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SKS Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü
Başvuru Şekli ve Koşulları
Başvuru Yapılabilecek Konu Başlıkları
Sağlıkta Kalite Standartları’nı esas almak kaydıyla;
• Hasta Güvenliği
• Çalışan Güvenliği
• Laboratuvar Güvenliği
• İndikatör Yönetimi
Konularında ödüllü yarışmaya kurum veya kişiler başvurabileceklerdir.
Kimler Başvurabilir
• Kamu Hastaneleri
• Özel Hastaneler
• Üniversite Hastaneleri
• İl Sağlık Müdürlükleri
Çalışanları kurumsal veya kişisel olarak başvuru yapabilirler.
Başvuru Yapılacak Araştırmanın Sunum Şekli
Araştırmanın sunum şekli aşağıdaki asgari konu başlıklarını içerecek şekilde
sunulmalıdır.
• Araştırmanın Amacı
• Araştırmanın Sağlıkta Kalite Standartları ile İlişkisi (İlişkili standart veya
standartların kodları)
• Araştırmanın Süreci
• Bilimsel İlkelere Uygunluğu
• Kurum veya Kuruluşlarda Uygulanabilme durumu
• Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkileri (Sonuçlar ölçülebilir olmalıdır.)
• Elde Edilen Sonuçlar (Sonuçlar ölçülebilir olmalıdır.)
• Öğrenilen Dersler
• Araştırmanın Bütçesi ve Finansmanı
Ayrıca başvuru metni maksimum 5000 kelimeden oluşmalı, uygulama görsel
öğelerle desteklenmeli, ana başlık uygulamayı tam yansıtmalı, anlatım akıcı,
anlaşılır ve yazım kuralları açısından da “Tam Metin Şablonu”na uygun olarak
hazırlanmalıdır.
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III

Başvuruların Değerlendirilmesi
Tüm başvurular 8 kişilik jüri tarafından değerlendirme formunda yer alan kriterler
esas alınarak değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrası en yüksek puanı alan ilk
üç uygulama dereceye girecek ve iki uygulama da jüri özel ödülüne hak kazanacak
olup uygulamaların dereceleri IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite
Kongresi’nde ilan edilecektir.
SKS Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü Jürisi
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN
Prof. Dr. Fahri OVALI
Prof. Dr. Mustafa PAÇ
Prof. Dr. Bilçin TAK
Dr. Mehmet DEMİR
Ödül

•
•

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’ne ücretsiz katılım ve
kongre programında dereceye giren araştırmanın sunulması sağlanacaktır.
Dereceye giren araştırmanın “Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri”
kitabında yayınlanacaktır.
Teslim Yeri

Başvurular elden, posta veya kargo yoluyla Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’na teslim
edilmelidir. Ayrıca başvurunun elektronik ortamda kalitekongre@gmail.com e-posta
adresine de gönderilmesi gerekmektedir.

IV
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SKS En İyi Uygulama Ödülü
Başvuru Şekli ve Koşulları
Başvuru Yapılabilecek Konu Başlıkları
Sağlıkta Kalite Standartları’nı esas almak kaydıyla;
• Hasta Güvenliği
• Çalışan Güvenliği
• Laboratuvar Güvenliği
• İndikatör Yönetimi
Konularında ödüllü yarışmaya kurum veya kişiler başvurabileceklerdir.
Kimler Başvurabilir
• Kamu Hastaneleri
• Özel Hastaneler
• Üniversite Hastaneleri
• İl Sağlık Müdürlükleri
Çalışanları kurumsal veya kişisel olarak başvuru yapabilirler.
Başvuru Yapılacak Uygulamanın Sunum Şekli
Uygulamanın sunum şekli aşağıdaki asgari konu başlıklarını içerecek şekilde
sunulmalıdır.
• Uygulamanın Amacı
• Uygulamanın Sağlıkta Kalite Standartları ile İlişkisi (İlişkili standart veya
standartların kodları)
• Uygulama Süreci
• Uygulamanın Yapıldığı Bölümler
• Uygulamanın Takibi
• Elde Edilen Sonuçlar (Sonuçlar ölçülebilir olmalıdır.)
• Uygulamadan Öğrenilen Dersler
• Kurum veya Kuruluşlarda Uygulanabilme durumu
• Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkileri (Sonuçlar ölçülebilir olmalıdır.)
• Uygulamanın Bütçesi ve Finansmanı
Ayrıca başvuru metni maksimum 5000 kelimeden oluşmalı, uygulama görsel
öğelerle desteklenmeli, ana başlık uygulamayı tam yansıtmalı, anlatım akıcı,
anlaşılır ve yazım kuralları açısından da “Tam Metin Şablonu”na uygun olarak
hazırlanmalıdır.
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V

Başvuruların Değerlendirilmesi
Tüm başvurular 7 kişilik jüri tarafından değerlendirme formunda yer alan kriterler
esas alınarak değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrası en yüksek puanı alan ilk
üç uygulama dereceye girecek ve iki uygulama da jüri özel ödülüne hak kazanacak
olup uygulamaların dereceleri IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite
Kongresi’nde ilan edilecektir.
SKS En İyi Uygulama Ödülü Jürisi
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
Prof. Dr. Öner ODABAŞ
Dr. Hasan GÜLER
Dr. Abdullah ÖZTÜRK
Hk. Mşv. Süleyman Hafız KAPAN
Uzm. Dr. Dilek TARHAN
Uzm. Dr. Kazım SARICI
Ödül

•

•

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi programında
dereceye giren uygulamanın sunumu yapılacak olup kongreye de ücretsiz
katılım sağlanacaktır.
Dereceye giren uygulama “Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri”
kitabında yayınlanacaktır.
Teslim Yeri

Başvurular elden, posta veya kargo yoluyla Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’na teslim
edilmelidir. Ayrıca başvurunun elektronik ortamda kalitekongre@gmail.com e-posta
adresine de gönderilmesi gerekmektedir.

Ödül Başvuruları
Ödül Adı		
Başvuru Sayısı
SKS En İyi Uygulama Ödülü		26
SKS Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü		24
Toplam
50
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Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
“SKS Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü”
Jüri Üyesi Değerlendirme Formu
Jüri Üyesi Adı Soyadı:

Araştırma Adı:
Değerlendirme Kriterleri *
Evet
Kısmen
(6,5 Puan) (3,5 Puan)

A. İçerik Değerlendirmesi (65%)

Hayır
(0 Puan)

1. Bilimsel ilkelere göre yapılmış saha araştırması mı?
2. Araştırmanın  amacı belirtilmiş mi?
3. Konusu; Hasta&Çalışan Güvenliği&Memnuniyeti,
Kalite&Akreditasyon, Laboratuvar Güvenliği,  İndikatör Yönetimi
alanlarından biri mi?
4. Araştırmanın süreci belirtilmiş mi?
5. Araştırmanın sağlık hizmetleri üzerine etkileri açıklanmış mı?
6. Araştırma sonucunda öğrenilen dersler var mı?
7. Araştırmanın sonuçları ortaya konmuş mu?
8. Araştırmanın sonuçları ölçülebilir nitelikte mi?
9. Araştırma sağlık kurum veya kuruluşlarında mı uygulanabilir mi?
10. Araştırmanın bütçesi ve finansmanından bahsedilmiş mi?
İçerik Değerlendirmesi (A) Toplam Puanı
Evet
(4 Puan)

B. Biçimsel Değerlendirme (20%)

Kısmen
(2 Puan)

Hayır
(0 Puan)

1. Yazım kurallarına uygun mu?
2. Araştırma görsel ve benzeri öğelerle desteklenmiş mi?
3. Ana başlık araştırmayı tam olarak yansıtıyor mu?
4. Araştırmada konu planlı ve anlaşılır bir şekilde sunulmuş mu?
5. Tablo, çizelge ve şekil isimleri ve açıklamaları yeterli mi?
Biçimsel Değerlendirme (B) Toplam Puanı
C. Özel Değerlendirme (C) (15 Puan üzerinden değerlenir)**
(Diğer araştırmalarla karşılaştırma ve Jüri Kanaati)
GENEL TOPLAM PUAN
(A TOPLAM + B TOPLAM + C TOPLAM)
*

İlgili değerlendirme kriterinin olduğu satır için sadece uygun seçenek puanı verilir. Örneğin A Bölümü için
Evet ise sadece o satır için (6,5) puan, B bölümü için Evet ise (4) puan verilir. Hayır seçeneği için 0 (sıfır)
puan verilir.

** C Bölümü Özel Değerlendirme olup, doğrudan (15) Puan üzerinden değerlendirilir.

Ödül Başvuru No

Jüri Üyesi Tel.

Jüri Üyesi E-Posta
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Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
“SKS En İyi Uygulama Ödülü”
Jüri Üyesi Değerlendirme Formu
Jüri Üyesi Adı Soyadı:

Uygulama Adı:
Değerlendirme Kriterleri *
Evet
Kısmen
(6,5 Puan) (3,5 Puan)

A. İçerik Değerlendirmesi (65%)

Hayır
(0 Puan)

1. Uygulamanın  amacı belirtilmiş mi?
2. Konusu; Hasta&Çalışan Güvenliği&Memnuniyeti, Kalite &
Akreditasyon, Laboratuvar Güvenliği,  İndikatör Yönetimi
alanlarından biri mi
3. Uygulamanın SKS ile ilişkisi var mı?
4. Uygulamanın süreci belirtilmiş mi?
5. Uygulamanın sağlık hizmetleri üzerine etkileri açıklanmış mı?
6. Uygulamanın sonuçları ortaya konmuş mu?
7. Uygulama sonuçları ölçülebilir nitelikte mi?
8. Uygulama sonucunda öğrenilen dersler var mı?
9. Uygulama sağlık kurumlarında uygulanabilme niteliğine haiz mi?
10. Uygulamanın bütçesi ve finansmanından bahsedilmiş mi?
İçerik Değerlendirmesi (A) Toplam Puanı
Evet
(4 Puan)

B. Biçimsel Değerlendirme (20%)

Kısmen
(2 Puan)

Hayır
(0 Puan)

1. Yazım kurallarına uygun mu?
2. Uygulama görsel ve benzeri öğelerle desteklenmiş mi?
3. Ana başlık uygulamayı tam olarak yansıtıyor mu?
4. Uygulamada konu planlı ve anlaşılır bir şekilde sunulmuş mu?
5. Tablo, çizelge ve şekil isimleri ve açıklamaları yeterli mi?
Biçimsel Değerlendirme (B) Toplam Puanı
C. Özel Değerlendirme (C) (15 Puan üzerinden değerlenir)**
(Diğer uygulamalarla karşılaştırma ve Jüri Kanaati)
GENEL TOPLAM PUAN
(A TOPLAM + B TOPLAM + C TOPLAM)
*

İlgili değerlendirme kriterinin olduğu satır için sadece uygun seçenek puanı verilir. Örneğin A Bölümü için
Evet ise sadece o satır için (6,5) puan, B bölümü için Evet ise (4) puan verilir. Hayır seçeneği için 0 (sıfır)
puan verilir.

** C Bölümü Özel Değerlendirme olup, doğrudan (15) Puan üzerinden değerlendirilir.

Ödül Başvuru No

VIII

Jüri Üyesi Tel.
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Jüri Üyesi E-Posta

ÖNSÖZ
Sağlık Bakanlığı olarak sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacıyla kurumlarımızda kalite çalışmalarını bir kültür
haline getirmiş bulunmaktayız. Bu kültürü yerleştirmede ve canlı tutmada önemli bir araç
olarak gördüğümüz “Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri Yarışmaları”; kurumlarımızda dinamizmi artırmakta, çalışanları daha fazla düşünmeye sevk ederek başarılı
uygulamaların ortaya çıkmasını sağlamakta ve belki de en önemlisi ekip ruhunu canlı tutmaktadır. Ayrıca kurumlar arasında yaşanan tatlı rekabetin kurum içinde de ortaya
çıkmasını sağlamaktadır. Yine sağlık hizmetleri sunumunda gittikçe etkinliği artan Sağlıkta Kalite Standartlarının akademik anlamda daha çok desteklenmesi ve Standartların
daha da geliştirilerek sonuçlarının ve etkilerinin bilimsel olarak ortaya konması büyük bir
önem arz etmektedir.
Bu yıl 3.’sü düzenlenen Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri yarışması 2 kategori
altında yapılmıştır: “SKS En İyi Uygulama Ödülü” ve “SKS En İyi Araştırma ve Bilimsel
Yayın Ödülü”. 26 adet çalışma SKS En İyi Uygulama Ödülü Yarışması için, 24 adet çalışma ise SKS En İyi Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü Yarışması için olmak üzere toplam
50 adet çalışma değerlendirilmiştir.
Değerlendirme, alanında uzman ve söz sahibi Jüri Üyeleri tarafından yapılmış olup, Jüri
Üyelerince her bir çalışma Değerlendirme Formundaki kriterlere göre İçerik bakımından,
Biçimsel bakımdan ve Jüri Üyelerinin kendi bakış açılarıyla puanlandırılarak yapılmıştır.
Tüm Jüri Üyelerinin puanlarının ortalaması alınarak ilk 3 (üç) dereceye giren çalışmalar
ile Jüri Özel Ödülüne layık görülen çalışmalar belirlenmiştir.
3.Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri kapsamında düzenlediğimiz Sağlıkta Kalite
Standartları Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü ile En İyi Uygulama Ödülü yarışmalarına
değerli katkılarından dolayı Jüri üyelerine ve kamu-özel-üniversite sağlık kurum ve kuruluşlarımızdan başvuruda bulunan çok sayıda katılımcıya teşekkür eder; bu çalışmanın
ülkemizde sağlık hizmetlerinin daha iyi noktalara gelmesine katkıda bulunmasını dileriz.
Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
Yürütme Kurulu
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SKS

EN İYİ ARAŞTIRMA VE
BİLİMSEL YAYIN ÖDÜLÜ
► Birincilik Ödülü: Bir Devlet Hastanesinin Dahili ve Cerrahi Servislerinde
Düşme Riski, Alınan Önlemlerin Belirlenmesi ve Yönetimi
Yazarlar: Saadet PEKUSLU SANAR, Hülya DEMİRCİ, Sabri TAŞÇIOĞLU
► İkincilik Ödülü: Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Ölçeği Geliştirme
Çalışması ve Uygulamaları
Yazarlar: Songül YORGUN, Ahmet ATASOY
► Üçüncülük Ödülü: Ayakta Tedavi Gören Hastaların İnhaler Kullanım
Tekniklerine Uyumunun Değerlendirilmesi: İnhaler İlaç Eğitim Birimi
Uygulaması
Yazarlar: Orhan IŞIK, Gülnur GÜL, Ahmet Emin ERBAYCU, Pınar BOL
► Jüri Özel Ödülü: Laboratuvar Çalışanlarının Laboratuvar Güvenliği Bakışı
Yazarlar: Emel GÜDEN, Ahmet ÖKSÜZKAYA, Rukiye TUNA, Fadime
KUDU AYDIN
► Jüri Özel Ödülü: Hasta Bakım Planlama ve Eğitim Birimi Tarafından
Lomber Disk Hernisi Ameliyatı Olan Hastalara Verilen Taburculuk
Eğitiminin ve Evde Telefonla İzlemin Değerlendirilmesi
Yazarlar: Birnur Y. BAYRAK, Esma BAĞCIVAN, Ayşe Derya MERTOĞLU,
Bilge Deniz ASLAN
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Bir Devlet Hastanesinin Dahili ve Cerrahi
Servislerinde Düşme Riski, Alınan
Önlemlerin Belirlenmesi ve Yönetimi
Saadet PEKUSLU SANAR1
Hülya DEMİRCİ2
Sabri TAŞÇIOĞLU3
Özet
Yataklı Tedavi kurumlarında teşhis ve tedavi süreçleri boyunca hastaların güvenliğinin
sağlanması tüm sağlık çalışanı ve yöneticilerinin en büyük isteğidir. Kurumsal güvenilirliğin ve tercih edilebilirliğin bir etkeni olan hasta güvenliğinin sağlanmasında alınacak
yönetsel kararlar ve uygulamalar büyük önem taşımaktadır. Hastanelerde güvenli ortamın
sağlanması, hastayı ikincil yaralanmalardan korumak için önemlidir. Güvenli çevrenin
sağlanması ve sürdürülmesi özellikle hareket ve denge sorunları olan hastalarda önem
kazanır. Hastanelerde en sık görülen ikincil yaralanmaların nedeni kaza ile düşmelerdir.
Bu çalışma yataklı tedavi kurumlarında hasta güvenliğini sıklıkla tehdit eden düşme olaylarının ve nedenlerinin analiz edilerek, hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.
Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Örneklem seçimine gidilmemiş, 1 Ekim-31
Aralık 2011 tarihleri içerisinde Manisa Turgutlu Devlet Hastane yatan toplam 2378 yetişkin hastanın tamamına İtaki Düşme Riski Ölçeği doldurulup ve düşme riski açısından
yüksek risk grubunda olan tüm yetişkin hastalar örneklememizi oluşturmuştur (n:165).
Araştırma verilerinin toplanmasında 3 ayrı araç kullanılmıştır. Birincisi, hastaların tanıtıcı özelliklerinin yer aldığı (yaş, cinsiyet, tanı, yattığı servis) “Hemşire Ön Değerlendirme
Formu” dur, ikincisi yetişkin hastalara uygulanan düşme risk skorunu belirleyen “İtaki
Düşme Riski Ölçeği”, üçüncüsü ise alan “Düşme Olay Bildirim” formu’dur.
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Elde edilen veriler SPSS 11.0 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde
yüzdelik, ortalama, independent samples t test ve one way Anova testleri kullanılmıştır.
Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 69.16±12.60 olup, %50.9’u kadındır.
Yüksek risk grubunda bulunan hastaların İtaki Düşme Riski Ölçeği puan ortalaması
10.89±5.91 olarak bulunmuş olup tüm yatan hastalar içerisindeki düşme olayı gerçekleşme dağılımlarına bakıldığında %0.3’ünde düşme olayı gerçekleştiği belirlenmiştir. Düşme olayı gerçekleşen hastaların %41.9’unda hasta ve refakatçi eğitimi yapılmıştır. Toplam ölçek puanı ile yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).
Anahtar Kelimeler: İtaki Düşme Riski Ölçeği, Yatan Hasta, Hemşirelik.

Abstract
It is the greatest wish of all medical staff and administrators that sufficient safety is secured
for patients while their diagnosis and treatment process. Administrative decisions and
implementation is of great importance in securing patient safety which takes a notable
part in institutional credibility and preferability. Securing of safe environment in hospitals
is important in order to prevent secondary injuries. Securing and maintenance of safe
environment is particularly important for patients with movement and balance impediments.
The most frequent reason of secondary injuries in hospitals is accidental falling-down.
This study has been conducted to analize the cases and reasons of falling-down in inpatient
hospitals and for the evaluation of preventive efforts.
The study is a descriptive research. There has been no sample survey. A total of 2378 adult
patients who were in treatment in Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi between 1 October31 December 2011 were handed Itaki Risk of Falling-Down Scale and all adult patients
who were in the group of high risk of falling-down constituted our samples. (n:165).
Three different tools were utilised to collect the research data. The first tool is “Nurse
Pre-Evaluation Form” on which the introductory characteristics of patients are presented
(age,sex,diagnosis,department). The second tool is “Itaki Scale of Risk of Falling-down”
which determines the score of risk of falling-down among adult patients. The third tool is
“Falling-down Incident Notification” form.
The data obtained has been evaluated in SPSS 11.0 package program. In the analysis of
the data, the tests of percentage, average, independent samples t test and one way Anova
have been used.
The average age of patients taking part in the research is 69.16±12.60, 50.9% of them
being female. Average score of Itaki Scale of Risk of Falling-down of patients in high risk
group has been determined to be 10.895.91 and 0.3 % of them have been reported to fell
down after all the cases were analized.
41.9% of the patients who suffered of falling-down have been provided with patient and
attendant training. Statistically, meaningful difference has been determined between total
scale score and age of the patients (p<0.05).
Key Words: Itaki Scale of Risk of Falling-down, Inpatient, Nursing.
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1. GİRİŞ
1.1. Düşme ve Hasta Güvenliği
Yataklı Tedavi kurumlarında teşhis ve tedavi süreçleri boyunca hastaların güvenliğinin sağlanması tüm sağlık çalışanı ve yöneticilerinin en büyük isteğidir. Kurumsal güvenilirliğin ve tercih edilebilirliğin bir etkeni olan hasta güvenliğinin
sağlanmasında alınacak yönetsel kararlar ve uygulamalar büyük önem taşımaktadır. Hastanelerde güvenli ortamın sağlanması, hastayı ikincil yaralanmalardan
korumak için önemlidir. Güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi özellikle
hareket ve denge sorunları olan hastalarda önem kazanır. Hastanelerde en sık
görülen ikincil yaralanmaların nedeni kaza ile düşmelerdir (Savcı vd., 2009:19).
Düşme, bireyin durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini yitirerek yukardan aşağıya inmesidir (tdk.gov.tr, 2011).
Gerçekleştirilmesi zor veya alışılmadık aktiviteler sırasındaki düşmelerden ziyade olağan günlük aktiviteler sırasındaki düşmeler daha sık dikkate alınmakta
ve incelenmektedir (Kaymak ve Maral, 2001:152). Yaşlı bireyler arasında başta
kalça olmak üzere çeşitli kemiklerin kırılması ile sonuçlanan düşmeler, hareketsizliği arttıran ve yatağa bağımlılığa neden olan majör bir faktördür (Yıldırım ve
Karadakovan, 2004:78). Düşmeler; kalça kırıklarına travmatik beyin hasarına,
düşme korkusuna bireyin bağımsızlığının azalmasına yol açmaktadır. Kalça ve
femur kırıklarında mortalite oranının %20-30 arasında olabileceği belirtilmektedir (Işık, 2006).
Değişik birimlerde farklı düşme oranlarından söz edilmektedir. Savcı ve arkadaşlarının belirttiğine göre; Çapacı (2007) çalışmasında ,yoğun bakım merkezlerinde
%14, rehabilitasyon biriminde %24, yaşlı rehabilitasyon biriminde %39 oranında
düşme görüldüğü ve rehabilitasyon merkezlerinde 100 gün hastanede yatan hasta
için saptanan düşme insidansının % 15,9 olduğunu belirtilmektedir. Yapılan bir
başka çalışmada da hastanelerde, hastaların düşme oranının yaklaşık %2-15 arasında olduğu ifade edilmektedir (Savcı vd.,2009:19, Canpolat,2001:524). Düşmelerin dörtte birinden fazlasının berelenme, kesik ya da kırık gibi fiziksel yaralanma ile sonuçlandığı vurgulanmaktadır. Kırıklar düşme sonucu en sık görülen
komplikasyondur. Nyberg ve Gustafson (1995), 153 düşme olgusunda yaptıkları
incelemede, hastaların %24’ünde küçük, %4’ünde ise ciddi yaralanmalar ortaya
çıktığını bildirmiştir. Küçük yaralanmaların, çürük, yumuşak doku yaralanması, sütur gerektirmeyen yaralanmalar oluştururken; ciddi yaralanmaların kalça,
pelvis, radyus kırığı, sütur gerektiren yaralanma, intraserebral hematom ya da
ölümle sonuçlanabildiği görülmektedir (Savcı vd., 2009:19).
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Yapılan araştırmalarda kliniklere göre düşme oranları incelenmiş (her 1000 hastada) ve dahiliye kliniğinde 6.12, nöroloji kliniğinde 6.12, genel cerrahi kliniğinde 2.18, ortopedi kliniğinde 0.8 olarak bulunmuştur. Hastanelerde düşmelerin en
çok hasta odasında görüldüğü, transferler sırasında (%37), sandalyede oturmada (%20), yürüme esnasında da (%15) düşmelerin olduğu saptanmıştır (Çapacı,
2007:7, Çeçen ve Özbayır, 2011:11).
Sağlık Bakımı Organizasyonları Akreditasyonu Birleşik Komisyonu 2005 yılındaki raporunda 271 düşme vakası bildirmiştir (Deniz, 2009).
Hastanelerde güvenli ortamın sağlanarak sürdürülmesi ile hastayı ikincil yaralanmalardan korumak hemşirenin en önemli yasal ve etik sorumluluklarından
biridir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması
ve korunmasına yönelik usul ve esaslar hakkında tebliğ yayınlanmıştır. Hasta
güvenliği hedefleri kapsamında düşmelerin önlenmesine yönelik işlemler belirlenmiştir. Bunlar;
• Düşme riski bulunan hastalar Hemşirelik Hizmetleri Hasta Değerlendirme
formunun doldurulması esasında belirlenir.
• Risk alanlarının belirlenmesi,
• Düşmelerin takibinin ve belirli aralıklarla analizinin yapılması,
• Personellerin hasta transferleri konusunda eğitilmesi,
• Gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması (27214 Sayılı Resmi Gazete,
2009).
1.2. Düşmenin Değerlendirilmesi
Düşme etiyolojisi multifaktöriyel olduğu için predispoze ve presipite eden faktörler
tespit edilmeli, gerekli durumlarda uygun müdahaleler yapılmalıdır. Yaşlı hastalar
genellikle düşme konusunda kendiliğinden bilgi vermedikleri için her yaşlı hastaya
en az yılda bir kez düşme öyküsü sorulmalı, hasta denge ve yürüme problemleri
açısından değerlendirilmelidir (Işık, 2006). Düşme için hangi yaştan itibaren tarama yapılması konusunda net bir fikir birliği yoktur. Yapılan çalışmalarda düşmenin
ve düşmeye neden olan risk faktörlerinin 70 yaştan itibaren artmaya başladığı tespit
edilmiştir. Düşme riskindeki artış nedeniyle 65 yaşından itibaren hastaların taranmasının uygun olacağı yaklaşımı daha çok kabul görmektedir.
Değerlendirmede skorlama geçerlilik ve güvenirliliği çalışılmış bir skala ile yapılmalıdır. Çıkan puanlama sonucuna göre değerlendirme tekrarlanmalıdır. Düşme için risk faktörleri tespit edilmeli ve gerekli durumlarda uygun müdahaleler
yapılmalıdır. Daha önceki düşmenin değerlendirilmesi: Düştüğü (çevre kaygan
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ya da düz olmayan yürüme yüzeyleri, zayıf aydınlatma) dönemde hastanın yardımcı cihaz kullanıp kullanmadığı, düşme öncesi baş dönmesi olup olmadığı,
yaralanmanın tipi sorgulanmalıdır (Işık, 2006).
Hastaların hastane ortamında düşmesinin tamamen önlenemeyeceği ancak uygulanacak etkin koruyucu önlemler ile en aza indirilebileceği belirtilmektedir. Bu
anlamda, en yaygın yaklaşımın, öncelikle hastalarda düşmeye eğilimi belirleyen
risk düzeyinin tanımlanması olduğu görülmektedir. Risk faktörlerini araştıran
çalışmalar incelendiğinde, düşmeye neden olan çok sayıda risk faktörü olduğu
görülmektedir. Aynı zamanda, son 20 yıl içinde düşme riskini tanılayan farklı
model, ölçekler ya da skorlama sistemleri geliştirilmiştir. Hastanın kabulü ile
başlayan tanılama aşamasında bir model, ölçek ya da skorlama sisteminden yararlanılarak düşme riskinin belirlenmesi, gerekli bakım girişimleri ve koruyucu
önlemlerin zamanında alınmasını sağlarken aynı zamanda hastanın zarar görmesini de engelleyecektir (Savcı vd., 2009:19).

