetenek ve pratiklerini çok güçlü etkilediğini göstermiştir (Şahin vd., 2009).
2.1.Neden Çocuk Koruma Birimi?
Tanıyı koyabilmek, her şeyden önce hekimlerin sağlık çalışanının bu konuda bilgili olmaları, multidisipliner bir çalışma yapmaları gerekmektedir. Çocuk istismar olguları genelde çocuğun durumu iyice bozulana kadar hekime getirilmez veya küçük ipuçları yüzeyel anamnezlerle kaçırıldığından genellikle polikliniklerde gözden kaçar. Yinede şimdiye kadar bu konuda yapılan çalışmalardan anladığımıza göre acil çocuk hekimlerinin bu konuda çok duyarlı-bilgili olmaları gerekmektedir. Bizim çalışmamızda uygulanacak olan triaj kartı ile çocuklar erkenden risk faktörlerine değerlendirilerek profesyonel yardım için Çocuk Koruma Birimi’ne yönlendirilecektir.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tüm kliniklerinde 2009 yılında toplam 41.540 çocuğa
bunlardan ihmal ve istismarı düşündüren tanı/ön tanı/teşhis konmuş, bunlardan en yoğun olanları tablo
2’de verilmiştir. Tablo, bu vakaların Çocuk Koruma Birimi’ne yönlendirilmesinin ne kadar hayati değer taşıdığı net olarak ortaya koymaktadır.
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Tablo 2. 2009 yılı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 18 yaş altı çocukların ihmal
ve istismarı düşündüren tanı dağılımı
Tanı Kodu
W10
W45
W25
W51
W23
X78
X44
V09.3
W22
W01

Tanı Adı
Toplam
%
MERDIVEN VE BASAMAKLARDAN DÜŞME
587
1,4%
YABANCI CISIM VEYA CISMIN DERI YOLUYLA GIRMESI
821
2,0%
KESKIN CAMLA TEMAS
849
2,0%
BIR BAŞKA ŞAHIS TARAFINDAN DARP VE ÇARPMA
877
2,1%
CISIMLER ARASINDA SIKIŞTIRILMA, YAKALANMA,
1043
2,5%
EZILME, BASILMA
KESKIN CISIMLE KENDINE ZARAR VERME
1145
2,8%
İLAÇLAR, HAPLAR VE BIYOLOJIK MADDELERE
MARUZ KALMA VE KAZAYLA ZEHIRLENME DIĞER VE
1396
3,4%
TANIMLANMAMIŞ
TRAFIK KAZALARINDA TANIMLANMAMIŞ
1774
4,3%
YARALANAN YAYA
CISIMLERE ÇARPMA VEYA ONLARLA DIĞER ÇARPIŞMA 5466
13,2%
KAYMA, SENDELEME VE TÖKEZLEMEYE BAĞLI
24822 59,8%
DÜŞME