2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi
Yataklı tedavi kurumlarında teşhis ve tedavi süreçleri boyunca hastaların güvenliğinin sağlanması, tüm sağlık çalışanı ve yöneticilerinin en büyük isteğidir. Kurumsal
güvenilirliğin ve tercih edilebilirliğin bir etkeni olan hasta güvenliğinin sağlanmasında alınacak yönetsel kararlar ve uygulamalar büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada, yataklı tedavi kurumlarında hasta güvenliğini sıklıkla tehdit eden
düşme olaylarının nedenlerinin analiz edilerek hasta düşmelerinin önlenmesine
yönelik çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı tipte planlanmıştır.
2.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
Araştırma, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesinde, 1 Ekim-31 Aralık 2011 tarihleri arasında, hastaneye yatan ve düşme riski yüksek bulunan yetişkin hastaların
verilerinin incelenmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir.
2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, 1 Ekim-31 Aralık 2011 tarihleri içerisinde Manisa Turgutlu Devlet Hastane’sinde 2378 yetişkin hasta yatışı olmuş
ve tamamına İtaki Düşme Riski Ölçeği doldurulmuş olup, düşme riski açısından
yüksek risk grubunda olan tüm yetişkin hastalar örneklememizi oluşturmuştur
(n:165) .
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2.4. Veri Toplama Araçları ve Uygulanması
Araştırma verilerinin toplanmasında 3 ayrı araç kullanılmıştır. Birincisi, hastaların tanıtıcı özelliklerinin yer aldığı (yaş, cinsiyet, tanı, yattığı servis) “Hemşire
Ön Değerlendirme Formu” dur.
İkincisi, yetişkin hastalara uygulanan düşme risk skorunu belirleyen “İtaki Düşme Riski Ölçeği”dir. Türk bilim insanı Şirvanlı Şemseddin-i İtakî’nin anısına,
“İtaki Düşme Riski Ölçeği”, Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite
Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 2011 yılında yayınlanmıştır. Ölçek 11 minör ve 8 majör olmak üzere 19 risk faktöründen oluşmakta olup, toplam puan
üzerinden değerlendirilmektedir. Minör risk faktörlerinin her biri 1 puan, majör
risk faktörlerinin her biri 5 puandır. Hastanın düşme riski düzeyi, toplam puanı
5’in altında ise düşük risk, 5 ve 5’in üzerinde ise yüksek risk olarak değerlendirilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.
Üçüncüsü ise, Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı’nın 2011 yılında yayınladığı ve tüm yataklı tedavi kurumlarında
uygulanan Hizmet Kalite Standartlarında yer alan “Düşme Olay Bildirim” formu’dur. Düşen hastalara doldurulan ve 6 bölümden oluşan “Düşme Olay Bildirim” formlarında düşme olayının gerçekleştiği servis, servis içindeki yer, düşme
öncesi ve sonrasındaki genel durumu, düşme risk skoru, düşme nedeni ve olay
sonrası alınan önlemler bulunmaktadır. Araştırmada kullanılan formlar, servise
yatışı kabul edilen hastalara, servis hemşireleri tarafından uygulanmıştır.
2.5. Verilerin İstatistiksel Analizi
Elde edilen veriler, SPSS 11.0 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin
analizinde yüzdelik, ortalama, independent samples t test ve one way Anova testleri kullanılmıştır.
2.6. Araştırmanın Hizmet Kalite Standartları İle Olan İlişkisi
00 01 01 38 00 Yatan hastaların düşmelerinin önlenmesine yönelik düzenleme
yapılmalıdır.
00 01 01 38 01 Yatan hasta, bölüme kabulünde düşme riski yönünden değerlendirilmeli,
o Değerlendirme, hastane tarafından belirlenen bir ölçekle yapılmalı,
o Hastanın klinik durumuna göre düşme riski değerlendirmesi tekrarlanmalıdır.
00 01 01 38 02 Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik
önlemler alınmalıdır.
8
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00 01 01 38 03 Yatan hastalarda düşme olayı gerçekleştiğinde kalite yönetim
birimine bildirim yapılmalı,
o Olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici çalışmalar başlatılmalıdır.

3. BULGULAR
Tablo 1. Hastaların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı
ÖZELLİKLER

n

%

Yaş
64 yaşa kadar
65 yaş ve yukarısı

46
119

27.9
72.1

Cinsiyet
Kadın
Erkek

84
81

50.9
49.1

Toplam

165

100

Yaş ortalaması: 69.16±12.60

Araştırma kapsamına alınan hastaların, %72.1’inin 65 yaş ve üzerinde ,
%50.9’unun kadın olduğu saptanmıştır. Araştırmaya alınan hastaların yaş ortalaması 69.16±12.60 olarak saptanmıştır (Tablo 1).
Tablo 2. Hastaların Tanı ve Yattığı Servislere Göre Dağılımı
ÖZELLİKLER

n

%

87
45
19

52.7
27.3
11.5

14

8.5

Servis
Nöroloji
Dahiliye
Cerrahi

91
46
28

55.2
27.8
17.0

Toplam

165

100

Tanı
SVH
Kalp yet.+Ht+Diabet+KOAH
Kafa trav.+Beyin tm.+İnt.disk boz
Yaralanma+Herni+Safra taşı
Katarakt+kırıklar

Hastaların tanılarına göre dağılımları incelendiğinde, %47.3’ünün SVH tanısına
sahip olduğu saptanmıştır. Araştırmaya alınan hastaların %55.2’si nöroloji servisinde yatmaktadır (Tablo 2).
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Tablo 3. Hastaların İtaki Düşme Riski Ölçeği Değerlendirme Zamanına Göre Dağılımı
İtaki Düşme Riski Ölçeği Değerlendirme Zamanı
İlk değerlendirme
Postoperatif dönem
Hasta düşmesi
Bölüm değişikliği
Durum değişikliği
Toplam

n*
133
6
10
6
10
165

%
80.6
3.6
6.1
3.6
6.1
100

İtaki Düşme Riski Ölçeği, hastaneye yatan tüm hastalara uygulanmakta olup,
değerlendirme aşamaları içerisinde yüksek risk grubunda bulunan hastaların
%80.6’sının hastaneye ilk yatışı esnasında yüksek risk grubunda olduğu saptanmıştır (Tablo 3).
Tablo 4. Yüksek Risk Grubunda Bulunan Hastaların Düşme Olayı Gerçekleşme
Durumuna Göre Dağılımı
Düşme Gerçekleşme Durumu
n*
%
Evet
9
5.5
Hayır
156
94.5
Toplam
165
100

Yüksek risk grubunda bulunan hastaların düşme olayı gerçekleşme dağılımları
incelendiğinde, %5.5’inde düşme olayı gerçekleştiği saptanmıştır (Tablo 4).
Tablo 5. Tüm Yatan Hastalar İçerisindeki Düşme Olayı Gerçekleşme Durumu
Düşme Gerçekleşme Durumu
n*
%
Evet
9
0.3
Hayır
2369
99.7
Toplam
2378
100

Tüm yatan hastalar içerisindeki düşme olayı gerçekleşme dağılımlarına bakıldığında, %0.3’ünde düşme olayı gerçekleştiği belirlenmiştir (Tablo 5).
Tablo 6. Düşme Olayı Gerçekleşen Hastaların Düştüğü Yer ve Düşme Nedenine Göre Dağılımı
ÖZELLİKLER
n
%
Düştüğü yer
Koridor
5
55.6
Servis
4
44.4
Düşme nedeni
Hasta kaynaklı
66.7
6
Bakım kaynaklı
1
11.1
Tesis kaynaklı
1
11.1
Hasta ve tesis kaynaklı
1
11.1
Toplam
9
100
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Düşme olayı gerçekleşen hastaların düştüğü yer ve düşme nedenine göre dağılımları incelendiğinde, %55.6’sının koridorda düştüğü, %66.7’sinin düşme nedeninin hasta kaynaklı olduğu saptanmıştır (Tablo 6).
Tablo 7. Yüksek Risk Grubunda Bulunan Hastaların İtaki Düşme Riski Ölçeği Puan
Ortalamalarının Dağılımı
İtaki Düşme Riski Ölçeği Puan Ortalaması
TOPLAM

n

X±Ss

165

10.89±5.91

Yüksek risk grubunda bulunan hastaların İtaki Düşme Riski Ölçeği puan ortalaması 10.89±5.91 olarak bulunmuştur (Tablo:7).
Tablo 8. Yüksek Risk Grubunda Bulunan Hastaların Sosyo-Demografik Özellikleri ve
Yattığı Servise Göre İtaki Düşme Riski Ölçeği Puan Ortalamalarının Dağılımı
Sosyo-Demografik Özellikler

n

X±Ss

t

Yaş Grubu
64 yaşına kadar
65 yaş ve yukarısı

46
119

9.00±3.99
11.65±6.35

0.00

P:0.002*

Cinsiyet
Kadın
Erkek

84
81

10.71±5.24
11.12±6.54

0.53

P:0.05*

Yattığı Servis
Nöroloji
Dahiliye
Cerrahi

91
46
28

11.25±6.30
10.91±5.83
9.82±4.57

0.05

F:0.62**

Toplam

165

10.89±5.91

* Student t testi p değeri
** One way ANOVA Varyans Analizi

Araştırma kapsamın alınan hastaların yaş gruplarına göre itaki düşme riski ölçeği
puan ortalamalarına bakıldığında; 64 yaş ve altı yaş grubunda olan hastaların
puan ortalamaları 9.00±3.99 , 65 yaş ve üzeri yaş grubunda olan hastaların puan
ortalamaları 11.65±6.35 olup yaş grupları arasındaki puan farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t:0.00, p<0.05), (Tablo 8).
Hastaların cinsiyetlerine göre puan ortalamaları incelendiğinde; kadınların puan ortalamaları 10.71±5.24, erkelerin puan ortalamaları 11.12±6.54 olarak saptanmış olup
puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (t:0.53, p:0.05) (Tablo:8).
Nöroloji servisinde yatmakta olan hastaların puan ortalamaları 11.25±6.30, dahiliye servisinde yatmakta olan hastaların puan ortalamaları 10.91±5.83, cerrahi
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servisinde yatmakta olan hastaların puan ortalamaları 9.82±4.57 olarak bulunmuş
ve aralarındaki puan farkı anlamlı bulunmamıştır (t:0.05, p:0.62) (Tablo:8).
Tablo 9. Düşme Olayı Gerçekleşen Hastalarda Alınan Önlemlerin Dağılımı
Alınan Önlemler

n*

%

Refakatçi kalması sağlandı.
Hasta ve refakatçi eğitimi yapıldı.
Servis hemşirelerine temel güvenlik eğitimi tekrarlandı.
Hekimine hasta kısıtlama orderı hakkında hatırlatma eğitimi verildi,
kenarlıklar arasına yastık uygulaması yapıldı.
Hasta yakını eğitimlerine refakatçilerin bilgi vermeden servisten
ayrılmaması konusu eklendi.
Hastanın düştüğü yatağın ayakları normal yatak yüksekliğinden fazla olması
nedeniyle tüm hastane yatakları gözden geçirildi,12 adet benzer yatak tespit
edildi,tekerlekleri kesildi, normal yükseklik sağlandı.

2
5
2
1

16.6
41.9
16.6
8.3

1

8.3

1

8.3

Toplam

12

100

Düşme olayı gerçekleşen hastaların %41.9’unda hasta ve refakatçi eğitimi yapılmıştır.

4. TARTIŞMA
Araştırma kapsamına alınan hastaların, %72.1’inin 65 yaş ve üzerinde ,
%50.9’unun kadın olduğu saptanmıştır. Araştırmaya alınan hastaların yaş ortalaması 69.16±12.60 olarak saptanmıştır (Tablo 1).
Savcı ve arkadaşlarının, nöroloji ve nöroşirürji kliniklerinde hastaların düşme riski ve alınan önlemlerin belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada yaş ortalaması
58.93 ±17.05 iken, Salık ve arkadaşlarının parkinson hastalarında düşme riskini
etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada yaş ortalaması,
70.83±12.76 olarak bulunmuş olup çalışmamızla benzerlik göstermektedir (Salık vd., 2007:35). Düşme sıklığı yaşla birlikte artar ve yaşamsal faktörlere bağlı
olarak değişir. 65 yaş üstünde, sağlıklı ve toplum içinde yaşayanlarda kişi başı
yıllık düşme oranı %30–40 iken, uzun dönem bakım merkezlerinde yaşayanlarda %50’lere çıkmaktadır. Literatürde, yaşlılık ve yaşın ilerlemesi ile artan fiziksel yetersizliğin düşme riskini artıran bir faktör olduğu belirtilmektedir (Çapacı,
2007:7). McFarlane-Kolb (2004), hastanede düşen hastalarda yaşın önemli bir
faktör olduğunu ve bu hastaların yaş ortalamasının düşmeyen hastalardan anlamlı
olarak yüksek olduğunu bildirmektedir (Çapacı, 2007:7). Evans ve arkadaşlarının
(2001) hastanede düşme risk faktörlerinin belirlenmesine yönelik literatür ince12
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lemesinde, 60-65 yaş grubunun yüksek risk, 80 yaş ve üzerinin çok daha yüksek
risk oluşturduğu vurgulanmaktadır (Çapacı, 2007:7).
Tüm yatan hastalar içerisindeki düşme olayı gerçekleşme dağılımlarına bakıldığında, %0.3’ünde düşme olayı gerçekleştiği belirlenmiştir (Tablo 5). Savcı ve
arkadaşlarının çalışmasında düşme oranı %0.9 olarak bulunmuştur ve bizim çalışmamızla benzerlik göstermektedir (Savcı vd., 2009:19)
Araştırma kapsamın alınan hastaların yaş gruplarına göre itaki düşme riski ölçeği
puan ortalamalarına bakıldığında; 64 yaş ve altı yaş grubunda olan hastaların puan
ortalamaları 9.00±3.99 , 65 yaş ve üzeri yaş grubunda olan hastaların puan ortalamaları 11.65±6.35 olup yaş grupları arasındaki puan farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t:0.00, p<0.05), (Tablo 8). Savcı ve arkadaşlarının çalışmasında
kullanılan risk düzeyinin belirlenmesinde yaşın bir kriter olarak alınmadığı Hendrich II Düşme Riski Modelinde, yüksek düşme riskine sahip olma açısından yaş
grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür (Savcı vd., 2009:19).
Hastaların cinsiyetlerine göre puan ortalamaları incelendiğinde; kadınların puan
ortalamaları 10.71±5.24, erkelerin puan ortalamaları 11.12±6.54 olarak saptanmış olup puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (t:0.53, p:0.05)
(Tablo:8). Savcı ve arkadaşlarının çalışmasında erkek hastaların oranı %55 olarak
bulunmuştur. Literatürde, nedeni tam olarak belirlenememesine karşın, erkeklerin daha fazla düştüğü ve cinsiyetin risk faktörü olduğu belirtilmekte ve Savcı
ve arkadaşlarının çalışmasında kullanılan Hendrich II Düşme Riski Modelinde
olduğu gibi düşme riskini değerlendiren bazı model, ölçek ya da skorlandırma
sisteminde erkek cinsiyete risk kriterleri arasında yer verilmektedir (Savcı vd.,
2009:19).
Buna karşılık Karataş ve Maral’ın çalışmasında (2001) 65 ve üzeri yaş grubunda
düşme oranının erkeklerde %1.5, kadınlarda %8.4 olduğu bildirilmiştir (Karataş
ve Maral, 2001:152).
Nöroloji servisinde yatmakta olan hastaların puan ortalamaları 11.25±6.30,
dahiliye servisinde yatmakta olan hastaların puan ortalamaları 10.91±5.83,
cerrahi servisinde yatmakta olan hastaların puan ortalamaları 9.82±4.57 olarak bulunmuş ve aralarındaki puan farkı anlamlı bulunmamış, ancak nöroloji
servisinin puan ortalamasının daha fazla olduğu görülmüştür (t:0.05, p:0.62)
(Tablo:8).
Düşme olayı gerçekleşen hastaların %41.9’unda hasta ve refakatçi eğitimi yapılmıştır.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yaşlı popülasyondaki düşmeler yüksek mortalite ve morbiditenin yanısıra, uzun
süreli immobilizasyon ve buna bağlı komplikasyonlardan sorumludurlar. Düşmeye bağlı gelişen zedelenme ve kırıkların yanısıra kişide gelişen yeniden düşme korkusu ambulasyonu olumsuz yönde etkileyerek fonksiyonel kayıp, bağımsızlıkta azalma, depresyon ve sosyal izolasyona neden olabilir. Yaşlıda düşme
nedeni olabilen çeşitli predispozan faktörlerden bir kısmı önlenebilir özellikte
olduğundan risk faktörlerinin saptanması, bunlara dikkat edilmesi veya ortadan
kaldırılması düşme insidansını azaltacaktır (Canpolat, 2001:524, Çırpı ve Kocabey, 2009:26).
• Hemşirelerin düşme riski yüksek olan ve düşme gelişen hastalarda, düşmeyi
önlemek için hasta kabulünden taburculuğa kadar bir risk tanılama ölçeği
ile hastaları değerlendirerek, doğru, uygun ve hasta bireye özgü önlemleri
alması,
• Hasta ve ailesinin düşme olasılığına karşı alacağı kişisel önlemler hakkında
bilgilendirilmesi,
• Yıllık eğitim planında sağlık personeline düşmeler ve önlenmesine yönelik
olarak yılda iki defa eğitim verilmesi
• Hasta ve hasta yakınına verilen bölüm uyum rehberine hastaların güvenli ortamının sağlanması ve sağlık personeline bilgi verilmeden hastaların odada
yalnız bırakılmamasına yönelik bilgilendirmenin eklenmesi önerildi.
• Düşme riski yüksek olan servislerde çalışan hemşire sayısının arttırılması ve
yüksek riske sahip hastalara hareket ve diğer aktivitelerini gerçekleştirmede
yardım edilmesi önerildi.
• Düşmelerin önlenmesine yönelik bilgilendirme broşürü oluşturulması ve yatışı yapılan hastalara broşürün sağlık personeli tarafından anlatılarak verilmesi
önerildi.
Bununla birlikte, düşme riskinin yüksek olduğu hastaların bulunduğu farklı kurumlarda, hizmet içi eğitim programlarında konuya yer verilerek düşme riski
tanılama ölçeklerinin kullanımının yaygınlaştırılmasının ve benzer çalışmaların
daha büyük örneklem grupları ile tekrarlanmasının yararlı olacağı düşünüldü.
Her ne kadar hasta transferi sırasında ya da pre-operatif hazırlık dönemi
sonrasında hastaların düşme risklerinin yüksek olduğu bilinse de yapılan bu
araştırmada saptanan vakaların hiçbirinde düşme nedeni belirtilen sebeplerden olmamıştır. Bunun bir nedeni hastanede düzenli yapılan güvenli hasta
14
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transferi eğitimleri ve preoperatif hazırlığın cerrahi servislerde yapıldıktan
sonra hastanın mobilizasyonunun sağlık çalışanı eşliğinde yapılmasının kontrol altına alınmış olması olabilir. Düşme olaylarının önlenmesine yönelik
güvenli hasta transferi eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve uygulamalı olarak
tekrarlanması önerilir.
Elde edilen sonuçlara göre yatış yapılan hastaların tümünün değişik düzeylerde düşme riskine sahip olduğu söylenebilir. Hastaların aldığı tanıya bakılmaksızın olası risklere yönelik bireysel ve çevresel önlemler alınması önerilmektedir.
Hasta ve çalışan güvenliğinin ön planda tutulduğu sağlık sektörü çalışmalarında
hastane kapısından giriş anından itibaren tedavinin sonuçlanma ve binanın terk
ediliş dönemine kadar “güvenli hastane “ kavramının sürdürülebilirliği için düşmelerin izlenmesi ve yönetilmesi gerekliliği önerilmektedir.
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Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
Ölçeği Geliştirme Çalışması ve
Uygulamaları
Songül YORGUN1
Ahmet ATASOY2
Özet
Amaç: “Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Kültürü Ölçeği”nin geliştirilmesi, ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini saptanmasıdır.
Yöntem; Ölçeğinin geliştirilmesi sürecinde ilk aşamada 59 maddeden oluşan bir taslak
envanter hazırlanmıştır. Taslak envanterdeki maddelerin içerik ve kapsam açısından uygun olup olmadığını belirlemek için Kapsam Geçerlik Oranı-KGO- (Content ValidityRatio/Index) indeksi hesaplanmış ve KGO indeksi 0.99 altında kalan maddeler envanterden
çıkarılmıştır. Sonuçta 21 madde elenerek toplam 38 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 11,5
istatistik paket programında değerlendirilmiştir
Bulgular; Bu çalışmada KMO Analizi sonucu 0.891 ve Barlett Testi sonucu 3.622 olarak
saptanmış ve her iki test sonucu da p<0,01 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin
faktör yapısının incelenmesinde Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis) ve Varimax Rotasyon yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmada, faktör yük değeri 0.30 ve üzerinde olanların analize alınması uygun görülmüş
ve ölçekteki 35 madde bu özelliği taşıdığından, sonuçta 8 boyutlu ve 35 maddeli bir ölçeğe ulaşılmıştır.
1

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, syorgun58@hotmail.com
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35 maddenin, 8 boyutta açıkladığı (enfeksiyonu önleme, yönetim politikaları, sağlık taraması, kimyasal madde güvenliği, güvenlik eğitimi, şiddetin önlenmesi, gıda güvenliği,
düşmelerin önlenmesi) varyans, toplam varyansın % 65,45’ini oluşturmaktadır.
Geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının 0.93 olması nedeniyle mükemmel düzeyde güvenilir olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çalışan Sağlığı, Çalışan Güvenliği, Ölçek

Abstract
Objective; Thisstudy is todevelop a ‘”scale employee health and safety culture” and
identify the validity and reliability of thescale
Methods; In the first stage, in order to develop th escale, a draft inventory consisting
59 items was prepared. For the assessment of responses Content Validity Ratio (CVR)
/ Index was calculated and the items below 0.99 wer eremoved from the inventory. As a
result, 21 items were eliminated and an inventory consisting total 38 items was developed.
Item Total Correlation and Cronbach Alpha reliability coefficient were used to test the
internal consistency of the scale. Structural Validity of the developed scale was done with
Confirmatory Factor Analysis. The datas of the research were evaluated in SPSS 11,5
statistical package program
Results: In this study, the KMO analysis result was 0.891 and Barlett Test result was 3,622
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.
In this study, if the factor analysis load is found 0.30 and above, these are considered as
appropriate and35items of the scale had this feature so, as a result, a 8 dimensional scale
incluiding 35 items is developed.
The variance of 35 items with 8 dimension (prevention infection, management policies,
health screening, Security chemicals, safety training, prevention of violence, food safety,
prevention of fall) constitutes 65,45 of total variance.
As Cronbach Alpha internal consistency coefficiency of the scale is 0.93, there liability
of the scale is at excellent level.
Key Words: Employee Health , Employee Safety , Scale
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1. GİRİŞ
Sağlık hizmetleri teknolojik ve bilimsel açısından sürekli gelişen, değişen ve yenilenen bir alandır. Bu değişim gerek hizmet alanları gerekse hizmet verenleri etkilemektedir. Bu değişim hizmet verenleri bilimsel olduğu kadar yeni teknolojik
araçlar, ekipmanlar ve uygulamalar şeklinde göstermektedir. Günümüzde çalışan
sağlığı ve güvenliği, üzerinde durulan iki önemli kavramdır. Bu gelişen ve yenilenen üretim ve hizmet sektörü beraberinde yeni hastalıkları ve kazaları getirmektedir. Böyle bir iş ve meslek yaşantısında çalışanlar ve işverenler açısından “Çalışan
Sağlığı ve Güvenliği” kavramı önemli bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır.
Sağlık kurumlarında çalışan sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve bu konuda bilinç oluşturulması çalışmaları son yıllarda sürekli gündemde olmuştur. Sağlık kuruluşları hizmet özelliği bakımından çok farklı unsurları bir arada içerir. Bunlar;
ağır malzemelerin taşınması, Elektrikli-elektronik cihazlar, kimyasal, radyoaktif,
biyolojik maddeler, çeşitli bürolar, depolar, sterilizasyon ünitesi, iş geriliminin
yoğun olarak yaşanması, kesici-delici aletlerle yapılan uygulamaların fazla olması, yoğun çalışma temposu, çamaşırhane, mutfak vb. destek uygulamaların yer
alması, alışveriş merkezlerini hatırlatan kalabalıklardır. Bu unsurlardan dolayı
sağlık kuruluşları kompleks yapılardır ve birçok tehlikeyi bünyesinde barındırır.
Bu riskler/tehlikeler fiziksel, kimyasal unsurlar, insan faktörüne bağlı unsurlar
ve tedavi sürecine bağlı riskler olarak sıralanabilir. Tüm çalışanlar bulundukları birimlerde bu risklerle/tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu alanda hizmet alan ve
hizmet verenlerin güvenliği ve sağlığı konusunun sürekli gözden geçirilmesi, iyileştirmelerin yapılması,sağlık kurumunun yegâne görevlerinden olmalıdır. Ayrıca sağlık kuruluşlarında çok sayıda personel görevlidir ve kuruluşlar personelin
sağlığının takibi ile sorumludur. Bu anlamda kuruluşlarda çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulması çalışmaları son derece önemlidir. Gerek eğitimler,
gerekse bilinç oluşturma bu doğrultuda olmalıdır.
1.1. Tanımlar
Çalışan Sağlığı; özünde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını konu edinen, genelde ise çalışanların sağlığını, güvenli ortamlarda ve güvenli koşullarda çalışmalarını amaçlayan ve sağlayan, bu yolla işçilerin gerek fiziksel, gerekse ruhsal
ve sosyal açıdan iyi durumda olmaları için yapılan çalışmaları nitelemek için
kullanılmaktadır (Demirbilek, 2005:10).
İş Güvenliği ise, Çalışılan ortamın durumu ve alınabilecek güvenlik önlemleri,
çalışanların karşılaştıkları tehlike ve riskleri ve bu risklere ait risk değerlendirmelerini içermektedir. İş yerinde, işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden
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kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan
sistemli ve bilimsel çalışmalara iş güvenliği denilmektedir (Akbulut, 1996:35).
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği kavramı temelde çalışan sağlığını, iş güvenliğini
içerisine alan daha geniş bir tanımdır. Özellikle hizmet sunumunda vazgeçilmez
olan insan faktörü için kuruluşlarda “çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü” oluşturulması kaçınılmaz bir durumdur. Ülkemizde birçok mevzuatta yer almasına
rağmen uygulamada yeterli yeri bulamayan çalışan sağlığı ve güvenliği uygulamaları, özellikle Sağlıkta Kalite Standartları ile tabana yayılması, duyulması ve
bu konuda bilinç oluşturulması sağlanmaya başlanmıştır.
Bununla birlikte sağlık kuruluşları biyolojik, kimyasal, fiziksel, çevresel, psikososyal ve biyomekanik birçok riski bir arada bulundurmaktadır. Tüm sağlık personeli hastane ortamında bu risklerle karşı karşıyadır. Bu alanda hizmet alan ve
hizmet verenlerin güvenliği konusunun sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirmelerin yapılması, sağlık kurumunun yegâne görevlerinden olmalıdır.
Bunun yanında çalışan güvenliği kültürünün sağlık kurumlarında işleyişini belirlemeye yönelik standart ölçüm araçlarının bulunması, uygulamalara işlevsellik
kazandırması açısından önemlidir.
Bu çalışmada sağlık kurumlarında çalışan sağlık personelinin çalışan sağlığı ve
güvenliği kültürüne yönelik düşüncelerini tespit edebilmek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır.