2.2.İhmal ve İstismar Olgularında Hekimin Yasal Sorumluluğu
Çoğu hekimin sağlık mevzuatı, yasal zorunlulukları ve hakları konularında oldukça yetersiz bilgisi
vardır. Hak ihlalleri yönünde yapılan kanuni düzenlemelerle; yapandan ziyade; yapılma emri veren,
göz yuman, denetlemeyen ve rapor etmeyenlerin sorumlu olduğu kabul edilmektedir.
TCK 280. maddesi “görevin yapıldığı sırada suç belirtisi ile karşılaşmasına karşın, durumu yetkili makamlara bildirmeyen ya da bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır”, der. CMK madde 75 ve 76’da; bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli,
sanık veya mağdurun bedeninin muayenesi ya da vücudundan örnekler alınmasına Cumhuriyet Savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme tarafından karar verilebileceği, bu müdahalelerin hekim tarafından veya hekim gözetiminde sağlık mensubu diğer bir kişi tarafından yapılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca CMK 78, 79 ve 80. maddelerinde; moleküler genetik incelemelerin
hakim kararıyla ve görevlendirilen bilirkişi tarafından yapılacağı ve kişisel veri niteliğindeki bu bilgilerin gizliliğinden bahsedilmektedir (turkhukuksitesi.com, 2009; hukuki.net, 2009).
TCK Madde 257 (Genital Muayene): Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler
ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik” 01/06/2005 tarih ve 25832 sayılı resmi gazete, Bölüm 5 (ilgilinin rızası) Madde 19: Tedavi amaçlı tıbbî muayene ve müdahaleler için cumhuriyet savcısı ya da hâkim kararı aranmaz. Ayrıca, zaman zaman istismar şüphesi olan olguların muayene edilmesinde tereddüde düşüldüğü görülmektedir. Oysa olgunun istismar olup olmadığı kararı, bulguların tanımlanması, örneklerin zamanında alınması ve sürecin başlatılması için muayene şarttır (hukuki.net, 2009).
Ülkemizdeki hastanelerin çoğunda bu ekip çalışması başlamıştır. Anlayışı yerleşmemiş olduğundan istismara uğrayan bir çocuk hastaneye başvurduğunda bölümler arasında dolaşmaktadır. Hastaneye ilk
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başvuruda karşılaştığı hekim genellikle bu konuda uzmanlığı olmayan biri olmakta, ilk öykü ve muayene sıklıkla acil ya da poliklinik gibi hastanenin en kalabalık ve yoğun bölümlerinde çocuğun değerlendirilmesi için uygun olmayan koşullarda yapılmakta, daha sonra hasta, gerekiyorsa beyin cerrahisi,
ortopedi, çocuk cerrahisi gibi bölümlere ve hemen her zaman adli tıp ve çocuk psikiyatrisine yönlendirilmekte, buralarda öykü ve fizik muayene tekrar tekrar yapılmaktadır. Ayrıca bölümlerden randevu
alınmasının zorlukları, bazen randevuların ileri tarihlere verilmesi gibi sıkıntılarla da karşılaşılmaktadır. Bu süreç çocuk için oldukça örseleyicidir. Genellikle olay bu kadarla da kalmayıp, resmi yazı için
çocuğun bir kez de adli tıp kurumunda muayene edilmesi istenmektedir. Buradaki ortamlar ise çoğu
kez çocuk dostu değildir, çocuğun ikincil örselenmesine katkıda bulunur (Beyazova ve Şahin, 2009).
İstismar olgularına en uygun tedavi ve izlem yaklaşımı çok merkezli bir ekip çalışması ile sağlanabilir. Bu çalışmada amacımız; ihmal ve istismar açısından çocuğa profesyonel bir anlayışla sahip çıkıp,
işleyişin tüm aşamalarında çocuğu koruyacak bir sistem yaratmaktır.
3.UYGULAMA SÜRECİ
Ekip Üyeleri: çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, adli tıp uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatr ve
veya psikolog, hemşire
Çocuk Polikliniği, Çocuk Acil Polikliniği ya da hastanenin triaja göre çocuk muayene edilen diğer polikliniklerinden (Ortopedi, Beyin Cerrahisi vb) danışma (konsültasyon) istenen, doğrudan güvenlik tarafından yönlendirilen ya da kendiliklerinden başvuran hastalar önce Birimde görülür. İlk görüşme ve
öykünün alınması bir Pediatri Uzmanı, Sosyal Hizmet Uzmanı ya da psikolog tarafından yapılır. Fizik
inceleme Sosyal Pediatrist ve gerekli olduğu durumlarda Adli Tıp Uzmanları tarafından gerçekleştirilir, tanının kesinleşmesi ve psikolojik tedavinin planlanması aşamasında Çocuk Psikiyatristi için kurumca gerekli işlemler yapılır. Bireysel ya da grup tedavileri psikolog tarafından yürütülür, hasta ile ilgili adli rapor Adli Tıp Uzmanınca hazırlanır. Örselenen çocuğun anne-babası ya da örseleyici, gerektiğinde Birimin Erişkin Psikiyatristi tarafından görülür.
Çocuğun yaşadığı ev ortamı, fiziksel koşullar ve sosyal çevrenin değerlendirilmesi için birimde görevli sosyal hizmet uzmanı kendisi sosyal inceleme yapılabildiği gibi bazı durumlarda il sosyal hizmetler müdürlüğünden yardım istenebilir. Sosyal inceleme sonunda olgunun yazısı yazılır. Adli makamlara ve SHÇEK birimlerine bildirim ve yazıların takibi sosyal hizmet uzmanı tarafından yapılır. Birimin
sosyal hizmet uzmanı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce aileye yapılacak ayni ya da nakdi yardım, çocuğun koruma altına alınması gibi hizmetleri de izler, gerektiğinde destek olur.
Çalışma birimi; birim tarafından izlenen olguları tartışmak, sağaltım ve izlenmeleri konusunda yöntemler belirlemek ve izlem sonuçlarını değerlendirmek üzere haftada bir toplanır. Her hastaya ilişkin
bilgiler ve toplantı tutanakları özel dosyalarda saklanır. Bu kayıt ve dosyalar merkezde, gizlilik ilkesine bağlı olarak sosyal hizmet uzmanı tarafından korunur.
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3.1.Çocuk Koruma Birimi İş Akış Şeması

4. SONUÇLAR
Bu uygulamada, toplumun yapı taşı olan aile ve onun özünde çocuklarımızı örselenmeden olası risklere karşı bilinçli bir tutumla korunarak “Sağlığı Teşvik Eden Hastaneler” konseptine uyum artacaktır.
Hastanelerde oluşturulacak veri tabanı ile ulusal bir veri tabanına zemin hazırlanacak, elde edilen veriler topluma hizmet olarak kazandırılacaktır.
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Çocuk İhmal ve İstismarı alanında yasal yapılarımızın zayıf olmasına karşın bu çalışma ile bireysel uygulamalardan ulusal uygulamalara geçiş hızlanacaktır.
Bu çalışma ile hastaneler, belediyeler, SHÇEK gibi sosyal kurumlar, sivil toplum kuruluşları arasında
işbirliği artacak, toplumsal istikrar ve demokrasi güç kazanacaktır.
5. ARAŞTIRMADAN ALINACAK DERSLER
Bizim bu çalışmamızda triaj kartı uygulayarak riskli grupları ihmal ve istismar gelişmeden takip etmek, aileleri zor durumlarda desteklemek, onların zor durumlarını aşılabilir hale getirmek, çocuklara
ve ailelere psikososyal destek olmak hedeflenmiştir.
Literatür bilgileri, bu olguların izlenirken karşılaşılan sıkıntıların başında sosyal hizmetler, hukuk ve
tıp alanlarında insan gücü, donanım ve kaynakların yetersiz olması, işbirliği ve eşgüdümün eksikliğini göstermektedir. Çocuk Koruma sistemi iyi çalışmadığında çocuk korunamadığı gibi, süreç boyunca ikincil olarak örselenmekte ve bazen bu süreç çocuk için olayın kendisinden daha yıpratıcı olabilmektedir.
Sistemin iyi işlemesi için bu saçayağının her üç parçasının (tıp, hukuk, sosyal hizmetler) hem kendi
içinde iyi işlemesi hem de birbiri ile iletişiminin iyi olması gerekir. Ekibin işbirliğinin sağlanması konusunda resmi yazışmalar dışında sözlü iletişimlerde korulmalıdır. Hastane ekibinin yaptığı toplantılara Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Barodan hukukçuların katılması ile olguların her yönüyle tartışılabilir.
Son yıllarda özellikle çocuk istismarı ve ihmali konusuna toplumda ilginin artmış olması, hastanelerde söz edilen koruma birimlerine benzer birimler oluşturulmaya başlanması, bu konuda ilgili uzmanların meslek içi eğitimlerinin yapılması ülkemiz için önemli gelişmelerdir. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerinde bu konuya yer verilmesi, konunun uzmanlarının yetiştirilmesi ve tüm hastanelerde böyle birimlerin kurulması sağlanabilir ve bu birimler sosyal hizmetler ve adli makamlarla işbirliği içinde çalışabilirse, çocuk istismarı ve ihmalinin tedavisinde ve çocukların sistem tarafından yeniden örselenmesinin önlenmesinde önemli adımlar atılmış olur
(Beyazova ve Şahin, 2009).
6. KONUNUN SAĞLIK HİZMETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989, Çocuk Koruma Kanunu 5395 nolu, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 24 Mayıs 1983 tarihli 2828 sayılı, Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
29 Nisan 2009 tarih 27214 sayılı, JSI Standartları doğrultusunda başlatılan bu uygulamada, toplumun
yapı taşı olan aile ve onun özünde çocuklarımızı örselenmeden olası risklere karşı bilinçli bir tutumla
korunarak, “Sağlığı Teşvik Eden Hastaneler” konseptine uyum artacaktır.
Hastanelerde oluşturulacak veri tabanı ile ulusal bir veri tabanına zemin hazırlanacak, elde edilen veriler topluma hizmet olarak kazandırılacaktır.
Çocuk İhmal ve İstismarı alanında yasal yapılarımızın zayıf olmasına karşın bu çalışma ile bireysel
uygulamalardan ulusal uygulamalara geçiş hızlanacaktır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda yasal süreçlerin hızlanması artacaktır.
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Bu çalışma ile hastaneler, belediyeler, SHÇEK gibi sosyal kurumlar, sivil toplum kuruluşları arasında
işbirliği artacak, toplumsal istikrar ve demokrasi güç kazanacaktır.
7. BÜTÇE
Gider

Açıklama
€
1 sosyal hizmet uzmanı, 1 psikolog ve 1 hemşire
Personel Giderleri
90000,00
aktif olarak birimde çalışacak
Çocuk İhmal ve İstismarı Olgularına yönelik özel bir
Veri Tabanı
2000,00
veri tabanı
Ekib için başlangıçta 2 tam gün sürecek farkındalık
eğitimi, sonrasında her ay bir gün eğitim. Hastane
5000,00
Eğitim Toplantıları
geneline başlangıçta 2 tam gün farkındalık semineri,
sonrasında 3 ayda bir gün eğitim
En az 150 metrakare alanda, 1 Uzman doktor odası,
Birimin Fiziki
1 Çocuk ve ailesi görüşme odası, 1 oyun odası, 1
20000,00
Oluşumu
dinlenme-bekleme odası, 1 arşiv odası, 1 sağlık
personeli odası, 1 toplantı odasından oluşmalıdır.
Toplam
117000,00

%
76,9%
1,7%

4,3%

17,1%
100,0%
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Ek 1. Çocuk Koruma Birimi Kaba Triaj Kartı
1. BÖLÜM
3. BÖLÜM
Puan
ÇOCUK
AİLE
3 yaşından küçük
Anne –baba yaş farkı 10’dan büyük
Prematüre doğmuş
Resmi nikah yok
Doğumsal anomali, engel
Ev içi şiddet
Sürekli ağlama gibi belirli davranışların
Alkol, madde bağımlılığı
tekrarı
TOPLAM
Anne –baba çok genç
2. BÖLÜM
Anne- babanın beklentileri uygun değil
FİZİKSEL MUAYENE
Vücudun tüm bölgelerinde farklı
Sosyal izolasyon
lezyonlar
Zehirlenme
Çocuklukta istismara uğramış
Çocuğun-ailenin söylemiyle uyumlu tek
bir yaralanma olasılığı
Kafa travması (trombositopeni ile
uyumlu hematom olsa bile)
Yanık
Organik olmayan büyüme geriliği
Persantil %25 ve altı
Kötü hijyen (ciddi pişik, tırnak uzun
araları pis)
TOPLAM