2. YÖNTEM
Günümüzde en fazla kullanılan çok maddeli ölçeklerden birisi de Likert tipi ölçeklerdir. Likert tipi ölçekler bireyin kendisi hakkında bilgi vermesi esasına dayanır. Birey çeşitli özellikler bakımından kendisi hakkındaki gözlem sonuçlarını
bildirir. Genellikle bir soru listesi (anket, envanter, ölçek, test) verilir ve bireyden
listedeki ölçek maddelerine tepkide bulunması (soruları cevaplaması) istenir. Bu
sorularda, bireyden takınacağı tavrın veya göstereceği davranışın ne olacağını
belirtmesi istenir (Tezbaşaran, 1996).
Genel olarak ölçme araçlarının geliştirilmesinde izlemesi gereken aşağıdaki aşamalar takip edilmiştir.
1. Madde Oluşturma Aşaması
2. Uzman Görüşüne Başvurma Aşaması
3. Ön Deneme Aşaması
4. Geçerlilik ve Güvenirlik Hesaplama Aşaması (Karasar, 1999).
Bu aşamalarda yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
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2.1. Madde Oluşturma Aşaması
Çalışan sağlığı ve güvenliğine etkileyen faktörleri içeren çok sayıda literatür incelenmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde bir ölçme aracı ile ilgili özellikler dikkate
alınarak konu özele indirgenmiş ve tek tek maddelenmiştir. Daha sonra ölçekte
yer alan maddelerin ifadesi üzerinde durulmuştur. Madde yazımında öngörülen
özellikleri taşımasına, ifadelerin açık ve anlaşılır olmasına, değişik anlamlara yol
açmamasına dikkat edilmiş ve 59 maddeden oluşan bir taslak envanteri oluşturulmuştur.
Maddelerin ölçeklenmesinin yapılabilmesi için, ölçek maddelerinin yanıtlama
biçimi belirlenmiştir. Ölçülmek istenen durumu belirleyen her bir madde için
bir değerlendirme yapılmasını sağlayacak, 5’ lilikert tipi ölçek puanlama sistemi
uygun görülmüştür. Her bir madde için geçerli olmak üzere “tamamen katılıyorum”(5 puan), ve “kesinlikle katılmıyorum” (1 puan) arasında değişen ifadelendirme ve puanlamaya karar verilmiştir. Ölçekteki olumlu ve olumsuz ifade
sayısının birbirine eşit olması sağlanmış ve ölçek formu içerisinde karışık olarak
sıralanmıştır.
2.2. Uzman Görüşüne Başvurma Aşaması
Taslak envanterdeki maddelerin içerik ve kapsam açısından uygun olup olamadığını belirlemek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu amaca yönelik olarak
yedi uzman belirlenmiş ve bu kişilerden, envanterde yer alan maddelerin çalışmanın amacına uygunluğunu ve anlaşılırlığını değerlendirmeleri istenmiştir.
Uzmanlar her bir maddeye ilişkin görüşlerini; “muhakkak gerekli”, “olabilir ancak gerekli değil” ve “gerekli değil” şeklinde cevaplandırmıştır. Uzman cevaplarının değerlendirmesinde Kapsam Geçerlilik Oranı-KGO-(Content ValidityRatio/Index) indeksi kullanılmıştır(Yurdagül, 2008).
2.3. Ön Deneme Aşaması
Çalışan Sağlığı ve Güvenlik Kültürü Ölçek taslağının uygulanması Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde 01- 31 Ağustos 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
2.4. Geçerlilik ve Güvenirlik Hesaplama Aşaması
Kapsam geçerliğini değerlendirmek için contentvalidity indeksi (kapsam geçerliği
oranı/indeksi) ve yapı geçerliği değerlendirmesinde, faktör analizi öncesinde örneklem yeterliliği için KMO analizi ve Barlett’s testi yapıldı. Envanterin faktör analizi
için PrincipalCompanent Analizi ve VarimaxRotation analizi yapıldı. Envanterin iç
tutarlılığının değerlendirilmesi için Chronbach Alpha katsayısı kullanıldı.
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Verilerin analizi, bilgisayarda SPSS 11,5 istatistik paket programında yapıldı. Araştırma kapsamında kullanılan tüm istatistiksel işlemlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiş ve elde edilen tüm sonuçlar çift yönlü olarak sınanmıştır.

3. BULGULAR
3.1. Çalışma Grubu Özellikleri
Araştırma kapsamına alınan 191 sağlık çalışanın % 75,9’u hemşire, %33,5’si dahiliye kliniklerinde çalışmaktadır. Katılımcıların hastanede ortalama çalışma süre
10,12±7,49 yıl, yaş ortalaması ise 33,97±8,44 olarak saptandı.
3.2. Güvenilirlik Analizleri
Güvenilirlik; ölçme aracının tutarlı olarak her durumda benzer sonuçlar doğurmasıdır. Ölçek geliştirme çalışmalarında geçerlikten önce güvenilirliğe
bakılır(Bindak, 2005).
Bu çerçevede ilk olarak ölçek oluşturmak için hazırlanan ifadeler kendi içinde
tutarlı olma, kararlı olma ve gözlenmek istenmeyen tepkileri uyandırmadan, gözlenmek istenen tepkileri uyandırabilme gücü bakımından incelenmelidir. Bu nedenle denemelik-taslak-maddeler arasından madde seçmede genellikle madde ya
da ölçek puanları ölçüt alınmaktadır.
Bir maddenin ölçme gücünü belirlemek için; güvenilirlik (iç tutarlılık) ölçütüne
(t-test) dayalı ve korelasyona dayalı olmak üzere özgün olarak iki farklı madde
analizi önerilmektedir. (Tezbaşaran, 1996).
Yapılan çalışmada da oluşturulan ölçeğin güvenilirliği (iç tutarlılığı) madde analizi ile incelenmiş olup hem alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi
hem de korelasyona dayalı madde analizi yapılmıştır.
Bu süreçte aşağıdaki işlemler yapılmıştır:
a. Alt-Üst Grup Ortalamaları Farkına Dayalı Madde Analizi
Ölçekte yer alan maddelerin ayırt edicilik güçlerini belirlemeye yönelik, her bir
madde için üst grup ve alt grup ölçek puanları ortalamaları arasındaki farkın t
değeri hesaplanmıştır. Bunun için toplam puanları yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. Alt ve üst gruplar tüm anketlerin %27’sini oluşturan 52’şer kişiden
oluşturulmuştur.
Taslak ölçekten elde edilen verilere değişik madde analizleri uygulayarak, her
maddenin nihai ölçeğe alınıp alınmayacağına karar verilebilir (Tezbaşaran,
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1996). Yapılan analizde Madde Ortalamaları İçin t-Testi Sonuçları p>0,05 olan
37.inci madde nihai ölçekle ölçülmek istenen durumun ölçülmesine çok az katkıda bulunduklarına karar verilmiş ve ölçekten atılmıştır. Sonuç itibariyle ölçek 37
maddeye indirilmiş ve sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Ölçeğin Alt % 27 ve Üst %27’ lik Grupların Madde Ortalamaları İçin
t-Testi Sonuçları
ÜstGrup

Alt Grup

Madde
Ortalamaları

Madde
Ortalamaları

t

p

Madde
No

1

8,25±0,94

3,88±1,26

3,315

,001

2

4,59±0,79

3,28±1,30

6,168

,000

3

4,07±1,34

3,23±1,26

3,314

4

4,03±0,88

2,71±0,95

5

4,13±0,88

6

ÜstGrup

Alt Grup

Madde
Ortalamaları

Madde
Ortalamaları

t

p

20

4,59±0,84

3,07±0,94

8,629

,000

21

4,98±0,13

3,63±1,01

9,519

,000

,001

22

4,96±0,27

3,69±1,01

8,369

,000

7,343

,000

23

5,00±0,00

4,09±0,97

6,682

,000

3,23±1,07

4,679

,000

24

4,96±0,27

4,13±0,97

5,907

,000

4,61±0,79

3,48±1,26

5,589

,000

25

4,92±0,33

4,07±1,08

5,389

,000

7

4,75±0,58

3,09±1,01

10,160

,000

26

4,76±0,78

3,42±1,24

6,612

,000

8

4,92±0,33

3,59±1,05

8,664

,000

27

4,65±0,68

3,40±1,14

6,775

,000

9

4,84±0,53

3,09±1,20

9,537

,000

28

4,50±0,80

2,59±1,20

9,455

,000

10

4,98±0,13

3,44±1,17

9,349

,000

29

4,71±0,77

3,30±1,18

7,167

,000

11

4,76±0,73

3,15±1,10

8,769

,000

30

4,30±1,03

2,50±1,21

8,162

,000

12

3,98±1,37

2,82±1,29

4,474

,000

31

4,73±0,68

2,67±1,23

10,509

,000

13

4,51±0,91

3,26±1,28

5,707

,000

32

4,75±0,73

3,20±1,00

8,664

,000

14

3,59±1,43

2,44±1,16

4,531

,000

33

4,78±0,49

3,00±1,25

9,567

,000

15

4,40±0,79

3,09±1,15

6,836

,000

34

4,53±0,67

2,59±1,14

10,576

,000

16

4,71±0,53

3,30±1,03

8,656

,000

35

4,15±0,89

2,38±1,06

9,153

,000

17

4,94±0,23

3,53±1,09

8,916

,000

36

4,25±0,78

2,38±1,23

9,157

,000

18

4,94±0,23

3,73±1,22

7,017

,000

37

3,69±1,32

3,63±1,25

,228

,820

19

4,61±0,61

2,96±0,96

10,311

,000

38

4,13±,92

2,50±1,19

7,780

,000

Madde
No

b. Madde-Toplam Puan Korelasyonu
Ölçekteki 38 maddeden hangilerinin çalıştığını belirlemek amacıyla her bir maddenin ayırt ediciliğine yani madde toplam korelasyonuna bakılmıştır. “Madde
toplam test korelasyonu test maddelerinden alınan puanlar ile testin toplam puanı
arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır.” (Büyüköztürk, 2004). Bu çerçevede, maddetoplam test korelasyonunun pozitif ve yüksek olması, ölçme aracının güvenilirliğinin (iç tutarlılığının) yüksek olduğunu ifade eder.
Güvenilirlik ölçeklerin değerlendirmesinde önemli bir kriterdir. Güvenilirlik katsayısı korelasyon hesaplamaları ile bulunur ve korelasyon katsayısı (r) ile belirlenir. Güvenilirlik katsayısı iki değişken arasındaki ilişkinin derecesi ve yönü hakkında bilgi verir 0 ile 1 arasında değişken değerler alır. Bir ölçmenin güvenilirlik
katsayısı değerlendirilirken bu değerin pozitif sınırlar içinde olması istenir ve
değer 1’e yaklaştıkça güvenilirliğin yüksek olduğu kabul edilir (Gözüm, Aksayan
2003,Tezbaşaran 1996).
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Tablo 2. Ölçekteki maddelerin Madde Toplam Korelasyon Değerleri
Madde

Madde Toplam Korelasyon
Değeri

Madde

Madde Toplam Korelasyon
Değeri

1

,0912

20

,4822

2

,3672

21

,6228

3

,2331

22

,6356

4

,5226

23

,5312

5

,3369

24

,4871

6

,4096

25

,5315

7

,6353

26

,5380

8

,6364

27

,4474

9

,6253

28

,5800

10

,5701

29

,4888

11

,6072

30

,5350

12

,4225

31

6082

13

,4011

32

,4802

14

,3211

33

5870

15

,3964

34

,5926

16

,4824

35

5652

17

,5894

36

5200

18

,5476

37

-,1167

19

,5514

38

,5022

Yapılan madde analizi sonucunda madde-toplam korelasyonları kullanılarak, ölçek maddelerinin güvenirlikleri bulunmuştur. Madde-toplam korelasyonu katsayılarının r ≥ 0,40 için çok iyi bir madde ve 0,30 ≤ r ≤ 0,39 için iyi derecede bir
maddedir (Büyüköztürk, 2002, 2003).
Çalışmamızda madde toplam puan güvenilirlik katsayıları (r) hesaplanmış ve en
düşük 0,09 en yüksek. 0,63 arasında değişen değerler aldığı görülmüştür (Tablo 1).
Madde-toplam korelasyonu katsayıları 0,30’ dan küçük olan 1.inci,3.üncü ve 37 inci
maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Sonuç itibariyle ölçek 35 maddeye indirilmiştir.
Madde-toplam 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 (Özata 2010;9).
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Çalışmada geliştirilen ölçeğin güvenilirliğini belirlemek amacı ile Cronbach alfa
değeri hesaplanmıştır. Alfa değeri 0.9385 olarak saptanmıştır. Literatürde alpha
katsayısının değerlendirme kriterlerine göre 0.60 ve üstündeki değerler güvenilirliğin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla ölçeğin iç tutarlılığının
güvenilir olduğu belirlenmiştir.
3.3. Geçerlilik Analizleri
Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında her ölçme sonucunda en azından
iki temel özelliğe ilişkin bilgi aranmaktadır. Bunlar geçerlilik ve güvenilirliktir.
Geçerlilik, testin kullanılış amacına hizmet etme derecesini belirler (Karakaplan,2010;59).
5’li Likert tipinde hazırlanan Çalışan Sağlığı ve Güvenlik Kültürü Ölçeğinin
kapsam geçerliliğine hem de yapı geçerliliğine bakılmıştır. Kapsam geçerliliği,
bir bütün olarak ölçme aracının ve ölçme aracındaki her bir maddenin amaca
ne derecede hizmet ettiğidir (Tekin, 1993:45). Yapı geçerliliği ise; sonuçları ve
sonuçların ne ile bağlantılı olduğunun açıklar. Bir başka deyişle ölçme aracının soyut bir olguyu ne derece doğru ölçebildiğini gösterir (Tavşancıl,2002:45).
Yapı geçerliliğini ölçebilmek için faktör analizinden yararlanılır. (Tezbaşaran,
1996:51).
3.3.1. İçerik- Kapsam Geçerliliği Analizleri
Taslak envanterdeki maddelerin içerik ve kapsam açısından uygun olup olamadığını belirlemek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu amaca yönelik olarak
yedi uzman belirlenmiş ve bu kişilerden, envanterde yer alan maddelerin çalışmanın amacına uygunluğunu ve anlaşılırlığını değerlendirmeleri istenmiştir.
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 ValidityRatio/
Index) indeksi kullanılmıştır (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 21 madde elenerek toplam 38 maddeden oluşan envantere ulaşılmıştır. Envanterin contentvality indeksi % 98 bulundu.
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3.3.2. Yapı Geçerlilik Analizleri
Taslak envanterinin yapı geçerliliğin belirlenmesi için faktör analiz uygulanmıştır.
Faktör analizi: birbirileriyle ilişkili çok sayıdaki değişkenin az sayıda, daha anlamlı, kolay anlaşılabilir ve birbirinden bağımsız faktörler haline getiren ve yaygın
olarak kullanılan çok değişkenli istatistik tekniklerinden biridir (Cengiz 2007; 352).
3.3.2.1. Veri Setinin Faktör Analizine Uygunluğu
Veri setini faktör analizine uygunluğunu belirlemede iki yaklaşım vardır. Bunlardan biri sübjektif bir yaklaşım olan korelasyon matrisin incelenmesi, diğeri ise
Kaiser- Mayer-Olkin (KMO) uygunluk testidir. KMO testi,değişkenler arsındaki
korelasyonları ve faktör analizinin uygunluğunu ölçen örnek uygunluk testidir
(Cengiz,2007;353).
Kaiser–Meyer-Olkin (KMO) testi, örneklem yeterliliğini ölçer ve örneklem büyüklüğüyle ilgilenir. Değişkenler arasındaki ortalama korelasyonların bir ölçüsünü veren test değişkenlerin homojenliğini ölçmektedir. KMO test değeri 0-1
aralığında değişmektedir. Çok iyi bir faktör analizinde KMO değeri 0,80 den
büyük olmalıdır (Cengiz,2007;354).
Bu çalışmada örneklem yeterliliğini saptamak için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
analizi ve örneklem sınama büyüklüğünü saptamak için BarlettSphericity testi
yapılmıştır. KMO analizi sonucu 0.891 ve Barlett’s Test of Sphericity analizi sonucu 3622,524 olarak saptanmış ve her iki test sonucu da P=0,000 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bulunan sonuç örneklem büyüklüğünün faktör analizi
için yeterli ve uygun olduğunu göstermektedir.
Tablo 3. KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy.
Bartlett’s Test of
Sphericity

,891

Approx. Chi-Square

3622,524

df

595

Sig.

,000

3.3.2.2. Faktör Sayısının Belirlenmesi
Bu aşamada amaç değişkenler arasındaki ilişkileri en yüksek derecede temsil
edecek az sayıda faktör elde etmektir.
Faktör Sayısının Belirlenmesinde en çok öz değere (eigenvalue) göre faktör
belirleme metodu kullanılmakta ve öz değeri 1 ve 1’den büyük olan faktörlerin
değerlendirmeye alınması yaygın olarak kabul görmektedir.
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Bu çalışmada faktör sayısının belirlenmesinde Özdeğer (Eigenvalues)kullanılmıştır. Faktörler temel bileşenler yöntemine (Principal Component Analysis)
göre çıkarılmış, önemli temel bileşen sayısı 8 olarak belirlenmiştir. Sekiz faktörün açıkladığı birikimli varyans miktarı toplam varyansın % 65,453’ünü oluşturmaktadır.
Tablo 4. Faktörlerin öz değerleri ve varyans açıklama yüzdeleri
Temel
Bileşenler

Başlangıç Öz Değerleri
Toplam Varyans
%

Yığılımlı
%

Türetilen Kareli Ağırlıklar
Toplamı
Toplam Varyans Yığılımlı
%
%

Rotasyon Sonucu Kareli
Ağırlıklar Toplamı
Toplam Varyans Yığılımlı
%
%

1

12,013

34,321

34,321

12,013

34,321

34,321

5,191

14,832

14,832

2

2,539

7,254

41,576

2,539

7,254

41,576

4,251

12,146

26,978

3

1,955

5,585

47,161

1,955

5,585

47,161

3,499

9,998

36,976

4

1,670

4,772

51,932

1,670

4,772

51,932

2,644

7,553

44,529

5

1,343

3,836

55,768

1,343

3,836

55,768

2,072

5,921

50,450

6

1,274

3,639

59,407

1,274

3,639

59,407

1,981

5,659

56,110

7

1,095

3,128

62,535

1,095

3,128

62,535

1,647

4,707

60,817

8

1,021

2,918

65,453

1,021

2,918

65,453

1,623

4,636

65,453

ExtractionMethod: Principal Component Analysis.

3.3.2.3. Uygun Faktör Döndürme Yönteminin Seçimi
Döndürülmemiş faktör matrisi faktörlerin anlamlılığı ve yorumlanabilirliği açısından pek yarar sağlamayabilir. Bunun için matrisler döndürmeye tabi tutulmaktadır. Bu çalışmada döndürülmemiş faktör matrisi hem yoruma uygun olmadığından hem de kavramsal anlamlılığına oturtulamadığından, faktör döndürme işlemi
gerekmektedir. Bu çalışmada ortogonal varimax döndürme yöntemi seçilmiştir.
3.3.2.4. Faktörlerin İsimlendirilmesi
Birinci faktörde yer alanlar enfeksiyonları önleme ile ilgili olanlardır. Ölçeğin
“Enfeksiyonu Önleme” alt boyutunu oluşturmaktadır. Faktör içinde 6 madde bulunmaktadır. İkinci faktörde yer alanlar güvenlik yönetim politikaları ile ilgili
olanlardır. Ölçeğin “Yönetim Politikaları” alt boyutunu oluşturmaktadır. Faktör
içinde 7 madde bulunmaktadır. Üçüncü faktörde yer alanlar periyodik sağlık muayeneleri ve sağlık taraması ile ilgili olanlardır. Ölçeğin “Sağlık taramaları” alt
boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyut içinde 6 madde bulunmaktadır. Dördüncü
faktörde yer alanlar kimyasal maddelerle çalışmalarda güvenlik önlemleri ile ilgili olanlardır. Ölçeğin “Kimyasal Madde Güvenliği” alt boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyutta 4 madde bulunmaktadır. Beşinci faktörde yer alanlar güvenlik
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araçların kontrolleri ve güvenlik eğitimleri ile ilgili olanlardır. Ölçeğin “Güvenlik
eğitimleri” alt boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyutta 5 madde bulunmaktadır.
Altıncı faktörde yer alanlar şiddeti önleme uygulamaları ile ilgili olanlardır. Ölçeğin “Şiddeti Önleme” alt boyutunu oluşturmaktadır. Alt boyut içinde 3 madde
yer almaktadır. Yedinci faktörde yer alanlar gıda güvenliği ile ilgili olanlardır.
Ölçeğin “Gıda Güvenliği” alt boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyut içinde 2
madde yer almaktadır. Sekizinci faktörde yer alanlar düşme ve düşme önleme
politikaları ile ilgilidir. Ölçeğin “Düşmeyi Önleme” alt boyutunu oluşturmaktadır.
Bu alt boyut içinde 2 madde yer almaktadır.
Tablo 5. Döndürülmüş Faktör Matrisi
Bileşenler
1
El hijyeni açısından gerekli malzemeler
vardır.
İzolasyon uygulamaları için gerekli
önlemler alınır.
Çalışılan birimlerin temizlik talimatları
belirlenmiştir
İzolasyon uygulamaları hakkında yazılı
düzenlemeler hazırlanmıştır.
Kurumda çalışan güvenliğine yönelik
koruyucu ekipman bulunur.
Kesici delici aletler için uygun
malzemeler bulunur.
Yöneticilerimiz, çalışan güvenliği
uygulamaları için çalışanların
görüşlerinin önemser.
Yöneticilerimiz, çalışan güvenliği
ile ilgili talimat/prosedürlerine göre
yapılmış bir uygulama gördüğünde
takdir ederler.
Çalışanlara yönelik bilgi sistemlerinin
gizliliği ve güvenliği için gerekli
önlemler alınmıştır.
Çalışanlar, kurumda çalışan olarak
kendilerini güvende hisseder.
Çalışan sağlığı açısından birimlere
yönelik risk değerlendirmesi yapılır.
Kurumda istenmeyen olayları bildirmek
için raporlama sistemi oluşturulmuştur.
Yöneticilerimiz çalışan güvenliğinden
ziyade öncelikli olarak işin bitmesini
ister.
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,755
,752
,715
,664
,661
,584
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,699

,689
,670
,565
,452
,382

3

4

5

6

7

8
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Bileşenler
1
Personel sağlık taramalarında çalışılan
birim göz önüne alınır.
Personele çalışılan birimin riskine göre
aşılama yapılır.
Her çalışanın personel sağlık tarama
kaydı vardır.
Radyasyon ile uğraşan personelin
sağlık kontrolleri yapılır.
Lateks alerjisi olan personele yönelik
düzenlemeler yapılır.
Kurumda işe yeni başlayanlara tam
bir fizik muayene yapılarak detaylı
özgeçmiş ve meslek öyküsü kayda
geçirilir.
Kimyasallar ve dezenfektanlar
kullanılacağı zaman uygun ortamlarda
hazırlanır.
Kimyasal maddeler etiketlenir.
Kimyasal maddeler ve solüsyonları
hazırlamada uygun önlemler alınır.
Kimyasallar ve dezenfektanlar
talimatlara uygun kullanılır.
Yangın Güvenliği konusunda eğitim
verilir.
Hastane atıkları konusunda çalışanlara
periyodik eğitimler verilir.
Kurşun önlük kontrolleri yapılır.
Çalışan güvenliği konusunda eğitimler
periyodik olarak yapılır.
Elektrik ve yangın güvenliği açısından
cihazların periyodik bakımları yapılır.
Şiddet, taciz vb. durumlarda avukatlık
ve danışmanlık süreci vardır.
Kurumumuzda şiddetin bildirildiği
mekanizma vardır.
Her türlü şiddete yönelik güvenlik
önlemleri bulunur.
Suların periyodik kontrolü yapılır.
Yemek hazırlanması ve saklanması
sağlığa uygundur.
Çalışanlarda düşme olayları
değerlendirilmesi yapılır.
Kurumda düşmelere karşı önlem alınır.

2

3

4

5

6

7

8

,756
,669
,589
,482
,482
,455

,718
,661
,621
,600
,802
,738
,703
,561
,472
,790
,657
,544
804
,444
,714
,540

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimaxwith Kaiser
Normalization.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sağlık kurumlarında çalışan sağlığı ve güvenliği kültürünü belirlemek için geliştirilen 35 maddeli ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi sonucunda; madde toplam puan korelasyonun 0,09-0,63, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısının 0,93 olduğu, açıkladığı toplam varyansın % 65,45 olduğu
belirlendi. Geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan çalışan sağlığı ve güvenliği
kültür ölçeğinden alınabilecek en düşük puan 35, en yüksek puan ise 175’dir.
Çalışan sağlığı ve güvenliği kültür ölçeğinden alınacak toplam puan, sağlık
kurumlarında çalışan sağlığı ve kültürü puanını vermekte, alınan puan yükseldikçe çalışan sağlığı ve güvenliği kültür düzeyinin yükseldiği şeklinde değerlendirilmektedir.
“Enfeksiyonu Önleme”, “Yönetim Politikaları”,“Sağlık Taramaları”, “Kimyasal
Madde Güvenliği”, “Güvenlik Eğitimleri”, “Şiddeti Önleme”, “Gıda Güvenliği”,
“Düşmeyi Önleme”ana faktörler kurumda çalışan sağlığı ve güvenliği tespit açısından önemlidir.
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Ayakta Tedavi Gören Hastaların İnhaler
Kullanım Tekniklerine Uyumunun
Değerlendirilmesi: İnhaler İlaç Eğitim
Birimi Uygulaması
Orhan IŞIK1
Gülnur GÜL2
Ahmet Emin ERBAYCU3
Pınar BOL4
Özet
Kronik solunum sistemi hastalığı nedeniyle inhaler ilaç kullanmakta olan hastaların kendi
inhaler uygulamalarını değerlendirerek, doğru kullanımı etkileyen faktörleri ve hataları
belirlemek, ayakta tedavi gören hastalarda etkin ilaç kullanımını sağlamak amaçlanmıştır.
03 Eylül-31 Ekim 2012 tarihlerinde İnhaler İlaç Eğitim Birimi’ne başvuran 780 hastadan
126 gönüllü hasta ile çalışma yapılmıştır.
Çalışmada tüm hastalardan daha önce kullandıkları inhaler ilaç formunu (Ölçülü doz inhaler, turbuhaler, diskus, aerolizer, handihaler) kullanmaları istenmiştir. Hastaların inhaler ilaç uygulamaları izlenerek, inhaler ilaç uygulama aşamalarını doğru yapıp yapmadıkları kontrol edilmiştir. Değerlendirmede Solunum Tedavileri Uygulayanlar İçin Aerosol
Tedavi Cihazları Rehberi’nden yararlanılarak hazırlanan inhaler ilaç kullanma beceri çizelgeleri kullanılmıştır.
Genel olarak tüm cihazların kullanımında derin nefes alma ve nefesi 10 saniye kadar
tutma basamaklarında hatalar olduğu tespit edilmiştir. Hastalarda hem bilgi eksikliği hem
de el-nefes koordinasyon uyumsuzluğu olduğu görülmüştür. Aerolizer ve handihaler kullanımında cihazı dik tutarak ilacın kullanılması sürecinde hatalar yapılmıştır. Kortikosteroid içeren cihazların kullanımında ilaç sonrası ağzın suyla çalkalanması basamağının
1
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büyük oranda yapılmadığı görülmüştür. Ölçülü doz inhaler kullanan hastaların etkin ve
yeterli dozda ilaç alamadıkları sonucuna varılmıştır.
Ayakta tedavi gören hastaların kullanacakları inhaler ilaçlar konusunda mutlaka bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi yapılması gerekmektedir. Tüm inhaler ilaç formları
için ciddi kullanım hataları mevcut olup hastalar açısından önemli bilgi eksikliği de söz
konusudur. İnhaler ilaç ilk reçetelendiğinde ve sonrasında en az bir kez kontrol vizitindeinhaler kullanım eğitiminin yapılması ile bilgi eksiklikleri giderilecek ve bu ilaçların
etkin ve akılcı kullanımı sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Akılcı İlaç Kullanımı, İnhaler Kullanımı, Hasta Eğitim