Çocuk sağlık takibinde gecikme
2’den fazla çocuk ve yaş araları 2
yıldan az
Evde çalışan çocuk varlığı
Çocuğun tedavisini bilerek vermeme

TOPLAM
Öyküde çelişkilerin varlığı
Öyküyü sonradan değiştirme
Ayrı ayrı alınan anne baba öykülerinin
farklı olması
Öykünün çocuğun yaşına ve gelişme
durumuna uymaması
Öykü ile bulguların oluşum
mekanizması arasındaki uyumsuzluk
Birden fazla şüpheli travma öyküsü

4. BÖLÜM
ÇELİŞKİLERİN VARLIĞI

TOPLAM
GENEL TOPLAM
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Puan

DEĞERLENDİRME
1.3 ve üzeri yüksek risk ÇOCUK KORUMA BİRİMİNE YÖNLENDİR.
2. Çocuk ikinci ve dördüncü bölümden puan aldı ise tıbbi tedavisini yap, yatış ver, ÇOCUK KORUMA BİRİMİNE haber ver.
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HASTA GÜVENLİĞİNDE BİLİNMEYEN BÖLGE
Banu Turasan1, Ayça Gürkan2, Özlem Ecemiş3, Yeşim Uskun4

Özet
Institute of Medicine (IOM) 2000 yılı raporlarında tıbbi hatalar ve hasta güvenliği ile sağlık hizmetlerinde kalite sorununu önemle vurgulamıştır. Bu raporlara göre, ABD’de her yıl 98.000 kişi tıbbi hatalar nedeniyle yaşamını kaybettiği, ancak psikiyatri hastalarının konu dışında bırakıldığını bildirmiştir.
Yine IOM ve Amerika Psikiyatri Birliği (APA) raporlarında(2004)da, sağlık sektöründe görülen şiddet
olaylarının tamamının rapor edilmediğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte ülkemizde konuyla ilgili çalışmalar bulunmamaktadır.
Sağlık sektöründeki tıbbi ve cerrahi uzmanlıklardaki hatalar üzerine birçok araştırma ve çalışma yapılmış olmasına rağmen, çok az çalışma psikiyatri tedavi ortamı ile ilgilidir. Psikiyatrinin diğer uzmanlıklara göre tıbbi hataları çözmekte daha yavaş olduğu tahmin edilmektedir. APA, psikiyatrinin
tıbbi hata alanına “geç girişinin” nedenlerinden biri olarak toplumun dikkatini çeken medikal hata
türlerinin genelde psikiyatrik değil, daha çok invaziv girişimler olduğunu vurgulamıştır. Psikiyatri
çalışmalarının genelde özel ve mahremiyete daha fazla dikkat edilmesi gerekliliği hata raporlamayı
azaltmakta ve psikoterapi eğitiminin bireysel sorumluluk nosyonu psikiyatristlerin Malpraktis gibi cezalandırıcı sistemlerden uzak kalmalarına neden olmaktadır.
Kalite literatüründe kanıtlar psikiyatrik bozukluğu olan kişilerin yüksek oranda hatalara maruz kaldığını göstermektedir. APA, özellikle tecrit ve fiziksel kısıtlamaya bağlı ölümleri, ilaç ters etkileşimlerini ve intiharları önlenebilir hatalar olarak kabul etmiştir. Ancak günümüzde, psikiyatri hastanelerindeki tıbbi hatalara ve bu hataları önlemeye yönelik öneriler hakkında çok az çalışma bulunmaktadır.
Taranan literatür doğrultusunda, bu çalışma ülkemizde Psikiyatride Hasta Güvenliği uygulamalarına bir örnek teşkil etmesi açısından son derece önemlidir. Çalışma Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hastanesinde olay bildirim sistemi kullanarak, karşılaşılan hata türlerini belirleme yolu ile iyileştirme çalışmaları yapma ve hasta bakım kalitesini yükseltme amacıyla planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Olay Bildirim Sistemi, Psikiyatri
Abstract
The Institute of Medicine (IOM) emphasized the importance of quality of health services concerning
the medical malpractices and patient security in 2000 year’s annual reports. In this report it is stated that, in the United States 98.000 patients had lost their lives due to medical malpractices, however psychiatric patients were not included in this study. Again, in IOM and The American Psychiatric
Association (APA) reports in 2004, not all of the harassment cases were indicated. Yet, in Turkey there is not any study, as such.
1. Sağlık Bakanlığı, banualtuntas@gmail.com
2. Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, ayca.gurkan@gmail.com
3. Dr., Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, ecemis.ozlem@gmail.com
4. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, ybm153@gmail.com
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Although, many researches and studies have been done on medical and surgical malpractices very
few of them are on the therapeutical medium. Psychiatry, compared to other branches is thought
to be rather slow in solving medical malpractices. APA, indicated that one of the reasons of “late
introduction”of psychiatry to the medical malpractices field is that, in general psychiatric malpractices do not draw attention of public interests as other invasive practices. The requirement to be more
attentive on the privacy and confidentiality in psychiatric practices reduces reportings and individual responsibility notion given in psychotherapy education keep the psychiatrists away from malpractice penal codes.
In quality literature, the evidences indicate that patients with psychiatric disorders are highly viable to malpractices. APA, accepted the deaths especially related with isolation and physical restrictions, medicine reverse effects and suicides as preventable malpractices. However, very few studies can
be found covering to precautions and recommendations on such malpractises that occur in psychiatric hospitals.
In accordance with the selected references, this study is quite significant to be a model for Practices
in Patient Safety in Psychiatry in Turkey. This study is planned to determine the types of malpractices
for improvement and to increase the quality patient care by applying Case Information System in Manisa Mental Health State Hospital.
Key Words: Patient Safety, Applying Case Information System, Psychiatry
1. UYGULAMA SÜRECİ
1.1. Uygulamanın Planlanması
Bu uygulama projesi Manisa Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesinde 01.03.2009 tarihinde Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı ortak çalışmasıyla başlamıştır.
Öncelikle hastanede olay bildirimlerini sağlayabilmek için hastane Performans ve Kalite Birimi ile ortak olay bildirim formu taslağı hazırlanmıştır. Bu olay bildirim formu literatür bilgisine dayalı olarak
uygulamanın amacına ve uygulama yapılacak alana uygun olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan olay bildirim formu konuyla ilgili 10 uzmana yollanmış, formun içeriği ve kullanışlılığı açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Gelen sonuçlar doğrultusunda forma son şekli verilmiştir. (Ek:1 Olay Bildirim
Formu). Olay bildirim formu, ön uygulama ile hastanenin tüm birimlerinin sorumlularına tanıtılmıştır.
Ön uygulamada çalışmanın amacı, nasıl yürütüleceği ve çalışmanın önemi anlatılmıştır. Aynı zamanda tüm kliniklerde örnek olay bildirimi yapılmıştır. Literatürde, olay bildirimi yapan çalışanların cezalandırma, kınama, olaydan sorumlu tutulma gibi nedenlerle bildirim yapmaktan kaçındığı bilgisi yer
almaktadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı tarafından hastanenin Performans
ve Kalite Yönetim Birimi çalışanlarına ve hastane üst yönetimine, hasta güvenliği kavramı anlatılarak
olay bildiriminin önemine yönelik bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Olay bildirim formunda yer alan,
“olayın en önemli nedenini işaretleyiniz” bölümü olayın gerçek sebebine ulaşılabilmesi için kök neden analizi yapılarak hastanede iyileştirme çalışmaları için kurulmuş Kalite Çalışma Grubu tarafından
değerlendirilip raporlanması planlanmıştır.
Aşağıda süreçle ilgili olarak Uygulama Takvimi yer almaktadır.
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OCAK-2010