Abstract
It was aimed to define factors affecting the correct use and faults for inhalers, to have
effective therapy in outpatients by assessing the self use of inhaler drug in patients with
chronic respiratory disease. 126 patients of 780 those had visited Inhaler Drug Training
Unit between 03 September and 31 October 2012 were included.
All patients were asked to use own inhalers (metered dose inhaler, turbuhaler, discus,
aeroliser, handihaler). By observing the use of the drug, we checked the administration
steps completely. Guide for Aerosol Treatment Equipments was used for assessment.
In general, there were faults in deep breathing and keep it for 10 seconds for all
equipments. There were lack of information and defects in hand-breath coordination.
In use of handihaler and aeroliser, there were faults in vertical use. Rinsing mouth with
water had not done by most of the patients using corticosteroids. It was seen that patients
using metered dose inhaler had not have effective and enough dose of drug.
Outpatients should be certainly trained and made conscious of inhaler drugs. There are
serious using faults for all form of equipments and also lack of information. By training
the patient at first prescription and at one control visit at least, lack of information might
be avoided and effective and rational use of these drugs might be achieved.
Key Words: Rationaldruguse, İnhaleruse, Patienteducation
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1. GİRİŞ
1.1. Akılcı İlaç Kullanımı
Akılcı ilaç kullanımı, bir hastalığın önlenmesi, kontrol altına alınması veya tedavi edilmesi için doğru ilacın, doğru zamanda, gerektiği miktarda, uygun fiyatla
kullanılmasıdır.
İlaçlar ancak doğru kullanılırsa etkili olmaktadır. Ancak tüm dünyada ilaçların
yaklaşık %50’si uygunsuz şekilde kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda ilk düzenlemeleri 1985 yılında ele almış ve akılcı ilaç kullanımını; “kişilerin
klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri” olarak tanımlamıştır.
Tüm dünyada yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının çeşitli boyutlarda soruna yol
açtığı bilinmektedir. Özellikle mortalite ve morbiditede artış olması, ilaç yan etki
riskinin artması, parasal kaynakların yanlış kullanılması ve tedavi maliyetlerinin
artması başlıca sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’ de ilaç hatalarının azaltılarak akılcı ilaç kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmalar son yıllarda önem kazanmıştır.
Akılcı ilaç kullanımının sağlanması için öncelikle hastanın probleminin tanımlanması, yani hekim tarafından doğru teşhisin konulması gerekmektedir. Buna
paralel olarak, ilaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması, eğer
ilaçla tedavi uygulanacaksa, uygun ilaçların seçimi, her bir ilaç için uygun dozun
ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması basamakları
izlenmelidir. Bu aşamada onaylanmış, güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır.
Akılcı ilaç kullanımında ilaçların nasıl, hangi sıklıkta, ne kadar süre kullanılacağı
ve hangi koşullarda saklanacağı hastaya tam olarak anlatılmalı ve hasta tarafından eksiksiz olarak uygulanması sağlanmalıdır.
Hasta/hasta yakınının ilacın olası yan etkileri, ilacın besin ve ilaç etkileşimleri
konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmalı, hamilelik ve emzirme döneminde, çocuklarda, yaşlılarda, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda, ilaç alerjisi
öyküsü olanlarda ilaç kullanımı konusunda daha dikkatli olunması konularında
hastalar uyarılmalıdır.
Ülkemizde, doğru ilaç kullanımı konusunda farkındalığın oluşturulmasında hekim, eczacı ve bu konuda hizmet veren sektörün “Akılcı İlaç Kullanımı” konusunda toplum bilincini arttırmaya yönelik desteğinin bulunması önemli bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.
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Hangi ilacın kullanılacağına karar veren hekim, ilacı uygun şartlarda sağlayan
eczacı ve ilacı uygulayan hemşire veya hasta, akılcı ilaç kullanımının sağlanmasında birinci derecede sorumlu kişilerdir (iegm.gov.tr, 2012).
1.2. İlaç hataları
İlaç tedavisinin amacı, hasta risklerini minimize ederek hastanın yaşam kalitesini
geliştirmede tanımlanmış tedavi edici sonuçlara ulaşmaktır. İlaçların tedavi edici
kullanımları (reçeteli ya da reçetesiz) ve ilaç uygulamaları ile bağlantılı olarak
bilinen ya da bilinmeyen ilaçların doğasında var olan riskler vardır. İstenmeyen
ilaç reaksiyonları ya da ilaç hataları olarak bilinen ilaç olayları bu tür risklerden
kaynaklanan kazalar ve tehlikelerdir (Amerika Sağlık Sistemi Eczacılar Birliği
ASHP,1993 s:208-16).
İlaç hataları değerlendirilirken öncelikli olarak istenmeyen ilaç olayları ve istenmeyen ilaç reaksiyonları arasındaki farklar göz önüne alınmalıdır. İstenmeyen
ilaç olayları, ilaç kullanımına bağlı olarak meydana gelen önlenebilir ve önlenemeyen tüm zararlar olarak tanımlanmaktayken, istenmeyen ilaç reaksiyonları,
ilaçların uygun dozda ve doğru kullanımına bağlı olarak gelişen önlenemeyen
reaksiyonlar olarak tanımlanmaktadır.
Birçok ilaç hatası muhtemelen keşfedilememektedir. Birçok ilaç hatasının etkisi
ya da klinik önemi, çoğu zaman hastayı etkileyen bir sonucun olmaması ya da
çok az olması nedeniyle minumum düzeyde kalmaktadır. Bununla birlikte bazı
ilaç hataları önemli bir hastalıkla ya da ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu yüzden
ilaç hataları dikkate alınmalı ve ilaç kullanım süreci için etkili bir sistem, etkili
ilaç hazırlama, etkili ilaç uygulama ve hata oluşumunu önlemede güvenli koruma
ile birlikte kurulmalıdır. Bu sistemler, yeterli eğitilmiş ve denetlenen personel,
yeterli iletişim, uygun iş yükü, uygun ilaç hazırlama sistemleri, çoklu prosedür,
yeterli olanaklar, ekipman ve desteği içermelidir (ASHP,1993 s:208-16).
İlaç hatalarının yok edilmesi veya azaltılması bu hatalar hakkındaki veri eksikliği
nedeniyle oldukça zordur. Birçok ilaç hatası hastada zarar meydana getirmediğinden sağlık çalışanları tarafından fark edilmemektedir (Bates, Boyle, Vliet, Schneider ve ark 1995 s:199-205)
İlaç hatalarının sıklığına göre maliyetleri ile ilgili araştırmalar azdır (IOM,2007).
Hasta güvenliği ile ilişkili vakaların maliyetinin ölçülmesi son derece güç olmaktadır. Maliyetler, uzun süreli hastanede kalma ya da yüksek düzeyde yeniden kabul
oranları bakımından yalnızca sağlık çalışanlarını değil, aynı zamanda uzun süreli
hastalıklar nedeniyle kazanç kayıpları aracılığıyla bir bütün olarak tüm toplumu
etkilemektedir (Stroetmann, Thıerry, Stroetmann, Dobrev A ve ark.2007 s:17-20).
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2006 yılında, hastanede yatan hastalar için önlenebilir istenmeyen ilaç olaylarının
maliyeti 3.5 milyar dolar, ayakta tedavi gören hastalarda istenmeyen ilaç olayları
için ise maliyetin 887 milyon Amerikan doları olduğu tespit edilmiştir (IOM,
2007). Bununla birlikte, bu hesaplamalar morbidite ve mortalite maliyetleri ya
da tazminat ödemeleri gibi önemli maliyet faktörlerini hesaba katmamaktadır. Bu
nedenle, bu maliyetlerin eksik tahmin edildiği düşünülmektedir.
İlaç hataları için birçok neden tanımlanmıştır. Hataların %22’inin ilaçlar hakkında
bilgi eksikliğinden, %14’ünün de hastalar hakkında bilgi eksikliğinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Güvenli İlaç Uygulama Enstitüsü (Institutefor Safe Medication
Practices - ISMP), ilaç hatalarının nedenleri olarak 10 tane sistem unsuru belirlemiştir. Bu unsurlardan 5 tanesi ayakta tedavi gören hastaları da etkilemektedir:
• Hastalar hakkında bilgi eksikliği
• İlaçlar hakkında bilgi eksikliği
• İletişim ve ekip çalışmasında hatalar
• İlaçların uygun şartlarda korunmaması, depolanmaması ve dağıltılmaması
• Hastaların ilaçlar ve ilaç hataları konusunda yetersiz eğitimi (Cohen, 2007
s:55-56).
1.2.1. İlaç Hatalarının Oluştuğu Aşamalar
İlaç hataları ilaç yönetim sürecinin belli aşamalarında meydana gelmektedir
(ASHP,1993). İlaç kullanım sistemleri dört veya beş aşamadan oluşmakta ve her
aşamasından farklı sağlık çalışanları sorumlu olmaktadır (Parthasarathi, Nyfort,
Milap, 2004 s:425-43). Bu süreçlerde meydana gelen hatalar, eksiklikler, ihmaller, ilaç hatalarının oluşmasına neden olmaktadır.
Leape ve ark. ilaç hata tiplerini, yanlış doz, yanlış ilaç seçimi, yanlış ilaç, bilinen
ilaç alerjileri, ilaç dozunun atlanması, yanlış zaman, yanlış sıklık, yanlış teknik,
ilaç-ilaç etkileşimi, yanlış yol, fazla doz, testlerde hata, ekipman hatası, yetersiz
izlem, ilaç hazırlanması sırasındaki hatalar ve diğer hatalar olarak tanımlamışlardır (Leape, Bates, Cullen, Cooper ve ark.1995 s:35-43). Bu hatalar özellikle
ayaktan tedavi alan hastalarda keşfedilmesi yatan hastalara göre çok daha zor
olduğu için alınacak önlemleri de engellemektedir.
1.2.2. Dünyada İlaç Hatalarını Azaltma Stratejileri
İlaç hatalarının azaltılması ve akılcı ilaç kullanımının arttırılmasını sağlamak için
ISMP ve FDA tarafından bazı riskli alanlar tanımlanmış ve bu alanlarda ilaç hatalarının en aza indirilmesi için stratejiler belirlenmiştir. Bu stratejiler den iki tanesi
ayaktan tedavi gören hastalarla birebir ilişkilidir.
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• Risk popülasyonunda farkındalığının arttırılması gerekmektedir. Özellikle
kronik hastalığı olan bireylere yönelik farkındalık çalışmalarının global düzeyde yapılması gerekmektedir.
• Hasta eğitimlerinin yapılması gerekmektedir. Hastalar ilaç hataların önlenmesinde ve tespitinde önemli bir rol oynamaktadırlar.
Ayrıca hastaların kullandıkları ya da kullanacakları ilaçlar hakkında bilgi sahibi
olmaları ilaç hatalarının önlemesinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Hastalara ilaç kullanmadan önce 5 doğru ilkesinin (doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz,
doğru zaman, doğru yol) öğretilmesi özellikle ayaktan hastalarda ilaç hatalarının
önlenmesinde büyük önem arz etmektedir.
1.2.2. Ülkemizde İlaç Hatalarını Azaltma Stratejileri
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 01/03/2011 Tarih ve 9489 sayılı Makam
Onayı ile Sağlıkta Performans Ve Kalite Yönergesi yürürlüğe konulmuştur. Sağlık Bakanlığı, bu yönerge kapsamında hastanelerin sağlaması gereken Hizmet
Kalite Standartlarını yayınlamıştır. Hasta ve çalışan güvenliğini temel alan bu
standart içinde, hastanelerin ilaç güvenliğini karşılaması için sağlaması gereken
kurallar belirlenmiştir. Hizmet kalite standartları çerçevesinde standartta geçen
ve ilaç güvenliğinin sağlanması için tüm hastanelerin karşılamaya çalıştığı maddeler aşağıda belirtilmiştir.
Tüm kamu hastanelerinde akılcı ilaç kullanımının sağlanmasına yönelik düzenleme bulunmaktadır.
• Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sorumlu bir ekip oluşturulmaktadır.
• Ekipte; yönetimden bir temsilci, hekim ve eczacı yer almaktadır.
• Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olarak;
• Hastane politikası belirlenmekte,
• Faaliyetler planlanmalı ve uygulanmaktadır.
• Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastalarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır.
• Hastalar ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmektedir.
• Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür,
poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler bulunmaktadır.
1.3. İnhaler İlaçların Önemi
Tüm dünyada solunum sisteminin kronik hastalıklarının insidansında artış olduğu ve mortalite sıralamasında KOAH’ın 4. Sırada olduğu(109.029/yıl) Amerikan
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Tıp Enstitüsü (IOM)’ nün yayınladığı ‘’ToErr İs Human’’ adlı raporda açıklanmıştır (IOM,ToErr İs Human, 2000 s:27-38). Bu artış atakların önlenmesi ve hava
yolu fonksiyonlarının etkinliğinin sağlanmasına yönelik aerosol – inhaler ilaç tedavilerini ön plana çıkarmaktadır. İnhaler yolla verilen ilaçlar, oral eşdeğerlerine
göre daha hızlı etki sağlayabilmekte ve daha az yan etki oluşturabilmektedir (Ari,
Hess, Myers, Rau,2012: 5). İnhaleaerosol tedavisinin en önemli avantajı küçük
dozlarda ilacın akciğerlere direkt olarak uygulanmasını sağlaması, böylece oral
yoldan ilaç uygulamasına göre sistemik yan etkilerin azaltılmasıdır (Dulfano,
Glass, 1976). Aşağıda tablo 1’de diğer tedavi formlarına göre inhaleearosol ilaçların avantaj ve dezavantajları gösterilmektedir.
Tablo 1. Aerosol İlaçların Avantaj ve Dezavantajları
Avantajları

Dezavantajları

Aerosol dozlar genellikle sistemik
dozlardan daha düşüktür.

Verilen toplam dozun küçük bir miktarı
akciğerlerde tutunur.

Etkinin başlaması, inhale ilaçlarda oral
uygulamaya göre daha hızlıdır.

Akciğer tutulumu ve doz tekrarlanabilirliği
birçok değişkenden etkilenir (doğru nefes
alma, cihazın uygulama tekniği).

En az sistemik maruziyet ile ilaç doğrudan
akciğerlere ulaştırılır.

ÖDI uygulamasında, el ve solunum
koordinasyon zorluğu etkinliği azaltır.

Sistemik tedavi ile karşılaştırıldığında yan
etkilerin sıklığı ve şiddeti daha azdır.

Hastaların ve klinisyenlerin cihazların
doğru kullanımı konusunda yeterli
olmamaları tedavi etkinliğini azaltır.

Enjeksiyona göre, inhaler ilaç tedavisi
ağrısızdır ve daha kolay uygulanabilir.

Çok sayıda farklı cihazın olması hastalar ve
klinisyenler için sorun olmaktadır
Klinisyenler için cihazlar ile ilgili
standart teknik bilgilerin olmaması
etkinliği azaltır

(Ari, Hess, Myers, Rau, 2012, Solunum Tedavileri Uygulayanlar İçin Aerosol Tedavi Cihazları
Rehberi, 2. Baskı AmericanAssociationforRespiratoryCare, s: 5)

Tüm avantajlarına ve global boyutta yüksek oranda kullanım yüzdesine rağmen
birçok hastanın ilaçları usulüne uygun kullanmadığı yapılan çalışmalarda görülmektedir. İnhaler tedavi formları diğer tedavi formlarına göre (draje, kapsül, tablet,
enjeksiyon, şurup, ,TTS…) hastaların kullanımı oldukça zor olan ilaç formlarıdır.
Bu formlarda ilacın kullanımı için karmaşık kullanım yolu olan cihazların olması
ilaç kullanımında etkinliğin ve doğru kullanımın sağlanmasını zorlaştırmaktadır.
Bu sorun hastalıkların kronikleşme hızını arttırma, hastaneye yatış sayısını ve yatış gününü arttırma, enfeksiyona ortam hazırlama, yaşam kalitesini azaltma gibi
birçok soruna neden olabilmektedir. Bu tedavilerin etkin olarak uygulanabilmesi
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için tek ve vazgeçilmez yaklaşımın ayaktan tedavi gören poliklinik hastalarının
akılcı ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve eğitimidir.

2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı
Solunum sistemi kronik hastalığı nedeniyle inhaler kullanmakta olan ve polikliniğe başvuran hastaların inhaler uygulamalarını değerlendirmek, yanlış inhaler
kullanımını etkileyen faktörleri belirlemek, hastaların doğru inhaler kullanımlarını sağlamak ve ayakta tedavi gören hastalarda akılcı ilaç kullanımının etkinliğini
arttırmaktır. Ayrıca çalışmada kurumda var olan ilaç eğitim biriminin etkinliğini
değerlendirmek amacı da güdülmüştür.
2.2. Uygulamanın Hizmet Kalite Standartları ile İlişkisi (İlişkili
standart veya standartların kodları)
Hastane hizmet kalite standartlarının 00 01 01 30 00 no’lu standart maddesinde
‘’akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastalarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemeler bulunmalıdır’’ ifadesi yer almaktadır.
2.3. Araştırmanın Süreci
Araştırma, kurumda hizmet veren ilaç eğitim biriminin hasta üzerindeki etkinliğini değerlendirebilmek amacıyla 3 Eylül- 31 Ekim 2012 tarihleri arasında gönüllü
olarak araştırmaya katılan 126 hasta üzerinde yapılmıştır.
2.4. Öğrenilen Dersler
Ayakta tedavi gören hastalar için kurulan ve maliyeti olmayan bir birim sayesinde
akılcı ilaç kullanımının sağlanabileceği tespit edilmiştir.
Ayrıca bu birim sayesinde kronik hastalığa sahip hastaların, doğru ilaç kullanmaları neticesinde kuruma tekrar başvuru sayısında azalma olabileceği, hastalığın kronikleşme sürecini yavaşlatabileceği, akılcı ilaç kullanımı sonucunda ilaç
zayilerinin azalabileceği dolayısıyla ilaç maliyetlerinde azalma olabileceği tespit
edilmiştir.
2.5. Kurum Ve Kuruluşlarda Uygulanabilme Durumu
Bu birimin özellikle kronik hastalıklara (koah, astım, diabet vb.) hizmet veren
kurumlarda maliyetsiz olarak kurulabilmesi dışında hem hastaların tedaviden
sağlayacağı yararı arttırması, hem de sağlık harcamalarını (hastanın tekrar baş40
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vurusunu azaltma, ilaç maliyetini düşürme vb.) azaltması açısından büyük önem
arz etmektedir. Tüm kurumlarda uygulanabilirliği sağlanabilecek bir uygulama
olarak değerlendirilmiştir.
2.6. Araştırmanın Bütçesi Ve Finansmanı
Araştırmada finansman olarak ek bir maliyet gereksinimi duyulmamıştır.
2.7. Araştırmanın Yöntemi
Polikliniğe başvuran hastalardan, daha önce inhaler tedavi verilen ve araştırmaya
katılmayı kabul eden 126 hasta incelendi. Hastalara önce yaş, eğitim durumu,
tanı, daha önce eğitim alıp almadığı, eğitimi kimden aldığı, eğitim yöntemini
belirlemek için bir anket formu (Tablo 2) uygulandı.
Tablo 2. İlaç Eğitim Odası Anketi.
1. Yaşınız? _ _
2. Eğitim durumunuz?
a. Okuryazar değil b. İlkokul

c. Ortaokul

d. Lise

e. Üniversite

3. Tanı:
4. Daha önce inhalasyon ilaçları kullandınız mı?
a. Evet b. Hayır
5. Cevabınız evet ise konu ile ilgili eğitim aldınız mı?
a. Evet b. Hayır
6. Cevabınız evet ise kimden aldınız?
a.Hekim

b.Eczacı

c. Başka hasta/yakını

d. Hemşire

e. İlaç eğitim odası

7. Daha önceki eğitiminizde nasıl bir yöntem izlenmişti?
a. Kullanım şeklini gösteren broşür verildi.
b. Cihaz olmadan kullanımı sözlü anlatıldı.
c. Örnek cihazlarla kullanımı gösterildi.
d. Kendi ilaçlarımla uygulamalı gösterildi.

Daha sonra hastadan inhalasyon cihazını kullanması istenerek yanlış yaptığı basamaklar belirlendi. Bu basamaklara yönelik uygulamalı eğitim verilerek hastanın tekrar yapması sağlanmıştır.

3. BULGULAR
Çalışmaya katıların demografik özellikleri incelendiğinde her yaş grubunda
hastanın ilaç eğitim odasına başvurarak eğitim aldığı, katılımcıların çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu (%51,5), okur yazar olmayan grubun yüzdesinin de
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önemli derecede yüksek olduğu (%14,2), katılımcıların 2/3‘ünün astım, 1/3’ünün
KOAH tanısının olduğu, daha öncesinde inhaler kullanmalarına rağmen hiç eğitim almayan grubun (%53,1) yüksek olduğu, eğitim alan 59 kişinin %40,6’sının
hekimden %37,2’sinin eczacıdan eğitim aldığı, eğitim yöntemi olarak %55,9 oranında örnek cihazlarla eğitim alındığı belirlenmiştir.
Tablo 3. Hastaların Demografik Özellikleri
Demografik Özellikler

Yaş

Eğitim

Tanı
Daha önce eğitim alma

Eğitim veren

Eğitim yöntemi

29 yaş ve altı
30-39
40-49
50-59
60-69
70 ve üstü
Okur-yazar değil
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Astım
Koah
Evet
Hayır
Hekim
Eczacı
Hasta/hasta yakını
Hemşire
İlaç eğitim odası
Sözlü
Cihaz
Kendi ilacı

N (sayı)

% (yüzde)

13
18
28
28
28
11
18
65
23
14
6
87
39
59
67
24
22
3
5
5
4
33
22

10,3
14,2
22,2
22,2
22,2
6,34
14,2
51,5
18,2
11,1
4,7
69
30,9
46,8
53,1
40,6
37,2
5,0
8,4
8,4
6,7
55,9
37,2

Araştırmaya katılan hastaların inhaler cihazlarını kullanımlarında tespit edilen
hataların frekansları tablo 4,5,6,7ve 8’de gösterilmektedir.
Ölçülü doz inhaler kullanan hastalarda inhaleri kullanmadan önce vücut ısısına
getirmek için avuçta ısıtma (%70), ilk kez kullanılacak ya da uzun süredir kullanılmamış ÖDI’yi kullanıma hazırlamak için birkaç doz havaya doğru sıkma
(%47,5), nefesini 10 saniye kadar tutma (%75),ikinci bir doz uygulama gerekiyor ise 1 dakika bekleme (%55), Kortikosteroid içeren bir ÖDI kullandıysa,
son dozdan sonra ağzını su ile çalkalama (%55) basamaklarında (1,3,9,10 ve 11.
Basamaklar)hastaların hem bilgi eksikliklerinin hem de uygulama yanlışlıklarının olduğu görülmektedir. Mirici ve arkadaşlarının 2001 yılında Erzurum Atatürk
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Eğitim ve araştırma hastanesinde yapmış oldukları bir çalışmada hastaların 5,9 ve
10. basamaklarda daha fazla hata yaptıkları görülmüştür (Mirici, Meral, Akgün,
Sağlam ve Ark, 2001:17).
Hacıevliyagil ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada hastaların %20
,8’inin ilaç kullanmadan önce nefes vermedikleri, %2,1’inin de ikinci inhalasyondan önce yeterli süre beklemedikleri tespit edilmiştir (Hacıevliyagil, Arıkan,
Günen, 2005:54). Aynı çalışmada Nefes almaya baslarken ÖDI’ye basarak yavaş
ve uzun bir nefes almaya devam etme aşamasında hastaların %68,7‘sinin hata
yaptığı tespit edilmiştir. Bizim çalışmamızda da hastaların %45’inin hata yaptığı
tespit edilmiştir.
Solunum ile el arasında koordinasyonu ayarlayamama ÖDİ cihazlar için bir sorun olarak uzun süredir bilinmektedir, ancak hastaların bu cihazları kullanırken
yapabileceği başka potansiyel hatalar da vardır. Kullanım öncesinde ÖDİ’nin çalkalanmaması cihazdan doğru dozda ilaç salınmasını etkiler. Aynı şekilde ÖDİ’nin
kullanıma hazırlanmadan uygulanması da doğru dozda ilaç salınımına etki eder
(Ari, Hess, Myers, Rau,2012: 58). Bizim çalışmamızda da hastaların %15’inin
ilacı kullanmadan önce çalkalamadığı görülmektedir.
Tablo 4. Ölçülü Doz İnhaler Kullanım Hataları
Evet

ÖDİ

Hayır

N

%

N

%

1. ÖDI’yi vücut ısısına getirmek için (avucunda) ısıtıyor.

12

30

28

70

2. Ağızlık parçasının koruyucu kapağını çıkartıyor ve cihazı
iyice çalkalıyor.

34

85

6

15

3. İlk kez kullanılacak ya da uzun süredir kullanılmamış ÖDI’yi
kullanıma hazırlamak için birkaç doz havaya doğru sıkıyor.

21

52,5

19

47,5

4. Dik olarak oturuyor veya ayakta duruyor.

32

80

8

20

5. Nefesini boşaltıyor.
6. ÖDI’nin ağızlık parçasını dişlerinin arasına yerleştiriyor,
dilini ÖDI’nin ağzını kapatmayacak şekilde düzleştiriyor.
7. Dudaklarını sıkıca kapatıyor.
8. Nefes almaya baslarken ÖDI’ye basıyor, yavaş ve uzun bir
nefes almaya devam ediyor.
9. Nefesini 10 saniye kadar tutuyor.
10. İkinci bir doz uygulamanız gerekiyor ise 1 dakika bekliyor.
11. Kortikosteroid içeren bir ÖDI kullandıysa, son dozdan
sonra ağzını su ile çalkalıyor.
12. Her kullanım sonrasında ağızlık parçasının koruyucu
kapağını kapatıyor.

24

60

16

40

30

75

10

25

40

100

0

0

22

55

18

45

10
18

25
45

30
22

75
55

18

45

22

55

40

100

0

0
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Hastaların aerolizer kullanımları incelendiğinde işlem basamağı daha çok olmasına rağmen ÖDİ kullanımına göre daha az hata yaptıkları 7,11 ve 12. basamaklarda (Başını dik tutma (%53,3), mümkün olduğu kadar hızlı ve derin bir nefes
alma (%66,7), cihazı ağzından ayırma ve 10 saniye kadar nefesini tutma (%80)
yanlışlıklarının olduğu belirlenmiştir.
Tablo 5. Aerolizer Kullanım Hataları
Aerolizer

Evet

Hayır

N

%

N

%

1. Koruyucu kapağı çıkartıyor.

30

100

0

0

2. Cihazı alt kısmından tutarak, ağızlık parçasını saat yönünün
aksine çeviriyor.

30

100

0

0

3. Kapsülü folyo ambalajdan uygulamadan hemen önce
çıkartıyor (elinde bekletmiyor).

30

100

0

0

4. Kapsülü inhalerin kapsül boşluğuna yerleştiriyor.

30

100

0

0

5. Cihazı alt kısmından tutarak, ağızlık parçasını saat yönünde
çeviriyor.

29

96,7

1

3,3

6. Kapsülü delmek için yandaki mandallara aynı anda (sadece
bir kez) basıyor.

26

86,7

4

13,3

7. Basını dik tutuyor.

14

46,7

16

53,3

8. Aerolizer’ı ağzından uzak tutarak nefesini boşaltıyor.

25

83,3

5

16,7

9. Mandallar her iki yanda olacak şekilde cihazı yatay olarak
tutuyor.

22

73,3

8

26,7

10. Ağızlık parçasını ağzına yerleştiriyor ve dudaklarını sıkıca
kapatıyor.

18

60

2

40

11. Mümkün olduğu kadar hızlı ve derin bir nefes alıyor.

10

33,3

20

66,7

12. Cihazı ağzından ayırıyor ve 10 saniye kadar nefesini
tutuyor.

6

20

24

80

13. Nefesini boşaltıyor.

23

76,7

7

23,3

14. Ağızlık parçasını açıyor ve kapsül içinde ilaç kalıp
kalmadığını kontrol ediyor, kalmışsa tekrar derin nefes alma
işlemini uyguluyor.