X
X

ARALIK

X
X

KASIM

AĞUSTOS

X
X

EKİM

TEMMUZ

X
X

EYLÜL

HAZİRAN

Olay Bildirim Formunun
Hazırlanması
Tüm kliniklere form tanıtımı
Form kullanımıyla ilgili
eğitimlerin verilmesi
Formun kullanıma başlanması
Çalışma grubu toplantıları
İyileştirme çalışması uygulamaları

MAYIS

UYGULAMA TAKVİMİ

NİSAN

MART-2009

Tablo 1. Uygulama takvimi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

1.2. Uygulama Aşaması
Olay bildirim formları değerlendirme toplantıları Mart-2009 ile Eylül 2009 tarihleri arasında ayda bir
kez olmak üzere 6 kez yapılmıştır. Toplantıda doldurulmuş olan formlar konularına göre başlıklar halinde sınıflandırılmıştır. Şekil 1’de olay bildirimlerinin sayıları ve konu başlıkları gösterilmiştir.
Şekil 1. Olay bildirim sonuçları

15 Eylül 2009 tarihinde yapılan toplantıda Kalite Çalışma Grubu üyeleri tarafından hazırlanan iyileştirilecek alanlar ve iyileştirme önerileri saptanmıştır. Daha sonra bu öneriler üst yönetime sunulmuştur.
Ayrıca toplantıda olay bildirim formu kullanımına devam edilmesi kararı da verilmiş olup toplantıların aynı periyotlarla devam etmesi yönünde karar verilmiştir.
1.3. Kalite Çalışma Grubu Önerileri
1.3.1. Şiddet
Sorun: Hastane çalışanları tarafından en çok olay bildirim yapılan konu hastaların kendilerine ve çev-
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relerine yönelik uyguladıkları şiddet olarak bildirilmiştir. Örneğin kantinde satılan içeceklerin şişelerini kullanarak birbirlerine ya da kendilerine zarar vermeleri, hiçbir neden olmaksızın hastanın diğer
hastaya ya da sağlık personeline fiziksel şiddet uygulaması gibi konular bildirilmiştir.
Çözüm Önerisi: Hastane tarafından tedavi edici ortam kuralları sağlanmalıdır. Hastalarla yapılan sosyal toplantılar sonucu hastane kuralları belirlenmeli, klinikte şiddete izin verilmeyeceği hastalara anlatılmalı ve bu toplantılar kayıt altına alınmalıdır. Ayrıca hastane kantininde cam şişe içerisinde içecek
satılması engellenmelidir.
1.3.2. Tesis Güvenliği
Sorun: Hastane çalışanları tarafından ikinci sırada en çok olay bildirimi tesis güvenliği konusunda olmuştur. Örneğin hastaların kimyasal malzemelere (çamaşır suyu gibi) kolayca ulaşabilmeleri, hastaların bahçede kesici-delici özelliği olan atıklar bulmaları, kanalizasyon kapağını hastanın açabilmesi,
asma tavanların güvenli olmamasından kaynaklı hastaların zarar gördüğü bildirilmiştir.
Çözüm: Tesis güvenliğini sağlamaya yönelik yazılı bir düzenleme yapılmalı ve bina turları için kapsamlı formlar hazırlanmalıdır. Özellikle kimyasal malzemelerin kilitli yerlerde saklanmasının sağlanması, kanalizasyon kapaklarının hastaların açamayacağı şekilde dizayn edilmesi, asma tavanların onarılması ve güvenli hale getirilmesi, cam atıkların dikkatli toplanarak hastane bahçesinde depolanmaması sağlanmalıdır.
1.3.3. Enfeksiyon Önleme
Sorun: Enfeksiyon önlemedeki yetersizlik olay bildirim sıralamasında üçüncü sırada yer almıştır. Bu
bildirimlerin büyük çoğunluğu hastaların öz bakımlarını yeterince sağlayamamalarından dolayı enfeksiyona açık hale geldikleri bildirilmiştir. Ayrıca kapalı kliniklerde çok sayıda sinek olması da enfeksiyon açısından risk olarak bildirilmiştir.
Çözüm Önerisi: Psikiyatrik hastanın, hastalığının doğası gereği öz bakım, kılık kıyafet temizliği ve
düzeni konusunda yetersiz olabileceği için klinikte çalışan sağlık personelinin bu konuda hastaları desteklemeleri sağlanmalıdır. Kapalı kliniklerde sinek ve böceklerle mücadele yapılmalıdır.
1.3.4. Kimlik Tanılama
Sorun: Kimlik tanılamayla ilgili bildirimler üçüncü sırada yer almaktadır. Hastaların gün içinde bahçeye çıkartıldıklarında tekrar kliniklerine dönerken özellikle de yeni yatışı yapılmış hastaların hangi
kliniklerde kaldığını tespit ederken yaşanan sorunlar iletilmiştir. Bununla birlikte acil durumlarda (nöbet geçirme ya da senkop) hastanın kim olduğunu ya da herhangi bir alerjisinin olup olmadığını saptamanın da zaman aldığı ve hatalara yol açtığı ifade edilmiştir.
Çözüm Önerisi: Kimlik tanılama ile ilgili yazılı bir düzenleme hazırlanmalıdır. Psikoz hastaları hariç