28

93,3

2

6,7

15. Bitmiş kapsülü çıkartıyor, cihaz içinde kapsül bırakmıyor.

29

96,7

1

3,3

16. Ağızlık parçasını kapatıyor ve koruyucu kapağını takıyor.

28

93,3

2

6,7

17. Cihazı serin ve kuru bir yerde muhafaza ediyor.

27

90

3

10

Discus kullanan hastaların kullanımları değerlendirildiğinde işlemin 5. Ve 6. Basamaklarında (Cihazı yatay pozisyonda tutmaya devam ederek hızlı ve derin bir
nefes alma(%55,6), Cihazı ağzından ayırıyor ve 10 saniye kadar nefesini tutma
(%66,7) katılımcıların hata yaptıkları belirlenmiştir.
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Tablo 6. Discus Kullanım Hataları
Evet

Discus

Hayır

N

%

N

%

1. Cihazın koruyucu kapağını çevirerek açıyor.

18

100

0

0

2. Cihazı yatay pozisyonda tutarak kurma kolunu soldan sağa
doğru kaydırıyor.

14

77,8

4

22,2

3. Nefesini boşaltıyor.

14

77,8

4

22,2

4. Ağızlık parçasını ağzına yerleştiriyor ve dudaklarını sıkıca
kapatıyor.

12

66,7

6

33,3

5. Cihazı yatay pozisyonda tutmaya devam ederek hızlı ve derin
bir nefes alıyor.

8

44,4

10 55,6

6. Cihazı ağzından ayırıyor ve 10 saniye kadar nefesini tutuyor.

6

33,3

12 66,7

7. Nefesini boşaltıyor.

14

77,8

4

22,2

8. Koruyucu kapağı kapatıyor.

18

0

0

0

9. Cihaz içinde kalan dozları doz sayacından takip ediyor.

16

88,9

2

11,2

Turbuhaler kullanan hastalarda 4. ve 7. Basamaklarda (Nefesinizi cihazın içine
vermeme (%59,1) ve ilacı inhale ettikten sonra ağzını bol suyla çalkalama (%50)
oranında bilgi eksikliği ve uygulama hatasının olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 7. Turbuhaler Kullanım Hataları
Evet

Turbuhaler

Hayır

N

%

N

%

1. Kapağı döndürerek açıyor

22

100

0

0

2. İnhalatörü dik konumda tutuyor.

21

95,5

1

4,5

3. Doz yükleme bileziğini sonuna kadar döndürdükten sonra geriye
çevirip ilk konumuna getirerek inhalatöre bir dozluk ilaç yüklüyor

19

86,4

3

13,6

4. Nefes veriniz. Nefesinizi cihazın içine vermeyiniz.

9

40,9

13 59,1

5. Ağız parçasını dişlerinizin arasına yerleştirip dudaklarını kapatıyor

12

54,5

10 45,5

6. Ağzından güçlü derin bir nefes alıyor

18

81,8

4

18,2

7. İlacı inhale ettikten sonra ağzını bol suyla çalkalıyor

11

50

11

50

Handihaler kullanan hastalarda 9, 10, 11 ve 12. basamaklarda (Ağızlık parçasını ağzına yerleştirme ve dudaklarını sıkıca kapatma (%62,5), başını dik tutma
(%56,2), kapsülün cihaz içindeki hareketini duyacak kadar hızlı ve derin bir nefes alma (%62,5), cihazı ağzından ayırma ve 10 saniye kadar nefesinizi tutma
(%56,2) hataların yapıldığı belirlenmiştir.
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Tablo 8. Handihaler Kullanım Hataları.
Evet

Handihaler

Hayır

N

%

N

%

1. Uygulamanın hemen öncesinde folyo ambalajından kapsülü
çıkartıyor

16

100

0

0

2. Koruyucu kapagı yukarı doğru çekerek açıyor

16

100

0

0

3. Ağızlık parçasını yukarı doğru çekerek açıyor

16

100

0

0

4. Kapsülü inhalerin kapsül boşluğuna yerleştiriyor

16

100

0

0

5. Bir klik sesi duyuncaya kadar bastırarak ağızlık parçasını
kapatıyor

16

100

0

0

6. Cihazı ağızlık parçası yukarıda olacak şekilde dik tutuyor

16

100

0

0

7. Kapsülden ilacın serbest kalmasını sağlamak için yandaki
mandala bir kez basıyor ve bırakıyor

15

93,8

1

6,2

8. Handihaleri ağzınızdan uzak tutarak nefesini
boşaltıyor(cihazın içine üflemiyor).

9

56,2

7

43,8

9. Ağızlık parçasını ağzına yerleştiriyor ve dudaklarını sıkıca
kapatıyor.

6

37,5

10

62,5

10. Basını dik tutuyor

7

43,8

9

56,2

11. Kapsülün cihaz içindeki hareketini duyacak kadar hızlı ve
derin bir nefes alıyor

6

37,5

10

62,5

12. Cihazı ağzından ayırıyor ve 10 saniye kadar nefesinizi tutuyor

7

43,8

9

56,2

13. Nefesini cihazın dışına boşaltıyor

16

100

0

0

14. Ağızlık parçasını açıyor ve kapsül içinde ilaç kalıp
kalmadığını kontrol ediyor

16

100

0

0

15. Bitmiş kapsülü çıkartıyor ve cihaz içinde kapsül bırakmıyor

16

100

0

0

16. Ağızlık parçasını ve koruyucu kapağını kapatıyor

13

81,2

3

18,8

Van Beerendonk ve ark.’nın çalışmasında (n=316) hastaların %88.9’unun en az
bir ya da daha fazla hata yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bizim çalışmamızda da araştırmaya katılan 126 hastanın tamamında bir ya da daha fazla hata tespit edilmiştir.

4. SONUÇ
Tüm inhaler ilaç formları uygulama kolaylığı açısından birbirlerinden bir üstünlük göstermemektedir. Bu ilaç formlarını halen kullanmakta olan hastalarda dahi
ciddi kullanım hataları mevcut olup hastalar açısından önemli bilgi eksikliği de
söz konusudur. İnhaler ilaç ilk reçetelendiğinde ve sonrasında en az bir kez kontrol vizitindeinhaler kullanım eğitiminin yapılması ile bilgi eksiklikleri giderilecek ve bu ilaçların etkin ve akılcı kullanımı sağlanacaktır.
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Laboratuvar Çalışanlarının Laboratuvar
Güvenliği Bakışı
Emel GÜDEN1
Ahmet ÖKSÜZKAYA2
Rukiye TUNA3
Fadime KUDU AYDIN4
Özet
Laboratuvar güvenliğinin amacı çalışanın hem kendisini, hem beraber çalıştığı kişileri
ve çevresini hem de çalışma materyalini kazalardan ve biyolojik zararlardan korumaktır.
Bu çalışmada Kayseri ili kamu hastanelerinde görev yapan laboratuar teknisyenlerinin
laboratuar güvenliğine yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi ve düzeltilmesi gereken konulara ilişkin düzenlemeler yapmak amaçlanmıştır. Araştırma kamu
hastanelerinde görev yapan toplam 310 laboratuar teknisyenine araştırmacı tarafından
hazırlanan ve gönderilen anketlerin doldurulması yolu ile yapılmıştır. Geliştirmiş olduğumuz ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.97 olarak bulunmuştur. Ankete
92 çalışan katılmıştır. Çalışmaya katılanların %48,9’u daha önce laboratuar güvenliğine
ilişkin eğitim aldığını belirtirken, çalışan güvenliğine ilişkin eğitim alanların oranı %
44,6’dır.Çalışanların %80,6’sı el hijyenine dikkat ettiğini belirtirken eğitim düzeyi artışına paralel olarak el hijyenine uyum artarken, mesleğini isteyerek seçenlerde laboratuarda
bir şeyler yeme içme davranışının görülme oranının düştüğü görülmüştür. Çalışanların
%63,9’u anti-HBs değerinin 10 mIU/mL nin altında olduğunu belirtmiştir. Kesici alet yaralanması yaşayan laboratuar çalışanı oranı %53,3 olup, bu kişilerin %59,1’i iki, %18,4’ü
üç ile beş, %4’ü ise 5 in üzerinde yaralanma yaşadığını belirlenmiştir. İlimizdeki laboratuar çalışanlarının güvenliğe ilişkin eğitim düzeyinin istenilen düzeyde olmadığı, çalışma
1
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ortamında kendilerini güvende hissetmedikleri, kimyasal atıklara yönelik uygulamaların
yeterli olmadığı, enfeksiyon kontrol önlemlerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Laboratuvar Güvenliği, Çalışan Güvenliği, Enfeksiyon Kontrolü

Abstract
The purpose of the safety of laboratory workers and himself, and worked with the people
and to protect the environment as well as the working material of the accident and biological damage. In this study, laboratory technicians who work in public hospitals province
of Kayseri for laboratory safety knowledge, attitudes and behaviors aimed at making
the arrangements for evaluating and correcting issues that need. Laboratory technicians
who work in public hospitals, research prepared by the researcher and sent a total of 310
completed surveys were made by way. Cronbach’s alpha internal consistency coefficient
of the scale that we developed was found to be 0.97. 92 employees participated in the
survey. The participants, 48.9% had received previous training on laboratory safety, employee safety training areas for the rate of 44.6%, respectively. Employees 80.6% stated
that attention to hand hygiene, hand hygiene compliance in parallel with the increase in
level of education, while those who choose the profession of laboratory behavior of the
rate of decrease was observed eating and drinking something.
Employees 63.9% of the value of anti-HBs 10 mIU / mL is indicated below. 53.3% of
laboratory employees who are cutting wounds, 59.1% of these people’s two, 18.4% three
to five, over 4% and 5 injuries were alive. Level of education is not at the desired level
of safety of laboratory personnel in our province, they do not feel safe working environment, chemical waste is not sufficient for the applications, infection control measures
were inadequate.
Key Words: Laboratory Safety, Employee Safety, Infection Control
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1. GİRİŞ
Klinik laboratuarlarda çalışanlar yaptıkları işin bir parçası olarak her gün biolojik, kimyasal ve mekanik çeşitli gerçek veya gizli tehlikelerle karşı karşıya kalırlar. Bir klinik laboratuarın güvenli çalışmasının resmi güvenlik programı, çeşitli
zorunlu planlar (örn. kimyasal hijyen ve kanla taşınan patojenler ile ilgili planlar)
ve kimyasal, yangın, elektriksel ve biolojik olmak üzere çeşitli tehlikelerin belirlenmesi dahil, birçok yönleri vardır. Laboratuar Güvenliği, klinik laboratuarda
herhangi bir zamanda ortaya çıkan tüm tehlikelerin etkin kontrolünü ve aynı zamanda çalışanların tehlikelerden haberdar olmalarını ve güvenli çalışma uygulamalarını bilmelerini gerektirir (Öne , 2003: 95–107).
Hem insan hem de çevre sağlığı için hayati önem taşıyan böyle bir konuda çalışanların enfeksiyon ajanları ile çalışırken gerekli titizlik ve özeni göstermesi
şarttır. Laboratuar personelinin bu tür enfeksiyon hastalıklarından ve daha birçok
laboratuar ortamındaki tehlikelerden korunabilmeleri ise ancak laboratuar biyogüvenligi ile ilgili yeterli bilgiye
sahip olmalarıyla mümkündür. Bir başka ifadeyle, sağlık çalışanlarınca laboratuar biyogüvenligi konusu yeterince bilindiği takdirde bu ajanların insan ve çevre
sağlığını tehdit etmeleri de minimum seviyeye indirgenebilir. Laboratuvar güvenliğinin amacı çalışanın hem kendisini, hem beraber çalıştığı kişileri ve çevresini hem de çalışma materyalini kazalardan ve biyolojik zararlardan korumaktır
(Karaman, 2011: 130-134). Bu çalışmada Kayseri ili kamu hastanelerinde görev
yapan laboratuar teknisyenlerinin laboratuar güvenliğine yönelik bilgi, tutum ve
davranışlarının değerlendirilmesi ve düzeltilmesi gereken konulara ilişkin düzenlemeler yapmak amaçlanmıştır

2. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma Kayseri İli Kamu Hastanelerinde görev yapan 310 laboratuar çalışanına uygulanmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan standart anket seti Ağustos
2012 tarihinde gönderilmiş ve iki hafta içerisinde cevap vermeleri istenmiştir.
Ankette çalışanların demografik özelliklerini belirtmelerinin istendiği giriş bölümü ve Laboratuvar güvenliğine ilişkin uygulama ve tutumları değerlendirecekleri
ve her soruyu 1- 5 arasında değerlendireceği bir ölçek hazırlanmıştır. 53 sorudan
oluşan ölçeğe çalışanların (1) Tamamen Katılıyorum, (2) Katılıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılmıyorum, (5) Hiç Katılmıyorum şeklinde değerlendirmeleri istenmiştir. Ölçekten alınması beklenen minimum puan 53, maksimum puan 265’dır.
Ankete cevap veren toplam 92 labotaruvar çalışanının anket sonuçları SPSS 13
programında değerlendirilmiştir. Araştırma grubunun verilerine ilişkin dağılım
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sıklığını saptamak için frekans analizi, bağımsız grup oranları için ki-kare testi,
korelasyon analizleri için pearson ve spearman korelasyon analizleri uygulanmıştır. X² değeri p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. Geliştirmiş olduğumuz ölçeğin
Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.97 olarak bulunmuştur. Araştırma için
herhangi bir finansman desteği alınmamıştır.

3. BULGULAR
Ankete katılan laboratuar çalışanlarının %84,8’ini laboratuar teknisyenleri oluşturmaktadır. Ankete cevap verme oranı %30’0 dır. Laboratuar çalışanlarının yaş
ortalaması 38,76 ±6,7 (min= 23, max= 64) olup, %41,3’ü kadın, %58,6’sı erkek,
% 89’u ise evlidir. Çalışanların %57,6’sı önlisans mezunudur. Ortalama çalışma yılları 16,89±6,5 (min=2, max=45) iken haftalık çalışma süreleri ortalama
41,29±2,6 (min=40, max=50) dir. Araştırmaya katılanların %69,6’sı mesleğini
isteyerek seçtiğini belirtmiştir. Erkek çalışanların kadınlara göre mesleğini isteyerek seçme oranı anlamlı düzeyde yüksektir (x²=7,91 p<0,05). Araştırmaya
katılanların %48,9’u devlet hastanesi, %51’i ise halk sağlığı laboratuarı ve aile
sağlığı merkezlerinde görev yapmaktadır. Çalışanların %70,6’sı çalışmakta oldukları alanlarda kimyasallarla çalıştıklarını belirtmiştir.
Tablo 1. Laboratuvar çalışanlarının demografik özellikleri
Özellikler

Sayı

%

Yaş

Özellikler

Sayı

%

Kadın

38

41,3

54

58,6

Cinsiyet

20-29

13

14,0

30-39

25

27,2

Erkek

40-49

51

55,5

Medeni Durum

50-59

2

2,2

Evli

82

89,0

60-69

1

1,1

Bekar

10

11,0

Eğitim

Meslek

Lise

25

27,2

Laboratuar Teknisyeni

78

84,8

Ön Lisans

53

57,6

Diğer

14

15,2

Lisans

12

13,0

Lisans Üstü

2

2,2

Çalışmaya katılanların %48,9’u daha önce laboratuar güvenliğine ilişkin eğitim aldığını belirtirken çalışan güvenliğine ilişkin eğitim alanların oranı %
44,6’dır. Laboratuar güvenliğine yönelik eğitim alanların %28,8’i okul eğitiminde, %46,2’si hizmet içi eğitimde, %13,5’i seminer ve kurslarda, 11,5’i ise diğer
(İnternet, dergi) alanlarda eğitim aldığını belirtmiştir. Çalışan güvenliği eğitimi
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alanların % 14,6’sı okul ortamında, %56’sı hizmet içi eğitimlerde, %19,5’i seminer ve kurslarda, 9,8’i diğer(internet, dergi) alanlarda eğitim aldığını belirtmiştir.
Çalışanların %63,9’u anti-HBs değerinin 10 mIU/mL nin altında olduğunu belirtmiştir. Kesici alet yaralanması yaşayan laboratuar çalışanı oranı %53,3 olup,
bu kişilerin %59,1’i iki, %18,4’ü üç ile beş, %4’ü ise 5 in üzerinde yaralanma
yaşadığını belirtmiştir.
Tablo 2. Uyarı ve Kısıtlama İşaretlerine İlişkin Puan Ortalamaları
Sıra

Uyarı ve Kısıtlama İşaretlerine İlişkin Sorular

X

Ss

1

Çalışma alanlarının tamamında Karsinojen Radyasyon Biyotehlike
İşareti bulunmaktadır.

2,7

1,4

2

Acil Durumlarda ulaşılabilecek telefon numaraları görülebilecek
alanlarda vardır.

2,7

1,5

3

Acil durum planı daima hazır ve günceldir

2,5

1,4

Güvenlik Gereçleri

X

Ss

1

Yangın söndürücüler daima kullanıma hazır ve ayda 1 kontrol
edilmektedir

2,9

1,5

2

Tehlike durumuna göre uygun yangın söndürücü bulunmaktadır

2,9

1,7

3

Göz yıkama istasyonu 15 m ya da 10 sn uzaklıktadır

2,2

1,4

4

İlk yardım kiti eksiksiz, güncel ve yerinde hazırdır.

2,6

1,5

5

Çıkış işaretleri ve acil durumlardaki aydınlatmalar çalışır durumdadır.

2,6

1,5

Koruyucu Giysiler

X

Ss

Gözlük, eldiven, kıyafet bulunmaktadır.
Kimyasal maddelerin kullanıldığı alanlarda etek/sandalet giyilmez,
kozmetik kullanılmaz.

3,5

1,3

3,4

1,5

Elektrik

X

Ss

Uygun güç kabloları kullanılmaktadır
Uzatma kabloları yüksek ısıya dayanıklı, sadece tek kablo şeklindedir
Elektrik panelleri ve bağlantıları kolaylıkla ulaşılabilir konumda
yerleştirilmelidir.
Kayış, makara gibi dönen aksamlar emniyet altındadır.
Durdurma şalterine kolaylıkla erişilebilir.
Araç ve gereçler emniyetli konumda bulunmaktadır.
Kullanılmayan cihazlar etiketlidir. (Bu cihaz kullanılmamaktadır)

3,2
3,0

1,4
1,5

3,7

1,3

2,5
2,6
2,8
2,5

1,5
1,5
1,5
1,6

Tablo 3. Güvenlik Gereçlerine İlişkin Puan Ortalamaları
Sıra

Tablo 4. Koruyucu Giysiler Konusundaki Puan Ortalamaları
Sıra
1
2

Tablo 5. Elektrik ve Teknik Sistemine İlişkin Puan Ortalaması
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
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Tablo 6. Soğutucu ve Derin Dondurucular Konusundaki Puan Ortalaması
Sıra
1

Soğutucu Ve Derin Dondurucular

X

Ss

Yiyecek ve içecek saklanamaz işareti bulunmaktadır.

2,7

1,8

2

Birimde yiyecek ve içecek saklanmaz.

3,4

1,4

3

Yanıcı kimyasal maddeler, uygun soğutucularda saklanır.

3,2

1,5

X

Ss

Tablo 7. Havalandırma Konusundaki Puan Ortalaması
Sıra

Havalandırma

1

Gaz boşaltma kabini ve gaz yada duman alarmı çalışır durumdadır.

2,0

1,3

2

Biyogüvenlik kabini çalışır durumdadır.

1,8

1,2

3

Kabin bakımı uygun şekilde yapılır.

1,8

1,3

Kimyasal Maddelerin Depolanması

X

Ss

1

Reaktif özelliklerine göre sınıflandırılarak saklanır.

3,3

1,5

2

Birbiri ile geçimsiz olan kimyasallar ayrı ortamlarda saklanır.

2,6

1,5

3

Kimyasal maddeler uygun şekilde etiketlenir.

2,8

1,5

4

Banko üzerinde, kimyasal kabinde ve lavabo altında gereksiz sayıda
kimyasal madde bulundurulmaz.

2,5

1,6

5

Yıllık envanter bulundurulmaktadır.

3,0

1,5

6

Tüm kimyasalların ‘’tehlikeli madde güvenlik bilgi formları ‘’ na
kolaylıkla erişilebilmektedir.

2,8

1,6

7

Çalışmakta olduğum kurumda kimyasallar ayrı depolanmaktadır.

3,0

1,5

8

Kimyasalların nerede depolandığını bilirim.

3,0

1,5

9

Kimyasalların nereye teslim edildiğini bilirim.

2,9

1,5

Tablo 8. Kimyasal Maddelerin Depolanmasına İlişkin Puan Ortalaması
Sıra

Tablo 9. Çalışanların Eğitimler Konusundaki Puan Ortalamaları
Sıra

Eğitim

X

Ss

1

Tehlikeli madde iletişimi eğitimi yapılmıştır.

2,5

1,5

2

Kimyasal hijyen eğitimi yapılmıştır.

2,7

1,6

3

Tehlikeli madde atıkları eğitimi yapılmıştır.

3,1

1,5

4

Kan ile bulaşan hastalıklar konulu eğitim yapılmıştır.

3,5

1,3

5

Bölümde yer alan tüm kimyasal atıkları bilirim.

3,4

1,3

6

Bölümümde yer alan tüm tıbbi atıkları bilirim.

3,8

1,1

7

Kimyasal tehlike anında ne yapacağımı bilirim.

3,1

1,4

8

İşe yeni başladığımda, işimle ilgili kimyasal ve biyolojik tehlikenin
varlığına yönelik eğitim aldım.

2,5

1,5
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Tablo 10. Demografik Özelliklerine Göre Çalışan Güvenliği Puan Ortalamaları
Sıra

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

X

Demografik özelliklere göre t ve P değeri
Mesleğini Güvenlik
Ss
Yaş
Cinsiyet Eğitim isteyerek eğitimi
yapma
alma
t=-0,040 t=0,064 t=-0,116 t=0,292
t=0,103
1,4
p<0,05 p>0,05
p<0,05
p>0,05
p>0,05
t=-0,160 t=0,012 t=-0,067 t=-0,214 t=0,187
1,5
p<0,05
p>0,05 p>0,05
p>0,05
p>0,05

1

Çalışmakta olduğum ortamda
kendimi güvende hissederim.

3,2

2

Laboratuara giriş ve çıkışlar
sınırlıdır.

2,9

3

Enfeksiyoz materyalle temastan
sonra, eldiven çıkarıldıktan
4,0
sonra, laboratuardan çıkmadan
önce ellerimi yıkarım.

1,2

4

Laboratuarda bişeyler yiyip
içmem.

3,6

1,3

5

Mekanik pipetleme kullanırım.

3,3

1,5

6

Kesici delici aletleri
atabileceğim çöp kutusu
farklıdır.

4,0

1,2

7

Tıbbi atıkları kırmızı çöp
poşetine atarım.

4,2

1,0

8

Kesici batıcı yaralanmaları
bildiririm.

3,7

1,4

3,5

9

10

11

Çalışma ortamını her çalışma
günü sonrası dekontemine
ederim/ettiririm.
Kültürler plastik örnekler
ve atık kapları otoklavda
dekontamine edilerek tıbbi atık
kutusuna atılır.
Yılda 2 kere kan ile bulaşan
hastalıklara yönelik tetkik
yaptırırım.

t=0,253
p<0,05

t=-0,057
p>0,05

t=0,114
p>0,05

t=-0,036 t=-0,027 t=-0,329
p<0,05
p>0,05 p>0,05
t=-0,136 t=-0,123 t=0,069
p>0,05 p>0,05
p>0,05

t=-0,302
p<0,05
t=0,054
p>0,05

t=-0,005
p>0,05
t=-0,285
p<0,05

t=-0,192 t=-0,110
p>0,05 p>0,05

t=-0,020
p>0,05

t=-0,009
p>0,05

t=0,040
p>0,05

t=-0,092 t=-0,076
p>0,05 p>0,05
t=-0,200 t=-0,061
p>0,05 p>0,05

t=0,089
p>0,05
t=0,044
p>0,05

t=-0,068
p>0,05
t=-0,189
p>0,05

t=0,206
p>0,05
t=-0,039
p>0,05

1,5

t=-0,112 t=-0,244
p>0,05 p>0,05

t=0,027
p>0,05

t=0,080
p>0,05

t=-0,209
p>0,05

3,6

1,3

t=0,075
p>0,05

t=-0,208
p>0,05

t=-0,081
p>0,05

t=-0,071
p>0,05

t=-0,125
p>0,05

3,6

1,3

t=0,082
p>0,05

t=-0,191
p>0,05

t=0,121
p>0,05

t=-0,178
p>0,05

t=-0,109
p>0,05

t=0,018
p>0,05
t=0,00
p>0,05

t=-0,149
p>0,05
t=-0,065
p>0,05

t=0,039
p>0,05
t=-0,054
p>0,05

t=-0,030
p>0,05
t=0,174
p>0,05

t=0,231
p>0,05
t=0,106
p>0,05

12

Hepatit b profilaksi aşısı
yapıldım.

4,2

1,0

13

Laboratuvarda önlük
kullanırım.

4,3

0,9

t=-0,244 t=-0,063
p>0,05 p>0,05

Çalışan güvenliği başlığı altında değerlendirilen 15 kriter içerisinde en az puan
alan konu ‘’laboratuara giriş ve çıkışlar sınırlıdır’’ ifadesi olmuştur. En çok puan
alan başlık ise ‘’laboratuarda önlük kullanırım başlığı’’ olmuştur. Mesleğini isteyerek seçenlerde ve eğitim düzeyi yüksek olanlarda; laboratuarda bir şeyler yeme
içme davranış oranının düştüğü görülmüştür (t=-0,329 p<0,05, t=-0,302 p<0,05).
Çalışmakta oldukları ortamda kendini güvende hissetme ile eğitim düzeyi arasında negatif bir kolerasyon bulunmuş olup, eğitim düzeyinin artışının aksine güven
oranının düştüğü görülmüştür(t=-0,116 p>0,05). Erkeklerin iş ortamda kendini
güvende duyma oranı kadınlara oranla daha fazladır (t=0,064 p>0,05). Laboratuarda kendini güvende hissetme ile yaş arasında ters yönde bir kolerasyon
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bulunmuştur. Yaş artışının tersine güven düzeyi düşmektedir(t=0,040 p<0,05).
Mesleğini isteyerek yapma durumu ile kendini güvende hissetme arasında pozitif yönde bir kolerasyon bulunmuştur(t=0,292 p<0,05). Laboratuvar güvenliği
eğitimi alanlarla kendini güvende hissetme arasında pozitif yönde bir kolerasyon bulunmuştur. Eğitim almış olanların kendini güvende hissetme düzeyi daha
yüksektir(t=0,103 p>0,05). Çalışmakta oldukları kurumlara göre değerlendirildiğinde diş hastanesinde görev yapanların diğerlerine oranla daha fazla güvensiz hissettikleri görülmüştür(x²= 68,2 p>0,05). Araştırmaya katılanların anketten
almışları ortalama puan 122,8±59,7 (min=53 max=252) dir.
Grafik 1. Çalışanların almış oldukları toplam puan dağılımı.

4. TARTIŞMA
Çalışan sağlığı ve güvenliği açısından, laboratuar çalışanlarının fiziksel, mental
ve sosyal açıdan korunması, çalışma ortamı koşullarından kaynaklanan rahatsızlıklar nedeni ile işlerini kaybetmelerinin önlenmesi, çalışma alanlarındaki sağlığa
zararlı etkenler karşısında her türlü koruyucu önlemin alınması, uygun çalışma
ortamı koşullarının (ısı, nem, havalandırma, aydınlatma, gürültü, temizlik ve
bakım, v.b.) sağlanması gerekmektedir. Kayseri İli kamu hastanelerinde görev
yapan laborantların %48,9’u daha önce laboratuar güvenliğine ilişkin eğitim aldığını belirtirken çalışan güvenliğine ilişkin eğitim alanların oranı % 44,6’dır. Laboratuar güvenliğine yönelik eğitim alanların %28,8’i okul eğitiminde, %46,2’si
hizmet içi eğitimde, %13,5’i seminer ve kurslarda, 11,5’i ise diğer (İnternet, dergi) alanlarda eğitim aldığını belirtmiştir. Gazi Üniversitesi laboratuvar bölümü
öğrencileri ile yapılan bir çalışmada öğrencilerin tamamının laboratuvar güvenliğine ilişkin eğitim aldığı bildirilmiştir (Tekedere, Aydas , 2010: 70-8).
Çalışanların %63,9’u anti-HBs değerinin 10 mIU/mL nin altında olduğunu belirtmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda sağlık personelinde hepatit B yüzey
antijeni (HBsAg) olumluluğu ortalama %8 (%3.5-16.4) ve anti-HBs olumlulu56
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ğu %40 (%17.9-52.9) olarak saptanmıştır. Sağlık çalışanlarında HCV infeksiyon
prevalansı ise ortalama %1–1,4 iken genel popülâsyonda bu oran %1›in altında
olarak bildirilmektedir (Davis,1996:274:1474). Almanya›da yapılan bir çalışmada benzer olarak anti-HCV olumluluğu 1033 sağlık çalışanı arasında %0.58
oranında saptanırken, kan donörleri arasında bu oran %0.24 bulunmuştur (Türk,
Altuğlu, Çiçeklioğlu, Büke, Erensoy, Bilgiç, 2002: 195–199). Taksim hastanesi
personelinde yapılan çalışmada Anti-HBs’si pozitif olanların oranı %50 bulunmuştur. (Beycan, Över, Bahtiyar,1993: 26–28). Isparta İlinde yapılan bir çalışmada 402 sağlık personelinin %58,2’sinde aşılanma ile oluşan pozitifliği, %20
,1 olguda ise ve anti-HBc total pozitifliği (doğal bağışıklık) saptandığı belirtilmektedir (Demir, Kaya, Demirci, Arıdoğan, 2006:183–187). İzmir’de 48 doktor
ve 130 sağlık personeli ile yapılan bir çalışmada tüm personel arasında anti-HBs
oranı %14,60, doktorlar arasında ise %6,33 bulunmuştur. (Kızılkaya, Gençer,
Gönen, 2000:339–341). Erciyes Üniversite’sinde yapılan bir çalışmada risk altında olduğu halde; asistan doktorların %10.8’i, intern doktorların %23.9’u, hemşirelerin %5.0’i ve laboratuvar teknisyenlerinin %14.8’i aşı yaptırmamış olduğu
bildirilmiştir (Çetinkaya , Nacar , Ünalan , Erkorkmaz , Öztürk , 2011: 112-118).
Kesici alet yaralanması yaşayan laboratuar çalışanı oranı %53,3 olup, bu kişilerin %59,1’i iki, %18,4’ü üç ile beş, %4’ü ise 5 in üzerinde yaralanma yaşadığını
belirtmiştir. Biyolojik etkenlerle kirlenmiş kesici ve delici aletler hem sağlık çalışanları için hem de hastalar için önemli oranda enfeksiyon riski taşımaktadır.
Bu konu (CDC) Centers for Disease Control and Prevention tarafından yayınlanan 2004 yılı raporunda; “sağlık çalışanlarından her gün en az 1000, her yıl
385.000 kişi enjektör ve diğer delici ve kesici aletlerle yaralanmaktadır” şeklinde
ifade edilmiştir. Hastalık önleme ve kontrol merkezi (CDC) 1991 yılında önemli bir risk grubu olarak tüm sağlık personelinin aşılanması zorunluluğunu getirmiştir (Topbaşı, 2007:4-5). Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde temas öyküsü
olan 313 sağlık çalışanından, %12,8’inde bir, %17,6’sında iki, %15’inde üç ve
%54,6’sında dört veya daha fazla temas olduğu belirtilmektedir (Erol, Özkurt,
Ertek, Kadanal, Taflyaran, 2005:101–106). İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Kliniği’nde çalışan 87 kişi 5 ay süreyle yaralanma açısından izlenmiştir. Sağlık çalışanlarının 40 (%46)’ında en az 1 yaralanma olduğu bildirilmiştir (Gücük,
Karabey, Yolsal, Özden Y.I,2002: 72–81). Muğla’da yapılan çalışmada hemşirelerin %51,9’unun son bir yıl içinde en az bir kez iğne ya da kesici alet yaralanmasına maruz kaldığı, en sık yaralanmanın %61 oranında enjektör iğnesi ile
meydana geldiği ve yaralanmaya neden olan uygulamalar içinde %28.6 oranında
enjektörün plastik kapağını kapatmanın yer aldığı belirtilmektedir (Baybek, Aka,
2003: 201). Atatürk Üniversitesi SHMYO’da yapılan bir çalışmada Öğrencilerin %35,2’sinin kesici-delici alet ve iğne yaralanmasına maruz kaldığı belirtilmiştir (Yiğit, 2008:234 – 241). Çalışmamıza katılanların gözlük, eldiven, kıyafet
gibi koruyucu malzeme kullanım puan ortalaması 3,5±1,3 olarak belirlenmiştir.
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Gazi Üniversitesindeki çalışmada laboratuvar bölümü öğrencilerinin ortalaması
0,33 olarak belirtilmiştir (Tekedere , Aydas , 2010: 70-8). Atatürk Üniversitesinde Sağlık Yüksek Okulu’ndaki öğrencilerle yapılan çalışmada %67.6’sının
eldiven, %24.2’sinin tıbbi maske kullandığı, hiçbirinin tıbbi gözlük kullanmadığı belirtilmiştir(Yiğit, 2008:234 – 241). Araştırmaya katılanların %18,3’ü gaz
boşaltma kabini, gaz ya da duman alarmı çalışır durumda olduğunu, %11,9’u biyogüvenlik kabininin çalışır durumda olduğunu, %12,9’u kabin bakımının uygun
şekilde yapıldığını belirtmiştir. Gazi Üniversitesi laboratuvar bölümü öğrencileri
derslerde laboratuvarda biyogüvenlik kabini gördüklerini ifade ettikleri halde;
görüşme esnasında gördükleri cihazın çeker ocak mı yoksa biyogüvenlik kabini
mi olduğu hususunda bir fikir birliğine varılamamıştır. Öğrencilerin hepsi laboratuvar aletleri isminde bir ders aldıklarını ve o dersin içerisinde biyogüvenlik kabini konusunu gördüklerini belirtmişlerdir. Fakat örgencilerin tamamı; biyogüvenlik kabini konusunda uygulamalı ve ayrıntılı bir eğitim almadıklarını belirtmiştir.
(Tekedere, Aydas, 2010: 70-8). Araştırma katılanların tıbbi atıkları bilirim seçeneğine ilişkin ortalama puanı 3,8±1,1 olup, Çorum Devlet Hastanesi’nde yapılan
bir çalışmada; ameliyathanede çalışanların (p= 0.049 < 0.05) ve bayan personelin
(p= 0.032 < 0.05), tıbbi atıklarla bulaşan hastalıkları sayarken kıyaslandıkları
gruplara göre daha çok yanlış cevap verdikleri belirtilmiştir. Meslekte henüz hiç
çalışması olmayanların (stajyerlerin), tıbbi atık poşet rengini ve tıbbi atıklarla
bulaşan hastalıkları belli bir çalışma süresi olan kişilere göre daha az bildiği belirtilmiştir (Türkmen, Tümtürk,Yiğit, 2008:226). Araştırmaya katılanların yaklaşık
yarısı çalışmakta oldukları kurumda kimyasalların ayrı depolandığını ve nerede
depolandığını bildiğini belirtmiştir. 2010 yılında Kayseri kamu hastanelerinde
yapılan bir çalışmada hastanelerin tamamında tehlikeli atıklara yönelik düzenlemeler yapıldığı belirtilmiştir (Güden, Öksüzkaya, Çetinkara, 2010:144-163).
Çalışanların %37,6’sı çalışmakta oldukları birimde mekanik pipetleme yaptığını
belirtmiştir. Laboratuvar çalışanlarında sürekli olarak günde iki saatten fazla tekrarlanan pipetleme, ergonomik riskler oluşturmaktadır. Pipetlemede parmakların
sürekli hareketi, başparmağa aşırı güç uygulanması, bilekleri kıvırma bükme, dirseklerin vücuttan uzak tutulması, sabit duruş, şişeleri ve tüplerin kavranması risk
oluşturur (Atasoy, Keskin, Başkesen , Tekingündüz S, 2010: 90–114).
Araştırmaya katılanların %80,6’sı enfeksiyoz materyalle temastan sonra, eldiven çıkarıldıktan sonra, laboratuardan çıkmadan önce ellerini yıkadığını belirtirken, laboratuvar çalışanları arasında el hijyeni uygulama oranının eğitim düzeyi artışına paralel olarak arttığı görülmüştür (t=0,253 p<0,05). Eğitim düzeyi
artışına paralel olarak, mesleğini isteyerek seçenlerde de laboratuarda bir şeyler
yeme içme davranışının görülme oranı düşmektedir (t=-0,329 p<0,05, t=-0,302
p<0,05). Akdeniz Üniversitesi acil servisinde yapılan bir çalışmada; çalışanların çalışma dönemi boyunca gerçekleştirilen toplam 487 temasın 99’unda (%20
.8) el yıkandığı, toplam temasların 187’sinde (%38.4) eldiven kullanıldığı ve bu
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temasların ardından el yıkama sıklığının %27.8 olduğu belirtilmiştir (Keşaplı,
Çete, Kartal, 2004:235–242). Hacettepe Üniversite Tıp Fakültesi Yoğun Bakım
servisinde yapılan bir çalışmada iki yüz doksan sekiz el yıkanması gereken halde,
ortalama el yıkama sıklığı %40 olarak bulunmuş olup, el yıkama alışkanlıkları
hekimlerde %28, hemşirelerde %48 ve yardımcı sağlık personelinde %42’olarak
belirtilmiştir (Yorgancı, Elker, Kaynaroğlu, 2002: 58–63). Literatür taramasından
elde edilen verilere göre; el yıkaması uygulamasının eğitim düzeyi yüksek olan
sağlık çalışanlarında diğerlerine göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bizim
çalışmamızda bu oran farklı bir sonuçla karşımıza çıkmış olup eğitim düzeyi artışına parelel olarak arttığı görülmüştür. Diğer çalışmaların gözlem yolu ile yapılması ve bizim çalışmamızın anket yöntemi kullanılarak yapılması nedeni ile
araştırmaya katılanlar tarafından yanlış bilgilendirme yapılması da olasıdır.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmaya katılanların %69,6’sı mesleğini isteyerek seçtiği, %70,6’sının çalışmakta oldukları alanlarda kimyasallar bulunduğu, %48,9’unun daha önce laboratuar güvenliği, % 44,6’sının çalışan güvenliğine ilişkin eğitim aldığı, %63,9’unun
anti-HBs değerinin 10 mIU/mL nin altında olduğunu belirtmiştir. Kesici alet yaralanması yaşayan laboratuar çalışanı oranı %53,3 olup, erkeklerde, eğitim düzeyi düşük olan çalışanlarda, gençlerde, mesleğini isteyerek seçenlerde, laboratuar
güvenliği eğitimi alanlarda, laboratuar ortamında kendini güvende hissetme düzeyi diğerlerine oranla daha yüksek bulunmuştur.
Bu sonuçlar ışığında ilimiz kamu hastanelerinde görev yapan laboratuar çalışanlarının çalışan ve laboratuar güvenliği eğitim düzeyinin istenilen düzeyde olmadığı, enfeksiyon kontrolü, kimyasalların kontrolü konusunda yeterli düzenleme
ve tedbirlerin alınmadığı, çalışanların yaklaşık yarısının kanla bulaşan hastalıklar
açısından risk altında olduğu görülmüştür. Sağlık yöneticilerinin gerekli eğitimleri planlaması, eksik malzeme ve cihaz ihtiyaçlarının giderilmesi, laboratuar
mimarisi ve uygulamaların, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine yönelik düzenlenmesi, çalışanların düzenlemelere uyum sağlaması ve laboratuar kalite kültürünün
oluşturulması önerilmiştir.
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Sivas Numune Hastanesi Hasta Bakım
Planlama ve Eğitim Birimi Tarafından
Lomber Disk Hernisi Ameliyatı Olan
Hastalara Verilen Taburculuk Eğitiminin ve
Evde Telefonla İzlemin Değerlendirilmesi
Birnur Y. BAYRAK1
Esma BAĞCIVAN2
Ayşe Derya MERTOĞLU3
Bilge Deniz ASLAN4
Özet
Bu çalışmada, Sivas Numune Hastanesinde Lomber Disk Hernisi ameliyatı yapılan hastalara, planlı taburculuk eğitimi ile hastaların, öz-bakım gücünü artırmak, taburculuk sonrası yaşanabilecek hasta sağlığının üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amaçlanmıştır.
Lomber Disk Hernisi ameliyatı uygulanan hastaların taburculuk eğitimi almaları ve evde
telefon ile izlemin hastalara yardımcı olunacağı düşünülmektedir.
Araştırmayı Sivas Numune Hastanesi Beyin Cerrahi kliniğine Lomber Disk Hernisi tanısıyla yatan hastalar oluşturdu. Araştırma verileri araştırmaya katılmayı kabul eden aile
üyeleriyle yüz yüze ve telefonla görüşme yapılarak “Sosyo-demografik Bilgi Formu’’,
“Evde Bakım Yönetimi Değerlendirme Formu” (Telefonla İzlem) ve “Bakım Gücü Ölçeği” kullanılarak elde edildi. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 16.00 paket program
ile sayı ve yüzdelik hesaplaması, ortalama, X2 ve t-testi kullanılarak değerlendirildi.
Taburculuk eğitimi alan ve sonrasında telefonla izlemleri yapılan hastaların eğitim almayan hastalarla yapılan karşılaştırmalı çalışmada, eğitim alan hastaların ağrı yönetimini çok daha iyi yapabildiği, yara bakımı ve olası komplikasyonların önemli derecede
azaldığı, beslenme düzeninin sağlandığı, öz bakımlarının yüksek olduğu görülmüştür.
Taburculuk eğitimi alan ve telefonla izlemleri yapılan hastaların ameliyattan sonraki 2
1

Sivas Numune Hastanesi, Başhemşire Yardımcısı, birnurbayrak@gmail.com

2

Sivas Numune Hastanesi, Hasta Bakım Planlama ve Eğitim Birim Hemşiresi, ayz_28@hotmail.com

3

Sivas Numune Hastanesi, Hasta Bakım Planlama ve Eğitim Birim Hemşiresi, deryagunes3@hotmail.com

4

Sivas Numune Hastanesi, Başhemşire, bilge_delen@hotmail.com
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aylık dönemde hastaneye başvuru yapmadığı, tekrarlı yatışlarının olmadığı, buna bağlı
maliyetin etkin olduğu, ev ve iş yaşamlarına kısa sürede döndükleri ve memnuniyet düzeylerinin arttığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lomber Disk Hernisi, Hasta Eğitimi, Taburculuk Eğitimi, Evde Telefonla İzlem

Abstract
In this study our aim is tohandlescheduleddischarge in patients who have Lumbal disc
hernia operation in State Hospital of Sivas. According to this study, we aim to increase
self care power,and to decreas enegative effects on the patient’s healthstatus. We think
that the patients, who are operated from Lumba disc hernia, should be educated about
dischargement schooling and should be followed by phone at home. This conditions will
help the patients.
Study participants are the patients who are operated from Lumbar disc hernia in the neuro
surgery clinic of State hospital of Sivas. The datas are obtained from the family members
of the patients who accept to interview with phone call or face to face. The people are
asked by the form of sociodemographic information, home-based care management evaluation and care agency scale The datas are obtained from the study are evaluated in SPSS
16.00 package program, mean value,x2 and t-test.
The comparative study is between the groups of the patients who are trained about discharge schooling and followed up at home by phone and the patients who are not. We
observed that the patients who are trained about dicharge schooling and followed up at
home by phone can manage with pain well.
We identify that, the patients who are educated and followed up by phone at home do not
apply to the hospital in the post operative 2 months. There is no repeated admission to the
hospital is seen, and according to the set hecost effectiveness is great. After this, we see
that the patients return their working and routine life in a short time. The satisfaction
levels of the patients are increased.
Key Words: Lumbal Disc Hernia, Patient Schooling, Dischargement Education, Followingup at Home By Phone Call
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1. GİRİŞ
Cerrahi girişim hastayı fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden etkileyen
kişinin hayatındaki en önemli deneyimlerden biridir. Ameliyat olan hastaların
yeni yaşam biçimine uyum sağlaması, vücut imajındaki değişikliği kabullenmesi
ve yaşamlarını olabildiğince bağımsız sürdürebilmesi gerekli bilgi ve beceriyi
öğrenmesiyle mümkündür (Gültekin ve Özbayır, 2003:15).
Lomber Disk Hernisi cerrahisi perioperatif bakım kapsamında; hastanın öyküsünün alınması, fiziksel, psikolojik durumunun değerlendirilmesi, hastanın ameliyat öncesi hazırlanması ve eğitiminin yapılması, postoperatif dönem bakım uygulamalarının yerine getirilmesi ve taburculuk eğitimi konularını kapsamaktadır
(Gültekin ve Özbayır, 2003:15).
Günümüzün sağlık bakım hizmeti kalite standartlarının değerlendirilmesinde
Hasta Güvenliğine büyük önem verilmiş olup yatan hastalara kullanacağı ilaçlar,
tıbbi cihazlar, beslenme, egzersiz, kontrol zamanı, bakıma ilişkin dikkat edilecek
hususlar, el hijyeni ve sigara bırakma tavsiye eğitimleri ön plana çıkarılmıştır.
Sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına yönelik olan profesyonel
hemşirelik, Florence Nightingale’den günümüze toplumun sağlığını geliştirme ve
sürdürme misyonunu üstlenmiştir. Bu misyon ve sağlık hizmetlerindeki reformlar, hemşirelerin etkin birer eğitimci olmalarını gerektirmektedir (Avşar, 2006:2)
Hasta eğitimi yalnızca teknik bir uygulama olmayıp aynı zamanda amaçlar ve
değerler bütünüdür. Yapılan hasta eğitiminin hastalığın seyrini etkilemesi ve yaşam kalitesini yükseltmesi nedeniyle hasta açısından önemi tartışmasızdır (Avşar,
2006:5).Hasta eğitiminin önemli bir bölümünü ‘taburculuk eğitimi’ oluşturmaktadır. Taburculuk eğitimi, hastanın evde bakım gereksinimlerinin belirlenmesi,
hasta bakım kalitesinin arttırılması ve bakımın sürekliliğinin sağlanmasında
önemli bir yere sahiptir (Akdemir ve Birol, 2004:2, Ertem ve Ay, 2007:13). Ekip
çalışmasını gerektiren taburculuk eğitiminde anahtar kişi konumunda olan hemşire, hasta ve ailesine verilecek eğitimin planlanmasında, uygulanmasında ve ekip
içi koordinasyonun sağlanmasında önemli sorumluluklara sahiptir (Pethybridge,
2004:26).Bu aşamada hemşirenin rolü; hastanın hastaneye tekrar yatırılmasının
önlenmesine, öz bakım gücünün arttırılmasına, bağımsızlığını kazanmasına ve
komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilecek bilgiyi aktarmaktır. Taburculuk eğitimi alan bireyin mental ve fonksiyonel sağlık durumunu geliştirerek
yaşam kalitesini ve tedaviye uyumunu arttırdığı, bireyin tedavi süreci içinde etkin
bir şekildeyer almasını sağladığı, taburculuk sonrasında sağlık hizmetlerinden
faydalanmayı ve hastane mnuniyetini arttırdığı belirlenmiştir (Preenvd. 2005:27;
Ertem ve Ay, 2007:13, McKenna vd., 2000:25, Fadıloğlu, 2006:14). Eğitim alan
3. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri

63

SKS En İyi Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü

hastaların hastane ortamından ev ortamına geçişinin kolaylaştığı ayrıca bakım ve
tedavi maliyetlerinin azaldığı da bilinmektedir (Patricia vd., 2004). Bunun yanı
sıra taburculuk eğitiminin hastanede kalış süresini, hastalığa bağlı komplikasyonları, taburculuk sonrası sağlık merkezlerine başvuru oranlarını, acil servislerin kullanımını, tekrarlı yatışları ve tekrarlı yatışlarda hastanede kalış süresini
azalttığı saptanmıştır (Kelleci, 2005: 22; Akdemir ve Birol, 2004:2 ; Demiralp,
1997:11).
Ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonların etkili bir şekilde yönetilmesi için hemşirenin eğitici rolünü kullanarak hastaya taburculuk eğitimi vermesinin yanında evde hastayı izlemesi önem kazanmaktadır. Ülkemizin sağlık
sistemi koşullarında birey ve ailenin taburculuk sonrası danışmanlık almasında, evde bakım ve izleminin sağlanmasında yürütülen bir sistem bulunmaması
büyük bir boşluk yaratmaktadır. Birey ve ailenin bakımı, danışmanlık alması,
kontrol amacıyla polikliniklere, acil servislere başvurusu ile giderilmektedir.
Bu nedenle, toplumumuzun bakım sürekliliğinin sağlanmasında kolay, ulaşılabilir, maliyeti düşük olan bu sistemin yapılandırılması, toplum sağlığı hizmetleriyle bütünleştirilmesine gereksinim bulunmaktadır. Hasta sonuçlarının
izlenmesi, hasta bakımında standartlarının geliştirilmesine ve hizmet sistemlerinde değişim yaratılmasına katkı sağlayacaktır. Hemşirelik bakım kalitesinin
gelişmesiyle hastaların memnuniyeti artacak ve hastane kalitesi gelişecektir.
(Bilik, 2006).

GENEL BİLGİLER
2.1. Lomber Disk Hernisi
Disk hernisi, diskusintervertebralisin enfeksiyon veya tümör dışı nedenlerle
şekil ve içeriğinde meydana gelen patolojik değişiklikler sonucu ortaya çıkan
hastalığa verilen isimdir.Lomber disk hernileri, disk hernileri içerisinde en sık
görülen grubu oluşturur. Olguların büyük bölümünü de alt lomber disk hernileri
oluşturur (Akbay ve ark. 2004: 1).Lomber disk hernilerinde en önemli şikayet
ağrıdır ve hastalar genellikle belde künt bir ağrıdan yakınırlar. Ağrı karakteristik olarak oturmak, dolaşmak, öksürmek, hapşırmak ve gerinmek ile artar.
Ağrının şiddeti herniasyonun yeri, miktarı ve basınç etkisine bağlıdır (Zileli ve
Gülmen, 2002:29).
Lomber disk hernilerinin tedavileri konservatif tedavi, cerrahi tedavi ve kemonükleolizis olmak üzere 3 grupta toplanır (Erdil ve Erbaş, 1997:12)
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2.2. Hasta Eğitimi
Hasta eğitimi bireyin gereksinimlerini karşılayacak, sorunlarına çözüm üretecek
bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazanılması süreci olarak tanımlanabilir. Bireyin kendi sağlığı ile ilgili konularda bilgilenmesi; bireyin hastalığı ya da sorunlarıyla baş edebilmesi, tedavi ve uygulamalara yardımcı olabilmesi, gelişebilecek
komplikasyonların en aza indirilmesi, bakım maliyetinin azaltılması ve hastanede kalış süresinin kısaltılması gibi pek çok konuda yarar sağlamaktadır (Aydın,
2000:6;Özkan, 2003:24; Candan ve ark. 2002:8; Kayış, 2003:21).
Hasta eğitimi veri toplama, tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirme
aşamalarından oluşmaktadır. Her hastanın öğrenme tarzı farklı olduğundan
dolayı hemşire hastaya eğitim verirken farklı eğitim yöntemlerini kullanabilir.
Sıklıkla kullanılan öğretim yöntemleri/ teknikleri; düz anlatım, tartışma (birebir ve grup), soru- cevap, demonstrasyon, uygulama, rol oynama/ yapma, örnek
olay/ vaka çalışması, kendi kendine/öz yönelmeli öğrenim sayılabilir. Belirli
bir iki yöntemi kullanmak yerine konuya ve eğitim verdiği kişilere en uygun
olanlarını hatta gerektiğinde birkaç yöntemi birlikte kullanmasında yarar vardır.
Hemşire eğitim verirken eğitim verdiği kişinin öğrenme biçimini ve özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır. Seçilen yöntem amaca uygun ve verilecek
eğitimde uygun araç gereç kullanılmalıdır (Taşocak, 2003:28; Candan ve ark.
2002:8). Yazılı eğitim araçları hasta eğitiminde sıklıkla kullanılmaktadır. Yazılı
gereçleri tek başına kullanmak yerine sözel ve yazılı gereçleri birlikte kullanmak daha yararlıdır. Basit çizimler ve şekiller konunun anlaşılmasına yardımcı
olur. Modeller, maketler sözel ve yazılı gereçlere yardımcı olarak kullanılabilir
(Candan ve ark. 2002:8).
2.2.1. Hasta Bakım Planlama ve Eğitim Birimi
Hemşirelerin taburculuk sürecindeki rollerinin ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesinin; hemşirenin anahtar kişi konumunda olduğu taburculuk planlamasına yeni düzenlemeler getirilmesine ve hasta ve ailelerin hastane sonrası yasadıkları güçlüklerin en aza indirilmesine katkıda bulunacaktır. Sivas Numune
Hastanesi olarak kaliteli hasta bakımına ve eğitimine büyük önem vermekteyiz.
Bu ihtiyaçlar doğrultusunda hasta ve yakınlarına bilimsel, kanıta dayalı, etik, kaliteli, güvenli sağlık eğitimi ve hizmeti sunmak için Sivas Numune Hastanesi
bir ilke imza atarak 1 Şubat 2012 tarihinde Hasta Bakım Planlama ve Eğitim
Birimini kurmuştur.
Hasta Bakım Planlama ve Eğitim Birimi; hastalıklardan korunma, hastaneye yatış, hastanede kalma süresi ve acil servise başvurma oranlarının azalması, hasta3. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
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ların kendi bakımlarına daha iyi şekilde katkıda bulunmasına ve bilgilendirilmiş
bakım kararları vermesine yardımcı olmaktadır. Birim aynı zamanda verilen eğitimlerle hasta ve ailesinin tedavi süreçlerine etkin katılmasını, tedavinin başarısının arttırılmasını, hasta güvenliğinin sağlanmasını, gereksiz hasta ziyaretinin
azaltılmasını, tedavi edici hizmetlerden koruyucu hizmetlere geçiş ile sağlık düzeyinin yükseltilmesinde önemli rol oynamaktadır.
Hasta Bakım Planlama ve Eğitim Biriminde 2 hemşire görev almaktadır. Hemşireler çalışmalarına başlamadan önce hemşirelikte modern kavramlardan olan
“Bilim ve Hemşirelik Bilimi”, “Mesleki Gelişim ve Hemşirelikte Profesyonellik”, “Araştırma ve Kanıta Dayalı Uygulamalar”, “Hemşirelik Rolleri”, “Hemşirelik ve Etik”, “Hemşirelikte Bilişim ve Teknoloji”, “Etkili İletişim Teknikleri”
gibi konularda eğitim ve seminerlere katılmışlardır.
Hasta Bakım Planlama ve Eğitim Birimi
• Eğitim, araştırma ve uygulamalara önem vererek,
• Toplum sağlığına faydalı olma hedefini gerçekleştirmek için halka açık seminerlerle ve yatan hastalarımızın bireysel ihtiyaçlarına göre hasta bakımı ve
eğitim hizmetini sunarak,
• Yüksek bakım kalitesiyle ve hasta ve yakınlarına verilen eğitimlerle hastaların
ve hasta yakınlarının memnuniyetini yükselterek,
• Hastanın, hastalığıyla yaşamasına uyumunu hızlandırarak, hastanede kalma
sürelerini azaltarak, bilgi düzeylerini artırarak, sağlıklı davranış değişiklikleri
oluşturarak, cerrahi komplikasyon oranlarını azaltarak, taburculuğa hazır olmasını sağlayarak ve böylece tedavi başarısını artırarak,
• Hemşirelerin hasta eğitimleri konusunda farkındalığını yükselterek,
• Hemşirenin eğitici rolünün bakıma katılımını sağlayarak
• Hizmet içi eğitimlerle hasta bakım kalitesini ve etkinliğini artırarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Birimde çalışan hemşireler, hasta ve ailesi ile ilk karşılaştığı andan itibaren
veri toplamaya başlamakta ve elde ettiği verilerle öğrenme ve öğretme süreci
etkinliklerini yönlendirmektedir. Hastalarla bireysel yapılan görüşmeler ile
hastanın eğitim ihtiyaçları belirlenmekte ve beklentileri tanımlanmaktadır.
Hastanındeğerleri, bilgi ve beceri düzeyi, öğrenme motivasyonu, fiziksel ve
psikolojik hazır oluşu değerlendirilerek eğitim yöntemlerinden uygun olan
yöntem belirlenmektedir.Hemşirelik bakımı çerçevesinde geliştirilen eğitim
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planı ile eğitimin öncelikleri ve hedefleri belirlenmekte ve uygun eğitim stratejileri seçilmektedir. Eğitimi tamamlayacak yardımcı materyaller arasında
eğitim kiti, CD, slayt ve video sunumları,broşürler, kitap ve diğer yazılı bildiriler bulunmaktadır. Tamamlanan eğitimin etkinliği değerlendirilerek gerekirse eğitim tekrarlanmakta ve verilen her eğitim hasta eğitim karnelerine
kaydedilmektedir.
2.3. Taburculuk Eğitimi
Taburculuk eğitimi; hasta ve ailesinin taburcu olduktan sonra gereksinimleri
olabilecek bakım aktiviteleri ile ilgili sorumluluk almaya hazırlanmasıdır (Karazeybek ve Özbayır, 2005: 267; Kanan, 2003: 17; Özkan, 2003: 275; Karadağ,
1999:3). Taburculuk eğitimi, bakımın sürekliliğini sağlamak için sağlık ekibinin
tüm üyelerinin koordinasyonlu bir şekilde birlikte çalışmasını gerektiren dinamik
bir süreçtir (Pethybridge, 2004: 18). Amerikan Hemşireler Birliği ise taburculuk
eğitimini ‘Hastayı kendisi, aile üyeleri ya da bir kurum tarafından bakılmak üzere
bir sonraki bakım aşaması için hazırlamak ve bu aşama için gerekli düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir süreç’ olarak tanımlamıştır
(Çavuş, 2008).
Taburculuk eğitiminin temel amacı hasta ve ailenin gereksinimlerini belirleyerek,
hastanın ev yaşamını organize edip yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu şekilde
bakımın sürekliliği sağlanarak hastanın güvenli bir şekilde hastane ortamından
ev ortamına geçişi kolaylaşmaktadır (HuberandMcClelland; 2003:204; Fadıloğlu, 2006: 371). Taburculuk eğitimi alan hastanın; hastanede kalış süresi kısalır,
tekrar hastaneye yatışları önlenir, fonksiyonel ve mental durumu iyileşir, kendi
sağlık durumunu algılaması artar, tedaviye uyumu artar, kendine güveni gelişir,
çevresel uyumu artar, evdeki bakımına hazır hisseder, yaşam kalitesi artar, otonomisi artar, bakım sürecinde ekibin bir parçası olduğunu hisseder, semptomları tanıyabilir, morbitide azalır, bakım hizmetinden memnuniyeti artar /Driscoll,
2000:31; Fadıloğlu, 2006: 371)
2.3.1. Lomber Disk Hernisinde Taburculuk Eğitimi
Lomber Disk Hernisi ameliyatından sonra ise 3-5 gün sonra taburcu edilmektedir. Hastanın özellikle evdeki ilk günlerinde çok yakından gözlenmesi, normal
ve tehlikeli durumların birbirinden ayırt edilmesi, olabilecek tehlikelere karşı
uyanık olunması önemlidir. Ameliyat sonrası ortalama 6 hafta süren bir iyileşme dönemi vardır. Unutulmaması gereken nokta kişisel farklılıklar nedeniyle her
hastanın ameliyat sonrası döneminin birbirinden farklı olacağıdır (Hacıalioğlu ve
Özer; 2005:467).
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Lomber Disk Hernisi ameliyatında verilen taburculuk eğitimi konu başlıkları;
İlaç kullanımı
Ağrı kontrolü
Beslenme
Dinlenme
Cinsel yaşam
Kontrole gelme