diğer hastalara kimlik tanılayıcı olarak bileklikler kullanılabilir. Ayrıca bileklik kullanılamayan hastaların hasta dosyalarına resimleri yapıştırılabilir.
1.3.5. İlaç Güvenliği
Sorun: İlaç güvenliği konusunda yapılan aramalarda hastaların üzerinde ilaç bulunduğu bildirilmiştir.
Tedavi tepsilerinin güvenli olmamasından dolayı hastalar ilaç tepsilerine şiddet uygulayarak ilaçların
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zayi olmasına neden olmaktadırlar.
Çözüm Önerisi: İlaç güvenliğinin sağlanmasına yönelik yazılı bir düzenleme hazırlanmalıdır. Kilitli
dolaplar yapılarak ilaçlar özellikle bu dolaplarda saklanmalı ve daha güvenli ilaç tepsileri alınmalıdır.
1.3.6. Düşmeler
Sorun: Ajite ve exite hastalar için etrafa çarpma, dengeyi sağlayamama, ilaç uyumundan kaynaklanan
denge problemleri, ilaç ve ECT tedavilerine bağlı deliryum durumlarındaki oryantasyon yada konfüzyon durumları, nevrotik hastalardaki denge problemlerinden kaynaklı düşmeler bildirilmiştir.
Çözüm Önerisi: Düşmelerin önlenmesine yönelik yazılı düzenleme hazırlanmalıdır. Bu yazılı düzenlemede risk analizi yapılarak düşme riski yüksek hastaların nasıl tanımlanacağı ve bu hastalara yönelik ne gibi uygulamalar yapılacağını içermelidir. Ayrıca düşme riski yüksek hastaların bulunduğu odaların fiziksel koşulları düzenlenmelidir.
1.3.7. Güvenli Tecrit ve Tespit
Sorun: Güvenli tecrit ve tespit ile ilgili olarak bildirilen olay bildirimleri hastaların psikolojik açıdan
olumsuz etkilenmelerine yönelik olmuştur. Bu duruma örnek olarak çocuk kliniğinde tespit ya da tecrit uygulanan hastalar için ayrı bir alanın olmaması bildirilmiştir.
Çözüm Önerisi: Tecrit odasına alınan ya da kısıtlama altına alınan hastalarla ilgili kliniğe ait bir yazılı bir düzenleme olmalıdır. Tecrit ve kısıtlama bir formla kayıt altına alınmalıdır. Bu form kısıtlamanın ne kadar sürdüğü, ne sıklıkla takip edildiği, kısıtlama sonucunda hastada herhangi bir zarar oluşup
oluşmadığını içermelidir. Tecrit odaları yumuşak, yanmayan duvar ve zeminden oluşmalı, radyatör bir
biçimde izole edilmeli ve hastanın kendine zarar verebileceği tüm riskler ortadan kaldırılmalıdır. Tecrit odaları özellikle çocuk kliniklerinde diğer çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenmelerini engelleyecek biçimde düzenlenmelidir.
1.3.8. Güvenli Elektrokonvulsif Tedavi Uygulaması
Sorun: Elektrokonvulsif Tedaviye alınmış bir hastada uyandırma odasında ağzında sakız olduğu fark
edilmiş ve konuyla ilgili olay bildirim formu doldurulmuştur.
Çözüm Önerisi: Anestezili Elektrokonvulsif Tedavi ile ilgili yazılı bir düzenleme yapılmalıdır. Dokümanın içeriğinde Anestezili Elektrokonvulsif Tedavi olacak hastanın hazırlığı, tedavi sonrası izlem
gibi konuları içermelidir.
2. UYGULAMANIN SONUÇLARI
Kalite Çalışma Grubunun önerileri doğrultusunda hastane yönetimi tarafından yapılan iyileştirme çalışmaları aşağıda belirtilmiştir.
2.1. Şiddet
Hastane tarafından hastaların kendilerine ve başkalarına zarar vermesini önlemek amacıyla kantinde
satılan tüm camlı ve metal ürünler satıştan kaldırıldı. Bunun yerine plastik şişe, karton kutu gibi daha
yumuşak ambalajlı ürünler kullanılmaya başlandı. Hastanede çalışan sağlık çalışanları dışındaki personele psikiyatrik hastalıklar, ajite hastaya yaklaşım gibi konularda eğitimler verildi. Ayrıca haftada bir
gün psikiyatri içerikli sinema filmi gösterimi yapılmaya başlandı ve devam ediyor.
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2.2. Tesis Güvenliği
Tesis güvenliği ile ilgili olarak servislerde hastaların kendilerine ve başkalarına zarar verebileceği öngörülen tüm malzemeler tespit edilip zarar vermeyi önleyici tedbirler alındı. Kimyasal malzemeler kilitli dolaplara kaldırılarak hastalara zarar vermesi engellenmiştir.
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2.3. Enfeksiyon Önleme
Her hastanın kişisel hijyenini sağlamaya yönelik bir sağlık personeli belirlendi. Her servise el dezenfektanları dağıtıldı. Kliniklerdeki sinek problemini çözebilmek için düzenli ilaçlamalara başlandı ve
camlara tel takıldı.
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2.4. Kimlik Tanılama
Hastane bugüne kadar stigma nedeniyle bileklik kullanmamasına rağmen bir kimlik tanımlayıcı kullanılmaması sonucu yaşanan sıkıntılar nedeniyle çocuk, adli, amatem servisleri hariç bileklik kullanımına başlanmıştır. Üç aydan beri kullanımına devam edilen bilekliklerle ilgili uygulamaya yönelik bir
sıkıntı yaşanmamıştır.
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2.5. İlaç Güvenliği
Olay bildirimle saptanan eksiklerden birisi de hastaların ilaçlara ulaşabilmesiydi. Bu yüzden tüm birimlerdeki ilaçlar kilitli dolaplarda muhafaza edilmeye başlanmıştır. Ayrıca ilaçların dağıtımı sırasında
da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem almak amacıyla daha güvenli tedavi tepsileri alınmıştır.
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2.6. Düşmeler
Olay bildirim formlarıyla da tespit edilen ve en çok düşmelerin yaşandığı E servisinin önü yeniden yapılandırılmıştır. Bunun yanı sıra düşme riskinin yüksek olduğu bölümler saptanmış olup bu bölümlerle de ilgili iyileştirme çalışmaları planlanma aşamasındadır.
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2.7. Güvenli Tecrit ve Tespit
Tecrit odasına alınan ya da kısıtlama altına alınan hastalarla ilgili kliniğe ait bir yazılı bir düzenleme
hazırlanmıştır. Tecrit odaları yumuşak, yanmayan duvar ve zeminden oluşan, hastanın kendine zarar
verebileceği tüm riskler ortadan kaldırılarak hazırlanmıştır. Ayrıca tespit için kullanmak üzere yumuşak hastaya zarar vermeyecek kısıtlayıcılar alınmış ve süreç kayıt altına alınmaya başlanmıştır.
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2.8. Güvenli Elektrokonvulsif Tedavi Uygulaması
Anestezili Elektrokonvulsif Tedavinin güvenli uygulanabilmesine yönelik talimat hazırlanmıştır.
3. ÖĞRENİLEN DERSLER
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde altı ay boyunca uygulanan Olay Bildirim Sistemiyle en fazla sistem ve alt yapı ile ilgili eksiklilerin rapor edildiği görülmüş olup özellikle psikiyatri hastanelerinin mimari yapılarının hastalara özel tasarlanması gerektiği ve Psikiyatri hastanesinde kalite yönetim sistemi kurmanın işleyişi olumlu yönde nasıl etkilediği görülmüştür.
 Hastanemiz dâhil olmak üzere ülkemizde birçok hastane hizmet kalitesini arttırmak amacıyla her yıl gönüllü ya da yönerge gereği ikinci ve/veya üçüncü taraf tetkikleri (Sağlık Bakanlığı
Hizmet Kalite Standartları Değerlendirmesi, ISO 9001:2000, akreditasyon, iç tetkik) yapılmaktadır. Ancak bu değerlendirmeler genel hastaneleri kapsadığından aynı standartlar ile psikiyatri
hastanelerindeki iyileştirmeye açık alanların saptanmasında yeterli olamadığını uygulamamız
kapsamında gördük. Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik ülkemizde yeterli literatür
ve uygulama örneklerinin bulunmaması bu alandaki iyileştirmelerin yavaş olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle psikiyatri hastaneleri gönüllü olarak hasta güvenliği ile ilgili özel sistemler kurmadıkları takdirde hasta güvenliği uygulamaları etkin olamayacaktır.
4. UYGULAMANIN BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Bu araştırmada anket çalışmaları hastane ve araştırmacılar tarafından yapılmıştır.
Hastane iyileştirme çalışmaları için hastane bütçesi kullanılmıştır.
5. UYGULAMANIN ORTAKLARI
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Anabilim Dalı
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
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Ek 1
OLAY BİLDİRİM FORMU
Olay, hastanenin rutin operasyonları veya rutin hasta hizmeti içerisinde yer almayan herhangi bir oluştur. Bu formdaki bilgiler yalnızca hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarında kurumumuzdaki kaliteyi iyileştirme çalışmalarında kullanılacaktır.
Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.
BÖLÜM I
Cinsiyeti:
Görevi:
Olayın gerçekleştiği gün/saat:
Gerçekleştiği Yer:
Yaşadığınız olay: a) Hata

b) Neredeyse hata

Formun doldurulduğu tarih/saat:
BÖLÜM II
1. Yaşadığınız olayı kendi kelimelerinizle anlatır mısınız? (İlgili kişi ya da bulgu çerçevesinde olayın tanımlanması ne, niçin, sebep, vücudun yaralanan kısmı, zarar gören mülk/ekipman,
hasta en son ne zaman ve nasıl gözlemlemiştiniz gibi...) .................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Olay nasıl sonuçlandı?
a) Hata oluştu fakat yapılan hata hastaya yansımadan önce fark edildi.
b) Hastaya ulaşan bir hata oluştu, fakat hasta zarar görmedi.
c) Hastaya ulaşan bir hata oluştu, hasta geçici bir süre zarar gördü, hastanın izlenmesi gerekti.
d) Hastaya tedavi veya girişim gerektiren bir hata oluştu.
e) Hastada kalıcı zarara neden olan bir hata oluştu (örneğin; fonksiyon kaybı gibi).
f) Hastada ölümle sonuçlanabilecek bir hata oluştu (örneğin; süisite teşebbüs, anaflaksi, kalp krizi
gibi)
g) Hastanın ölümü ile sonuçlanan bir hata oluştu.
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h) Diğer ................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. Olaydan sorumlu personelin yorumları (eğer mevcutsa): .........................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. İleride muhtemel olayları önleyebilecek politika/sistem değişikliği önerileri: .........................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5. Yaşadığınız veya yaşamak üzereyken fark ettiğiniz olayın en önemli nedeni sizce aşağıdaki
gruplardan hangisine girmektedir?
a) Kimlik tanılama sürecindeki hata
(örneğin; kimliklendirmeyle ilgili olarak yetersiz ya da yanlış kimlik bilgisi kullanımı, tedavi veya işlem görmeden önce kimliğinin doğrulanmaması gibi.)
b) Sağlık personeli arasındaki iletişimin etkin olmaması
(örneğin; orderlerın açık ve anlaşılır olmaması, sözlü veya telefonla order sırasında hata, yazıların
okunmasındaki güçlük gibi)
c) İlaçların güvenliğinin sağlanamaması
(Yüksek riskli ilaçların (konsantre elektrolitler) yerleri, etiketlenmeleri ve saklanmalarıyla ilgili sürecin yetersiz olması, yanlış ilaç, yanlış doz, yanlış yol gibi. )
d) Düşmeleri önleyici sürecin yetersiz oluşu
(örneğin; düşme riski yüksek hastaların tanımlanmaması, düşme riskinin yüksek olduğu alanlarda yeterli önlem alınmaması gibi )
e) Kullanılan cihazların güvenliğinin sağlanamaması
(örneğin; Cihazların planlanan bakımlarının gerçekleşmemesi, teknik arızaların zamanında giderilmemesi gibi)
f) Hastanın kendine zarar vermesini önlemeye yönelik sürecin yetersiz olması
(kısıtlama takibinin yazılı olarak yapılmaması, kaçmaları önleyici önlemlerin yetersizliği, intihara
meyilli yüksek riskli hastaların tanımlanmaması gibi)
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g) Hasta bilgi güvenliğinin sağlanamaması
(örneğin; Hastaya ait özel bilgilerin korunamaması gibi)
h) Enfeksiyon önleme programındaki yetersizlik
(örneğin; dezenfektan yetersizliği, eğitim eksikliği gibi)
ı) Diğer.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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