Yara bakımı
Boşaltım
Oturma yatma pozisyonları
Hijyen
Acil durum

Enfeksiyon
Egzersiz
Uyku
Alışkanlıklar
Uğraşı

2.4. Telefonla İzlem
Telefon aracılığı ile yapılan hemşirelik izlemi; tedavi edici hemşire-hasta ilişkisine dayanan ve hemşirenin uzakta bulunan hastanın hemşirelik izlemini sağlamak
için telefon kullanmayı gerektiren hemşirelik bakımıdır (Bilik, 2006). Telefon ile
yapılan izlem hızla gelişim gösteren özel hemşirelik alanlarından biridir. Sağlık
alanında teknoloji kullanımına çok önem veren ICN (International Council of
Nursing) hemşirenin telefon aracılığı ile hasta izlemi yapmasının çok önemli olduğunu vurgulamaktadır (Bilik, 2006).
Telefon ile hemşirelik izlemi; tanılama, planlama, bilgi verme, değerlendirme
ve dokümantasyon basamaklarından oluşmaktadır. Telefon ile hemşirelik izlemi
bakımda sürekliliğin sağlanması, kalitenin yükseltilmesi, maliyetin azaltılması
ve memnuniyetin arttırılması, performansın değerlendirilmesi, dokümantasyon
ve klinik rehber oluşturması, tekrar hastaneye/acil servise başvurunun azaltılması, tekrar hastaneye yatışların azaltılması, hastanede kalış süresinin kısaltılması,
mortalite ve morbiditenin azaltılması, hasta ve ailesine destek sağlatılması, hasta
ve ailenin bireysel bakım aldığını hissetmesinin sağlanması, problemin erken tanılanması ve çözümlenmesi, sağlık bakım gereksinimlerini gidermeye yardımcı
olabilecek hazır bilgi sağlanması konularında avantaj sağlar (Bilik, 2006).

3. GEREÇ VE YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Şekli
Araştırma; Lomber Disk Hernisi tanısıyla ameliyat olan hastalara verilen taburculuk eğitimi ve evde telefonla izlemin iyileşme sürecine etkisini değerlendirmek
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Tarih
Sivas Numune Hastanesinde 1 Mayıs 2011 - 15 Ekim 2011 tarihleri arasında cerrahi kliniklere yatış yapılan hastaların tanısı, hastanede yatış süresi ve operasyon
sonrası tekrarlı yatış sayılarını belirlemek için istatistiksel çalışma yapılmıştır.
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Çalışmadan elde edilen bulgulara göre Lomber Disk Hernisi ameliyatı olan hastalar ile çalışmaya karar verilmiştir. Bu tarihler arasında ameliyat olan 45 hastaya
ulaşılarak, ameliyat sonrası dönemlerle ilgili bilgiler toplanmıştır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda bilimsel temelli eğitim planları oluşturulmuştur.
1 Mart-1 Temmuz tarihleri arasında kontrol grubundan 45 hastaya herhangi bir
eğitim uygulanmadan çalışmada yer alan değerlendirme formları uygulanmış ve
1 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasında olgu grubundan toplam 50 hasta bireye çalışma anketleri uygulanmıştır.
3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Sivas Numune Hastanesinde Lomber Disk Hernisi tanısıyla ameliyat olan hastalar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini, araştırmaya
katılmayı gönüllü olarak kabul eden, iletişim engeli olmayan, ruh sağlığı yerinde
olan hastalar oluşturmuştur.
3.4. Veri Toplama Araçları
Araştırmada Aydınlatılmış Onam Formu (EK-I), Hasta Tanılama Formu (EK
II),Evde Bakım Yönetimi Değerlendirme Formu (Telefonla İzlem) (EK-III), kullanılmıştır.
3.5. Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırmaya elde edilen veriler bilgisayarda SPSS-16 (Statistical Package of SosialScience) programına kodlanıp, istatistiksel analizi yapıldı. Elde edilen veriler
sayı ve yüzdelik hesaplaması, ortalama, X2 ve t-testi kullanılarak değerlendirildi.

4. BULGULAR
Hastaların hastanede kalış süreleri %62,8 oranla 1-3 gün, en az %0,7 ile 16 gün ve
üzeri kalış süreleri mevcuttur. Hastaların genel yaş ortalamasının 20-70 yaş aralığında toplandığını, en sık aralığın ise %22,1 oranla 50-60 yaş aralığında kümelendiği görülmüştür. Katılımcıların %34,5’i bayan, %65,5’i erkeklerden oluşmaktadır.
1. Olguların Bireysel ve Sosyodemografik Özelliklerinin Dağılımı
Çalışmaya katılan bireylerin %43,4’nün ilkokul mezunu olduğu, %33,1’nin
ev hanımı, %74,5’nin evli, %50,3’nün bakımından sorumlu kişinin eşi olduğu, %62,8’nin il merkezinde yaşadığı, %58,6’nın ekonomik durumunun
normal olduğu, %24,8’de sigara kullanma alışkanlığının olduğu sonuçlarına
ulaşılmıştır.
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Bireylerin %34,5’nin bakımıyla ilgili bilgileri en çok %22,1 oranıyla hemşirelerden almıştır. Alınan eğitimlerin %64,8’i sistemle ilgili, %26,2’si ameliyat sonrası
dikkat edilecekler ve %9’u aktivite ile ilgilidir.
Tablo 1. Eğitim alan ve almayan hastaların haftalık ağrı dağılımları
Ağrı Düzeyi
1. Hafta

2. Hafta

3. Hafta

4. Hafta

Eğitim Durumu

N

Sıra ortalaması

Sıra değer toplamı

Eğitim Almayanlar

45

117,63

5293,50

Eğitim alanlar

50

52,92

5291,50

Total

95

Eğitim Almayanlar

45

116,00

5220,00

Eğitim alanlar

50

53,65

5365,00

Total

95

Eğitim Almayanlar

45

112,80

5076,00

Eğitim alanlar

50

55,09

5509,00

Total

95

Eğitim Almayanlar

45

106,44

4790,00

Eğitim alanlar

50

57,95

5795,00

Total

95

**Tablo 1.’e göre eğitim alan ve almayan hastaların ağrı durumları arasında anlamlı fark
bulunmuştur. Eğitim almayan hastaların ağrı düzey oranının eğitim alan hastalara oranla daha
yüksek olduğu görülmektedir. Eğitim alan hastaların haftalık ağrı dağılımlarında ilk hafta ağrı
düzeyi yüksek olup ilerleyen haftalarda azalarak devam etmiştir. Eğitim almayan hastaların haftalık
ağrı düzeyi ise ilk haftadan itibaren artarak devam etmiştir.

Tablo 2. Hastaların 1 aylık izlem döneminde yara bakımında kızarıklık dağılımları
Yara
Bakımı
Kızarıklık
hafta1
Kızarıklık
hafta2
Kızarıklık
hafta3
Kızarıklık
hafta4

Eğitim
Durumu
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar

N

MeanRank

Sum of
Ranks

MannWhitney U

Wilcoxon Z
W

Asymp.
Sig.

45

90,40

4068,00

1467,000

6517,000

-5,175

,000

50

65,17

6517,00

45

90,64

4079,00

1456,000

6506,000

-5,341

,000

50

65,06

6506,00

45

87,64

3944,00

1591,000

6641,000

-5,183

,000

50

66,41

6641,00

45

85,36

3841,00

1694,000

6744,000

-4,643

,000

50

67,44

6744,00

*Eğitim almayan hastaların yara yerinde kızarıklık oluşma oranının eğitim alan hastalara oranla
daha yüksek olduğu görülmektedir. Eğitim alan hastaların haftalık yara yerinde kızarıklık
dağılımlarında 2. Hafta hariç azalarak devam ederken eğitim almayan hastalarda ilk 2 hafta artarak
daha sonra azalarak devam etmiştir.
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Tablo 3. Hastaların 1 aylık izlem döneminde yara bakımında şişlik dağılımları
Yara
Bakımı

Eğitim
Durumu
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Total

Şişlik
Hafta 1
Şişlik
Hafta 2
Şişlik
Hafta 3
Şişlik
Hafta 4

N

MeanRank

Sum of
Ranks

MannWhitney U

Wilcoxon W

45

89,64

4034,00

1501,000

6551,000

-4,320

,000

50

65,51

6551,00
1416,500

6466,500

-5,108

,000

1585,500

6635,500

-4,848

,000

1747,500

6797,500

-4,336

,000

45

91,52

4118,50

50

64,67

6466,50

45

87,77

3949,50

50

66,36

6635,50

45

84,17

3787,50

50
95

67,98

6797,50

Z

Asymp.
Sig.

*Eğitim almayan hastaların yara yerinde şişlik oluşma oranının eğitim alan hastalara oranla daha
yüksek olduğu görülmektedir. Eğitim alan hastaların haftalık yara yerinde şişlik dağılımlarında
2. Hafta hariç azalarak devam ederken eğitim almayan hastalarda ilk 2 hafta artarak daha sonra
azalarak devam etmiştir.

Tablo 4. Hastaların 1 aylık izlem döneminde yara bakımında ısı artışı dağılımları
Yara
Bakımı

Eğitim
Durumu
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Total

Isı artışı
hafta 1
Isı artışı
hafta 2
Isı artışı
hafta 3
Isı artışı
hafta 4

N

MeanRank

Sum of
Ranks

45

80,28

3612,50

50

69,73

6972,50

45

78,10

3514,50

50

70,71

7070,50

45

76,33

3435,00

50

71,50

7150,00

45

75,22

3385,00

50
95

72,00

7200,00

MannWilcoxon Z
Whitney U
W

Asymp.
Sig.

1922,500

6972,500

-3,050

,002

2020,500

7070,500

-2,346

,019

2100,000

7150,000

-2,600

,009

2150,000

7200,000

-2,116

,034

*Eğitim almayan hastaların yara yerinde ısı artışı oluşma oranının eğitim alan hastalara oranla daha
yüksek olduğu görülmektedir. Eğitim alan hastaların haftalık yara yerinde ısı artışı dağılımlarında
ilk hafta yüksek olup ilerleyen haftalarda azalarak devam etmiştir. Eğitim almayan hastalarda ise
ilk haftadan itibaren artarak devam etmiştir.

Tablo 5. Eğitim alan ve almayan hastaların haftalık kilo azalma dağılımları
Beslenme

Eğitim
Durumu

N

MeanRank

Sum of
Ranks

MannWhitney U

Wilcoxon
W

Z

Asymp.
Sig.

Kiloda
azalma
hafta 1

Eğitim
Almayanlar

45

93,44

4205,00

1330,000

6380,000

-5,180

,000

Eğitim Alanlar

50

63,80

6380,00
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Beslenme
Kiloda
azalma
hafta 2
Kiloda
azalma
hafta 3
Kiloda
azalma
hafta 4

Eğitim
Durumu
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Total

N

MeanRank

Sum of
Ranks

MannWhitney U

Wilcoxon
W

Z

Asymp.
Sig.

45

89,10

4009,50

1525,500

6575,500

-4,399

,000

50

65,76

6575,50

45

82,78

3725,00

1810,000

6860,000

-3,464

,001

50

68,60

6860,00

45

83,13

3741,00

1794,000

6844,000

-4,083

,000

50
95

68,44

6844,00

*Eğitim almayan hastaların beslenme kiloda azalma oranının eğitim alan hastalara oranla daha
yüksek olduğu görülmektedir

Tablo 6. Eğitim alan ve almayan hastaların haftalık giyinirken zorlanma dağılımları
Özbakım
Giyinirken
zorlanma
hafta 1
Giyinirken
zorlanma
hafta 2
Giyinirken
zorlanma
hafta 3
Giyinirken
zorlanma
hafta 4

Eğitim
Durumu
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Total

N

MeanRank

Sum of
Ranks

MannWhitney U

Wilcoxon Z
W

Asymp.
Sig.

45

117,50

5287,50

247,500

5297,500

-8,843

,000

50

52,98

5297,50

45

119,47

5376,00

159,000

5209,000

-9,399

,000

50

52,09

5209,00

45

117,86

5303,50

231,500

5281,500

-9,503

,000

50

52,82

5281,50

45

114,17

5137,50

397,500

5447,500

-8,987

,000

50
95

54,48

5447,50

*Tablo 6’ya göre eğitim almayan hastaların giyinirken zorlanma oranının eğitim alan hastalara
oranla daha yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 7. Eğitim alan ve almayan hastaların haftalık boşaltımda zorlanma dağılımları
Özbakım
Boşaltımda
zorlanma
hafta 1
Boşaltımda
zorlanma
hafta 2
Boşaltımda
zorlanma
hafta 3
Boşaltımda
zorlanma
hafta 4

72

Eğitim
Durumu
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Total

N

MeanRank

Sum of
Ranks

MannWhitney U

45

76,01

3420,50

2114,500

7164,500

-1,559

,119

50

71,65

7164,50

45

119,80

5391,00

144,000

5194,000

-9,618

,000

50

51,94

5194,00

45

118,97

5353,50

181,500

5231,500

-9,801

,000

50

52,32

5231,50

45

115,00

5175,00

360,000

5410,000

-9,366

,000

50
95

54,10

5410,00
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*Tablo 7’ye göre eğitim almayan hastaların boşaltımda zorlanma oranının eğitim alan hastalara
oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. Eğitim almayan hastalarda ilk haftadan itibaren boşaltım
sorunları artarak devam ederken, eğitim alanlarda azalarak devam etmiştir.

Tablo 8. Eğitim alan ve almayan hastaların haftalık kişisel hijyende zorlanma dağılımları
Özbakım
Kişisel
hijyende
zorlanma
hafta 1
Kişisel
hijyende
zorlanma
hafta 2
Kişisel
hijyende
zorlanma
hafta 3
Kişisel
hijjyende
zorlanma
hafta 4

Eğitim
Durumu
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Total
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Total
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Total
Eğitim
Almayanlar
Eğitim Alanlar
Total

N

MeanRank

Sum of
Ranks

45

120,79

5435,50

50
95

51,50

5149,50

45

120,10

5404,50

50
95

51,81

5180,50

45

119,98

5399,00

50
95

51,86

5186,00

45

114,99

5174,50

50
95

54,11

5410,50

MannWilcoxon W
Whitney U

Z

Asymp.
Sig.

99,500

5149,500

-9,579

,000

130,500

5180,500

-9,775

,000

136,000

5186,000

-10,100

,000

360,500

5410,500

-9,582

,000

*Tablo 8’e göre eğitim almayan hastaların kişisel hijyende zorlanma oranının eğitim alan hastalara
oranla daha yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 9. Eğitim alan ve almayan hastaların haftalık cinsel aktivitede zorlanma dağılımları
Cinsel yaşam
Hafta 1

Hafta 2

Hafta 3

Hafta 4

Eğitim Durumu
Eğitim Almayanlar
Eğitim Alanlar
Total
Eğitim Almayanlar
Eğitim Alanlar
Total
Eğitim Almayanlar
Eğitim Alanlar
Total
Eğitim Almayanlar
Eğitim Alanlar
Total

N
45
50
95
45
50
95
40
50
90
43
50
93

MeanRank
74,11
72,50

Sum of Ranks
3335,00
7250,00

93,00
64,00

4185,00
6400,00

96,63
60,05

3865,00
6005,00

102,29
58,98

4398,50
5897,50

*Tablo 9’a göre eğitim alan ve almayan hastaların cinsel aktivitede zorlanma durumları arasında
1.hafta değişkeni hariç geri kalan parametrelerde anlamlı fark bulunmuştur ve bu parametrelerde
eğitim almayan hastaların cinsel aktivitede zorlanma oranının eğitim alan hastalara oranla daha
yüksek olduğu görülmektedir.

Eğitim alan ve almayan hastaların haftalık aktivite dağılımları ile ilgili elde edilen bulgularda eğitim alan hastaların evde yürürken, egzersiz yaparken, yatak
ya da sandalyeden kalkarken, merdiven çıkarken yaşadıkları ağrı durumu eğitim
almayan hastalardan anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur.
3. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
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5. SONUÇ
Lomber Disk Hernisi ameliyatı yapılan hastalara verilen taburculuk eğitimi ve
evde telefonla izlemin iyileşmeye etkisinin araştırıldığı çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Çalışmaya katılan bireylerin %43,4’nün ilkokul mezunu olduğu, %33,1’nin ev
hanımı, %74,5’nin evli, %50,3’nün bakımından sorumlu kişinin eşi olduğu,
%62,8’nin il merkezinde yaşadığı, %58,6’nın ekonomik durumunun normal olduğu, %24,8’de sigara kullanma alışkanlığının olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Bireylerin %34,5’nin bakımıyla ilgili bilgileri en çok %22,1 oranıyla hemşireden
almıştır. Alınan eğitimlerin %64,8’i sistemle ilgili, %26,2’si ameliyat sonrası dikkat edilecekler ve %9’u aktivite ile ilgilidir.
Taburculuk eğitimi alan ve evde telefonla izlemleri yapılan hastaların ağrı düzey
oranının eğitim almayan hastalara oranla daha düşük bulunmuştur.
Eğitim almayan hastaların yara yerinde kızarıklık, şişlik, ısı artışı, oluşma oranının eğitim alan hastalara oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Eğitim almayan hastalarda kilo kaybı olduğu, giyinme, boşaltım, kişisel hijyen ve
cinsel aktivitede zorlandığı elde edilen diğer bulgulardandır.
Eğitim alan ve almayan hastaların haftalık aktivite dağılımları ile ilgili elde edilen bulgularda eğitim alan hastaların evde yürürken, egzersiz yaparken, yatak
ya da sandalyeden kalkarken, merdiven çıkarken yaşadıkları ağrı durumu eğitim
almayan hastalardan anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur.

6. ÖNERİLER
Araştırma sonuçlarından elde ettiğimiz bulgulara göre;
• Hastanelerde Hasta Bakım Planlama ve Eğitim Birimi kurulması,
• Her hastanede farklı okullardan mezun olmuş ve farklı eğitim düzeylerinde bulunan hemşireler çalışmaktadır. Bundan dolayı verilen eğitimlerde aynı dilin
konuşulmasını sağlamak, eğitimlere standart getirmek amacıyla kurumlarda çalışan hemşirelere hizmet içi eğitimler, çeşitli kurs ve seminerlerin düzenlenmesi,
• Hastaneler ile okulların entegre edilmesi,
• Ameliyat olan hastalara hastaneye kabul edildiği andan itibaren taburculuk sonrası evde bakıma ilişkin sürekli, planlı, etkili eğitim programlarının düzenlenmesi,
• Hasta eğitimine ilişkin bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amacıyla hastanelerde hasta eğitimi ile ilgili eğitim programları hazırlanmalı ve profesyonel
yaklaşımla ele alınması
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• Hastanelerde hasta eğitimi uygulamaları denetlenmeli,
• Hastane yönetimi hasta eğitiminin kapsamlı bir şekilde planlamasına etkin
olarak katılması ve sorumluluk üstlenmesi,
• Hastanelerde eğitimle ilgili organizasyon ve planlanmaya yönelik standartlar;
araç gereç, kaynaklar ve yöntemi kapsar biçimde hazırlanmaları önerilebilir.

7. BÜTÇE
1. Hastalarla telefon görüşmesi ortalama (1800) dakika
2. Eğitim kitinin oluşturulması
3. Eğitim cd lerininoluşturulması 50 adet
4. Broşürler 50 adet
5. Kırtasiye malzemeleri
GENEL TOPLAM: 230 TL
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EKLER
EK I
Sivas Numune Hastanesi Hasta Bakım Planlama ve Eğitim Birimi
Tarafından Lomber Disk Hernisi Ameliyatı Olan Hastalara Verilen
Taburculuk Eğitiminin ve Evde Telefonla İzlemin Değerlendirilmesi
Projesinin Bilgilendirilmiş Onam Formu
Sayın;
Bu katılacağınız çalışma tanımlayıcı bir araştırma olup, araştırmanın adı Lumber
Disk Hernisi ameliyatı olan hastalara verilen taburculuk eğitimininve evde telefonla izlemin değerlendirilmesidir.’’ Bu araştırmanın amacı Bu çalışmada, Sivas
Numune Hastanesinde Lomber Disk Hernisi ameliyatı yapılan hastalara, planlı
taburculuk eğitimi ile hastaların, öz-bakım gücünü artırmak, taburculuk sonrası
yaşanabilecek hasta sağlığının üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amaçlanmıştır.Lomber Disk Hernisi ameliyatı uygulanan hastaların taburculuk eğitimi almaları ve evde telefon ile izlemin hastalara yardımcı olunacağı düşünülmektedir.
Böylelikle taburculuk eğitimiyle ameliyat ve evde bakımlarına ilişkin gelişebilecek sorunları azaltmaya, hastaların yaşam kalitesini arttırmaya, hastanın öz
bakımında yeterlilik düzeyini arttırmaya, hastanın hastanede kalış süresine ve
hastalığa bağlı gelişebilecek komplikasyonları azaltmaya, iyileşmeyi hızlandırmaya, hastanın ağrı deneyimini azaltmaya yardımcı olunabilir. Çalışmaya katılım
gönüllülük esasına dayalıdır. Kararınızdan önce araştırma hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgileri okuyup anladıktan sonra araştırmaya katılmak
isterseniz formu imzalayın.
Bu araştırmaya katılacak olursanız pre-op(ameliyat öncesi)ve post-op(ameliyat
sonrası) konularında size eğitim hemşiresi tarafından eğitim verilecektir. Sizden
eğitime başlamadan önce hasta tanıtım formunu doldurmanızı isteyeceğiz. Hasta
tanıtım formunda yer alan kişisel bilgileriniz gizli tutulacaktır. Eğitim bireysel
eğitim yöntemiyle ve hazırlanan eğitim kiti ile verilecektir. Eğitim sonrası sizlere
eğitim metaryalleri (cd, broşür) verilecektir. Eğitim sırasında eğitimin verildiğini
göstermek için fotoğraf ve video çekimi yapılacaktır. Ameliyattan sonra 1.hafta,
2.hafta, 3.hafta ve 4.hafta telefonla ulaşıp ameliyat sonrası süreciniz takip edilecektir.
Bu araştırmada yer almak tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Araştırmada yer almayı reddedebilirsiniz. Bu durum herhangi bir cezaya ya da sizin yararlarınıza
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engel duruma yol açmayacaktır. Araştırıcı bilginiz dahilinde veya isteğiniz dışında, sizi araştırmadan çıkarabilir. Araştırmanın sonuçları bilimsel amaçla kullanılacaktır. Size ait tüm tıbbi ve kimlik bilgileriniz gizli tutulacaktır ve araştırma yayınlansa bile kimlik bilgileriniz verilmeyecektir, ancak araştırmanın izleyicileri,
etik kurullar ve resmi makamlar gerektiğinde tıbbi bilgilerinize ulaşabilir.
Yukarıda yer alan ve araştırmaya başlanmadan önce gönüllüye verilmesi gereken
bilgileri okudum ve sözlü olarak dinledim. Aklıma gelen tüm soruları aşağıda
adı geçen eğitim hemşiresine sordum, yazılı ve sözlü olarak bana yapılan tüm
açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Araştırmaya gönüllü olarak
katıldığımı, istediğim zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak araştırmadan ayrılabileceğimi ve kendi isteğime bakılmaksızın araştırmacı tarafından araştırma
dışı bırakılabileceğimi biliyorum. Çalışmaya katılmayı isteyip istemediğime karar vermem için bana yeterli zaman tanındı. Benim veya yakınımın fotoğraflarının ve video görüntülerinin çekilebileceğini kabul ediyorum. Fotoğraflara ilişkin
bana hiçbir zaman ödeme yapılmayacaktır. Bu fotoğraflarda ismim ve kimliğim
gizli tutulacaktır.
Bu formun imzalı bir kopyası bana verilecektir.
Gönüllünün,
Adı-Soyadı:
Adresi:
Tel.-Faks:
Tarih ve İmza:

78

Açıklamaları yapan araştırmacılar,
Adı-Soyadı: A.Derya MERTOĞLU,
Esma BAĞCIVAN
Görevleri: Eğitim Hemşiresi
Adres: Sivas Numune Hastanesi
Tel. : 444 44 58 – 1183
Tarih ve İmza:
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Ek II
Sosyo-Demografik Bilgi Formu
Adınız Soyadınız:

Ameliyatın Adı:

Adres:

Ameliyat Tarihi:

Telefon:

Hastanede kalış süresi:

1) Yaşınız
2) Cinsiyetiniz:		

a) Kadın		

b) Erkek

a) Okur-yazar değil 		

b) Okur yazar 		

c) İlkokul

d) Ortaokul 			

e) Lise			

f) Üniversite

a) Çalışmıyor		

b) Memur		

c) Ev hanımı

d) İşçi			

e) Serbest meslek

f) Emekli

3) Öğrenim durumunuz:

4) Mesleğiniz

g) Diğer……
5) Medeni durumunuz:
a) Evli

b) Bekar

c)Diğer

6) Hastanın bakımından sorumlu kişi
a) Kendi

b) Eş		

c) Çocuklar		

d) Diğer

7) Yaşadığınız Yer:
a) Köy

b) İlçe		

c) İl

8) Sosyal güvenceniz:
a) Yok

b) SSK

c) Emekli Sandığı

d) Bağ-Kur

e) Yeşil Kart

9) Ekonomik durumunuzu nasıl tanımlarsınız?
a) Gelir giderden az

b) Gelir ve gider dengeli

c) Gelir giderden fazla

10) Alışkanlıklarınız:
a) Sigara

b) Alkol

11) Ameliyatınız ve ameliyat sonrası bakım ile ilgili bilgi aldınız mı?
a) Evet (Kim/ Kimlerden………………………………………….)
b) Hayır
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12) Aldığınız bilginin/ eğitimin içeriği nedir? (Açıklayınız)
……………………………………………………………………
13) Ameliyatınız ve taburculuk sonrası evde bakımınıza ilişkin hangi konularda
bilgi almak istersiniz?
□ Ağrı

□ İşe başlama

□ Yara bölgesinin bakımı

□ Cinsel yaşam

□ İlaç kullanımı

□ Aktivite (ev işleri, sosyal yaşam)

□ Beslenme

□ Kontroller

□ Egzersizler

□ Hastaneye başvurulması gereken durumlar

□ Banyo

□ Diğer……………………………

Ek III
Evde Bakım Yönetimi Değerlendirme Formu
EVDE
1.
2.
3.
4.
SEMPTOM
SEMPTOMUN
BAKIM
TANILAMA HAFTA HAFTA HAFTA HAFTA ŞİDDETİ
YÖNETİMİ
Yok
YOK: 1
Hafif
HAFİF: 2
Ağrı
Orta
ORTA: 3
Yönetimi
Şiddetli
ŞİDDETLİ: 4
Dayanılmaz
DAYANILMAZ: 5
Ağrı
HAFİF:1
Kızarıklık
Yara
ORTA: 2
Şişlik
Bakımı

Beslenme
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Akıntı
Kanama
Isı artışı
İştahta
azalma
İştahta
artma
Sıvı
alımında
artma
Sıvı
alımında
azalma
Kiloda
artma
Kiloda
azalma
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ŞİDDETLİ: 3
YOK: 4

HAFİF:1
ORTA: 2
ŞİDDETLİ: 3
YOK: 4

DİĞER
AÇIKLAMALAR
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EVDE
1.
2.
3.
4.
SEMPTOM
SEMPTOMUN
BAKIM
TANILAMA HAFTA HAFTA HAFTA HAFTA ŞİDDETİ
YÖNETİMİ

DİĞER
AÇIKLAMALAR

Giyinirken
zorlanma

Öz
Bakım

Tuvaletini
yaparken
zorlanma
Kişisel
hijyende
zorlanma

HAFİF:1
ORTA: 2
ŞİDDETLİ: 3
YOK: 4

Yemek
yaparken
zorlanma
HAFİF:1
ORTA: 2
Cinsel
Yaşam

Cinsel
Aktivitede
zorlanma

ŞİDDETLİ: 3
YOK: 4
AKTİVİTE YOK: 5
UYGULAMAYI
TERCİH ETMİYOR: 6

Ev içinde
yürürken
ağrı
Egzersiz
sırasında
ağrı

Aktivite

Yatak ya da
sandalyeden
kalkarken
ağrı

HAFİF:1

Merdiven
çıkarken
zorlanma

YOK: 4

ORTA: 2
ŞİDDETLİ: 3

Bahçe
işleri ile
Uğraşırken
zorlanma
Ev işlerinde
zorlanma
Araba
kullanırken
zorlanma
Sosyal
yaşam

HAFİF:1

Ulaşımda
zorlanma

ORTA: 2

Çalışırken
zorlanma

YOK: 4

ŞİDDETLİ: 3
SINIRLANDIRILMIŞ: 5

Alışverişte
zorlanma
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► Birincilik Ödülü: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Başvuran Hastalara Ait
Protezlerin Sağlıkta Kalite Standartları Kapsamında Teslim Prosesi
Yazarlar: Ummuhan ERDEM, H.Cumhur ÇELİK, Efkan ÇAVUŞOĞLU
► İkincilik Ödülü: Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Bir Parçası
Olarak Okul Diş Hekimliği Programı ve Okul Tarama Modülü Uygulaması
Yazarlar: Cahit GÖKALP, Özlem ÇELİK, Burhaneddin KÖMÜROĞLU
► Üçüncülük Ödülü: Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerine HKS Eğitimi
Verilerek Hasta ve Çalışan Güvenliği Konusunda Farkındalık Oluşturma
Projesi HABİB
Yazarlar: Mehmet EROĞUL, Bedri ALTAN, İlknur IŞIK, Ahmet ALTIN,
Zöhre ÜNLÜCE
► Jüri Özel Ödülü: Gebe Eğitim Programının Anne-Bebek Sağlığı Ve Doğum
Süreci Üzerine Olumlu Etkilerinin Değerlendirilmesi SAGEM Projesi
Yazarlar: Mehmet EROĞUL, Hatice SÜPÜR ,Nuray KERPETEN, İlknur
IŞIK, Elvan YAVUZER
► Jüri Özel Ödülü: Beyin Krizi Protokolü
Yazarlar: Özcan ÖZDEMİR, Hüseyin Seyhan FİDAN, Erdinç ÖZKURT,
Çetin AVCI

3. Ulusal

Sağlıkta Kalite ve
Güvenlik Ödülleri

Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine
Başvuran Hastalara Ait Protezlerin
Sağlıkta Kalite Standartları
Kapsamında Teslim Prosesi
Ummuhan ERDEM1
H.Cumhur ÇELİK2
Efkan ÇAVUŞOĞLU3
Özet
Sağlık Bakanlığı, daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunmak amacıyla sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta güvenliği, çalışan güvenliği, laboratuar güvenliği gibi çeşitli alanlarda
daha güvenli bir ortam oluşturmak üzere çalışmalar başlatmıştır. Genel hastanelerin ve
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin kalite standartları sunulan hizmetin gereği olarak farklılaştırılmıştır. Ancak kalite standartlarına ulaşmada izlenen yöntemler ortak tarif edilmiştir.
Bu yöntemleri kullanarak oluşturulan ve hemen her Ağız Diş Sağlığı Merkezinde uygulanabilir olan Protez teslim prosesinin amacı; Protezlerin teslim aşamasına geldiği andan
hastaya teslim edileceği ana kadar kırılma, deforme olma, kaybolma ve kontaminasyonlara karşı korumak yoluyla hasta memnuniyetini arttırmak ile protezlerin temizliği ve
dezenfeksiyonunu sağlayacak kullanım talimatı oluşturulmuş madde içinde teslim ederek
hasta güvenliğini sağlamaktır.
Bu amacı gerçekleştirmek için, laboratuarın önemli bir sağlık çıktısı olan protezlerin teslim sürecine yönelik riskler belirlenmiştir. Bu riskleri ortadan kaldırmak için risk faktörü
tespit edilmiş, Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) başlatılmış, ekip bilinci içerisinde risk
analizi, Kök Neden Analizi (KNA) yöntemleri kullanılmıştır.
1

Uzm.,Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, erdemummuhan @mynet.com

2

Diş Hekimi,Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, cumhurcelik@gmail.com

3

Diş Tekn.Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, efkan_cavusoglu@hotmail.com
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Çalışmanın sonuçlarını ölçmek amacıyla hastalar ve çalışanlar üzerinde anket uygulanmış, Protez Teslim Prosesine yönelik hastalarımızın memnuniyeti %100 olarak belirlenirken, çalışanlarımızın %98,6’sı uygulamanın güvenilir olduğunu ifade etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Protez, Sağlıkta Kalite, Hasta Güvenliği

Abstract
Ministry of Health, better quality and patient safety in health care institutions to provide
quality services to, employee safety, various areas such as laboratory safety studies
initiated to create a more secure environment. Oral and Dental Health Centers in
general hospitals and in accordance with the quality standards of the services offered
differentiated. However, the methodology of achieving a common quality satandartlarına
have been described.
Using these methods, which are created and applied to almost any Oral and Dental Health
Center The purpose of prosthetic delivery process; Prosthesis will be delivered to the
patient until the moment when the delivery stage fracture, being deformed, disappearances
and to increase patient satisfaction through kontaminasyonlara protect against cleaning
and disinfection of prostheses generated in the material by giving the instruction to ensure
patient safety. To achieve this goal, The output of the laboratory, which is a major health
risk for the process of prostheses were delivered. To eliminate these risks, risk factors
have been identified, Corrective and Preventive Action (CAPA) was initiated in the risk
analysis team awareness, Root Cause Analysis (KNA) methods were used.
In order to measure the results of a questionnaire applied to the study of patients and staff,
Denture patients’ satisfaction is 100% determined for the delivery process, employees,
98.6% percent stated that the trustworthiness of the application.
Key Words: Prosthetics, Health Quality, Patient Safety
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1. GİRİŞ
1.1. Protezlerin Teslim Edilme Süreci Riskleri
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde
merkezimiz Diş Protez Laboratuarlarında hasta ve çalışanlarımızın güvenliğine yönelik risklerin belirlenmesi amacıyla sürekli denetimler yapılmaktadır. Bu denetimler
sırasında hastalarımıza sunulan protezlerin teslim sürecindeki risklerin belirlenmesi
yönelik bölüm kalite sorumluları tarafından değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Bu değerlendirmeler neticesinde;
• Protezlerin teslim aşamasına geldiği andan hastaya teslim edileceği ana kadar
kırılma ve deformasyona maruz kalma riski olabileceği,
• Protezlerin yapımları veya tamirleri sırasında kirlenmelere bağlı, hastaya infeksiyöz ajanın bulaşma riski olabileceği,
• Tam ve bölümlü protezlerin yapım ve tamir işlemleri esnasında kullanılan çeşitli malzemelerden çapraz enfeksiyon bulaşma riski olabileceği,
• Protezlerin hazırlanmasından hasta ağzına takılmasına kadar geçen sürede
çevre ile temasına karşılık infeksiyon riski açısından koruyucu önlemler alınması gerektiği,
• Protezlerin hazırlanmasından hasta ağzına takılmasına kadar geçen sürede
başka hasta protezleri ile karışma riski olabileceği,
• Hastalara teslim edilen hareketli protezlerin temizliği ve dezenfeksiyonunun
hastaların sağlığı bakımından büyük önem taşıdığı tespit edilmiştir.
Bu tespitler üzerine Merkezimiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından
18/05/2012 tarihinde Düzenleyici Önleyici Faaliyet (DÖF) başlatılmıştır.
Düzenlenen DÖF formuna istinaden uygulama yürütme kurulunca konu hakkında literatür taraması yapılmıştır.
Şekil 1. Proje Öncesi Protez Teslimi
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1.2. Literatürde Protezlerin Teslim Prosesine Yönelik Yaklaşımlar
Akrilik protez kaide materyalleri ve yumuşak astar maddeleri gözenekli bir yapıya sahiptirler. Protezlerin polimerasyonu, tesviye – cila işlemlerindeki hatalar bu
materyallerin yüzeylerinde ufak çizikler, çukurcuklar ve mikroporoziteye neden
olur. Bu tür protez yüzeylerine mikroorganizmalar kolaylıkla infiltre olur. İnfeksiyon hastalıklarının oluşumu ve yayılmasını önlenebilmesi için protez yapımı,
tamiri ve hastalara teslimi sırasında bazı koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir (Akşit ve ark. 1995).
Öte yandan, tam ve bölümlü protezlerin yapım ve tamir işlemleri esnasında kullanılan çeşitli malzemeler (möl-mölet, zımpara, cila fırçaları vb.) ve çeşitli materyaller (alçı, pomza vb), pomza karışımını yapmak için kullanılan su, laboratuar
personelinin elleri ve derisi gibi faktörler protezlere pek çok infeksiyöz ajanın
bulaşmasına neden olabilir. Bu durum, kirlenmiş protez aracılığıyla sağlıklı hastalara bir çok patojen mikroorganizmanın geçmesine ve oral, gastrointestinal ve
pulmoner hastalıkların oluşmasına yol açabilmektedir. Bu olay, protez laboratuarında infeksiyon kontrolünün önemini vurgulamaktadır.
Laboratuarlarda protezler ciladan sonra genellikle su ve sabunla yıkanarak temizlenir. Mikroorganizmalar, protez plağındaki çukurcuklar ve küçük yüzey poroziteleri içinde barındığından kolay temizlenemezler. Protez plağındaki mikroorganizmalar polisaj işlemi sırasında pomzanın aşındırıcı etkisi ile yerinden çıkar ve
pomza partiküllerine yapışırlar (Dikbaş ve Köksal, 2005).
Dikbaş ve Köksal’ın aktardığına göre literatürde protez temizleme yöntemleri ve
bu amaçla kullanılan maddelerin etkinliğini değerlendiren ve karşılaştıran pek
çok çalışma yapıldığı görülmektedir. Ancak protezlerin temizliğinde etkili ve
yeterli tek bir temizleyici madde veya yöntem önerebilmek mümkün değildir.
Çünkü çeşitli temizleyicilerin etkinliğini karşılaştıran çalışmalarda farklı sonuçlar bildirilmiştir. Bu nedenle literatürde etkinlik konusunda zıt sonuçlar ve belirsizlik var gibi gözükmektedir. Yapılan çalışmalarda uygulanan metodolojilerin
standart olmaması veya bir başka deyişle aynı yöntemlerin uygulanmamış olması
farklı sonuçlar alınmasına yol açabilir. Örneğin in vivo plağın toplanması için
verilen süre ve oluşan plağın ilk miktarı, çalışmadan çalışmaya değişmektedir.
Temizleyiciye maruz bırakılma süresi ve ısısı yine çalışmadan çalışmaya farklılık gösterebilmektedir. Üretici firmalar çoğunlukla 40-50 C0’de 15-20 dakika
protezlerin temizleyiciye daldırılmasını önerirler. Fakat çeşitli çalışmalarda bu
sürenin yeterli olmadığı görülmüştür. Bu nedenle hem üretici önerilerine hem de
gece boyunca temizleyicilere maruz bırakmaya dayalı çalışmalar yapılmalıdır.
Çalışmalarda toplanan mikrobiyal örneğin nasıl ve nereden alındığı da oldukça
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önemlidir. Protezin sadece sınırlı bir yüzey alanından seçilmiş mikroorganizmalar değil, protezin tüm yüzeyinden elde edilen mikroorganizmalar incelenmelidir.
Protez üzerindeki bakteri plağında, gram (+) ve gram (-) çomaklar, gram (+) koklar,
Beta ve D-grubu streptokoklar, Streptococcus mutans, fusobakterium türleri, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter clocae, Pseudomonas stutzeri, S.aureus, E.coli
ve çok sıklıkla da Candida türleri bulunabilir. Ayrıca protetik maddelerle dental
laboratuara nakledilen mikroorganizmaları inceleyen Powell ve ark. Şu mikroorganizmaların varlığını tespit etmişlerdir: Alfa ve gama hemolitik streptokoklar,
stafilokoklar, mikrokok türleri, difteroidler, Bacillus, Pseudomonas, Neisseria, Enterobacter, E.coli. Kontamine pomzada ise koagülaz (-) stafilokoklar, Streptococcus viridans, mikrokok türleri, E.coli ve klebsiella türleri izole edilmiştir. Tüm bu
mikroorganizmaların özellikle yaşlı ve tıbbi tedavi gören ve vücut direnci düşük
kişilerde hastalık oluşturma riski fazla olacaktır (Dikbaş ve Köksal 2005).
Atay ve ark.(2008), yaptıkları araştırmada tam protez hastalarının %49,1’nin kirli, %34,8’inin ise çok kirli protezlere sahip olduğunu ve bu durumun literatür
bulguları ile paralellik gösterdiğini, yapılan pek çok araştırmada protez kullanan
bireylerin protezlerini temizleme konusunda başarısız olduklarını ve çoğunun
kirli protez kullandıklarını belirtmiştirler. Bu bulgulara, protezlere laboratuarda
yapılan tamir-besleme benzeri müdahalelerle bulaşabilecek enfeksiyon ajanlarıda eklendiğinde, henüz sonuçları ölçülmemiş olmakla beraber “enfeksiyon riski”
ifadesinin yetersiz kalacağı bir durum ortaya çıkacaktır.
Bu durumda hem hastada meydana gelebilecek zararları hem de çapraz bulaşmayı önlemek için protezlerin dezenfeksiyon ve sterilizasyonuna gereken önem
verilmelidir (Dikbaş ve Köksal 2005).
Literatürde Protez Temizleme Yöntemleri genellikle mekanik ve kimyasal yöntemler olmak üzere 2 ana başlık altında incelenir:
1. Mekanik yöntemler:
a. Fırçalama,
b. Ultrasonik cihazlar kullanma,
c. Mikrodalga fırınlarını kullanma,
2. Kimyasal yöntemler: Kimyasal tip protez temizleyiciler ana bileşenlerine ve
aksiyon mekanizmalarına göre birkaç grupta sınıflandırılabilir:
a. Alkalen peroksitler,
b. Alkalen hipokloritler,
c. Sulandırılmış asitler,
3. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
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d. Dezenfektanlar,
e. Enzimler.(Dikbaş ve Köksal 2005, Bilgin ve ark. 2007, Akşit ve ark. 1995)
Dikbaş ve Köksal (2005) Dental laboratuarda yeni ve tamiri yapılmış eski protezler için ayrı ayrı dezenfektan solüsyonlar kullanılması gerektiğini, bu amaçla
%0,1 veya %0,2’lik klorheksidin veya %1’lik sodyum hipoklorit solüsyonları
kullanılabilir olduğunu belirtmiştirler.
Bilgin ve ark. (2007) aktardığına göre; Pavarina ve ark. yapmış oldukları çalışmalarda klorhedsidin, %1’lik sodyum hipoklorit ve sodyum perborat esas temizleyici maddelerin akrilik dişlerin sertlik değerleri üzerinde önemli bir etkiye sahip
olmadığını belirtmiştir. Saraç ve ark. (2004), alkalen peroksit içerikli temizleme
solüsyonlarının ilk kullanımlarından itibaren akrilik dişlerin yüzey sertliklerini
olumsuz yönde etkilediklerini ve kullanım süresinin artması ile yüzey sertliği
değerlerinde azalmaya neden olduğunu bildirmişlerdir. Her iki çalışmada da distile su içerisinde bekletilen akrilik dişlerin yüzey sertlik değerlerinde belirgin bir
azalma olduğu belirtilmiştir. Bilgin ve ark tarafından yapılan çalışmada ortaya
çıkan sonuçlar Pavarina ve ark. ve Saraç ve ark.’nın (2004) çalışmalarıyla paralel
sonuçlar ortaya koymuştur.
Dikbaş ve Köksal (2005)’ın aktardığına göre; Dezenfektan olarak kullanılan Potasyum permanganat (%0.4-1), gluteraldehitin %2’lik solüsyonu, klorin dioksit
ve klorheksidin glukonat (%0.2) gibi çeşitli dezenfektan solüsyonlarda protez temizliğinde kullanılabilmektedir. %2’lik gluteraldehit solüsyonunun 10 dakikada
dezenfeksiyon sağladığı bildirilmektedir. %0,4 ve %1’lik potasyum permanganatın ise bu konuda yetersiz kaldığı belirtilmiştir. Bell ve ark. sodyum hipoklorit
ve klorin dioksitin dezenfekte edici etkisini incelemişler, klorin dioksitin organik
materyalden daha az etkilendiğini ve sodyum hipoklorite oranla bakterileri öldürmekte daha etkili olduğunu bildirmişlerdir.
Budtz-Jorgensen ve Loell %0.2’lik klorheksidin glukonatın Candida albicans’a etkili olduğunu, protezin altındaki iltihabi dokularda iyileşme sağladığını ve protez
dezenfektanı olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Pavarina ve ark. da %4’lük
klorheksidin glukonatın protezlerdeki mikroorganizmaları yok etmede yeterli olduğunu göstermişlerdir. Olsen de, protezlerin klorheksidin glukonat veya silikatın
dilue edilmiş solüsyonu içinde birkaç dakika bırakılmasıyla, protez üzerindeki bakteri plağı miktarında önemli bir azalma ve protez stomatiti olan mukozada iyileşmeye olduğunu, fakat tedaviden sonra nüks görüldüğünü belirtmiştir.
Protezlerin %0.2’lik klorheksidin solüsyonuna daldırılmasının protez stomatitini
önlediği, fakat protezlerde kuvvetli bir renk değişikliği oluşturduğu belirtilmiştir
(Dikbaş ve ark.2005).
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Klorheksidin Glukonat; bakterisid etkili katyonik bir antiseptiktir. Düşük konsantrasyonda bakteriyostatik, yüksek konsantrasyonda bakterisid etki gösterir. Klorheksidin glukonat, pozitif yüklü olduğundan, ağız çalkalanması sırasında negatif
bir yüke sahip olan diş, plak ve oral mukoza yüzeylerine ve hücre içi bileşenlerin
zayıflamasına neden olan mikroorganizmaların hücre duvarı üzerine absorbe olarak bakteri hücre membranının parçalanmasına neden olur.

2. UYGULAMANIN AMACI
Bu çalışmanın amacı; Protezlerin teslim aşamasına geldiği andan hastaya teslim
edileceği ana kadar kırılma, deforme olma, kaybolma ve kontaminasyonlara karşı
korumak yoluyla hasta memnuniyetini arttırmak ile protezlerin temizliği ve dezenfeksiyonunu sağlayacak kullanım talimatı oluşturulmuş madde içinde teslim
ederek hasta güvenliğini sağlamaktır.

3. UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI İLE
İLİŞKİSİ (İLİŞKİLİ STANDART VEYA STANDARTLARIN KODLARI)
00 01 01 22 01 Bölüm bazında risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
00 01 02 01 00 ADSM’nin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların kontrolü ve
önlenmesine yönelik yazılı bir düzenleme bulunmalıdır.
Maddesi ile,
00 02 02 07 00 Protez yapım sürecine yönelik düzenleme bulunmalıdır.
00 02 02 08 00 Protezlerin teslimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
00 02 02 08 05 Protezlerin karışmamasına yönelik tanımlayıcı kullanılmalıdır.
Maddeleri uygulamanın ilişkili olduğu sağlıkta kalite standartlarıdır.

4. UYGULAMANIN HEDEFİ
Protez teslim prosesi uygulamasında hedefimiz tüm Kamu ve Özel Ağız Diş
Sağlığı Hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Özel Diş Protez Laboratuarlarında uygulamanın benimsenerek, protez teslim sürecinin standart hale
getirilmesidir.

5. UYGULAMA SÜRECİ
Merkezimizde sürdürülen kalite çalışmaları çerçevesinde, 18/05/2012 tarihinde
Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından açılan DÖF (Düzeltici Önleyici Faali3. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
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yet) formu değerlendirilerek Laboratuar Bölüm Kalite Sorumlusu Efkan Çavuşoğlu tarafından 21/05/2012 tarihinde risk analizi çalışması yapılmıştır. Yapılan
risk analizine istinaden aynı tarihte Kalite Birimince Kök-Neden Analizi yapılmış, bu çalışmalar sonucunda kullanılmakta olan yöntemin enfeksiyon riskini
azaltmadığı, protezlerin karışmalarını engellemediği, protezlerin teslimi sırasında kırılma ve deformasyon ihtimallerini sıfıra indirgemediği kanaatine varılmıştır. Uygulamada değişiklik için çözüm arayışına gidilmiştir. Bu çerçevede, KNA
raporunda “protezlerin hazırlandıktan sonra başkaları tarafından dokunulmadan,
ortam teması olmaksızın, mikro organizmalardan arındırılmış, içi antiseptik solüsyon dolu poşette ad soyad bilgileri yazılmış bir biçimde paketlenmesi ve teslim edileceği zaman hastanın yanında açılması” fikri ortaya çıkmıştır.
Buna istinaden yürütme kurulu literatürde yer alan çalışmaları göz önünde bulundurarak kimyasal solüsyonlar araştırmıştır. Literatürde yer alan belli başlı kimyasal solüsyonlar;
a. Alkalen peroksitler,
b. Alkalen hipokloritler,
c. Sulandırılmış asitler,
d. Dezenfektanlar,
e. Enzimler (Akşit ve ark., 1995, Dikbaş ve Köksal 2005) olarak tespit edilmiştir.
Bu kimyasal maddelerin içerisinde dezenfektanların daha güvenli ve etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Proje öncesinde, protez buhara tutulduktan sonra dezenfektan spreyle dezenfekte
edilir, sabunlu suyla fırçalanıp temizlenir, musluk suyuyla durulanıp nemli bir
biçimde poşetlenerek hastaya teslim edilirdi. Bu durumun hijyen koşullarını bozduğu düşünülerek teslim aşamasında dezenfektan solüsyonla paketlenmesine karar verilmiştir.
Merkezimiz depolarında yapılan stok taramasında Asitlerden sodyum hipoklorid
ve Dezenfektanlardan klorheksidin glukonat’ın mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Bu noktada “iki dezenfektan maddesinden hangisinin kullanılacağı?” kritik sorusuna cevap yapılan literatür araştırmasıyla netlik kazanmıştır.
Hipokloritler metal yapılarda kararma ve korozyon yapabilir. Hipokloritin bu sakıncasının bazı antikoroziv maddelerin ilavesi ile giderilebileceği belirtilmektedir. Sodyum hegza meta fosfat gibi antikoroziv unsurların ilavesi bu dezavantajı
ortadan kaldırmaya yardım eder. Fakat bunlar, hipoklorit solüsyonunun etkinliğini azaltır (Dikbaş ve ark. 2005).
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Keyf ve Güngör (2003)’de sodyum hipokloritin Cr-Co alaşımının yüzey reflektansında azalmaya neden olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini bildirmişlerdir.
Metallerde oluşturulan yüzey şekilleri de çözeltiler karşısındaki sonucu etkilemektedir. Metallerin parlatılması sonucu oluşan Beilby tabakası, metalin sodyum
hipoklorit dışında tüm çözeltilerden etkilenmesini önlemektedir (Türköz 1988).
Öte yandan Dikbaş ve ark. (2005) aktardıklarına göre, klorheksidin glukonat
maddesinin Protezlerin %0.2’lik klorheksidin solüsyonuna daldırılmasının protez
stomatitini önlediği, fakat protezlerde kuvvetli bir renk değişikliği oluşturduğu
belirtilmiştir. Aktaş (2005), araştırmasında Klorheksidin oral kavit ile kullanım
sonrası dişlerde ve dilde renklenme şikâyetleri görüldüğünü desteklemekle beraber, bu renklenmenin asıl nedeninin diyetle alınan kromojenlerle absorve edilmiş
klorheksidin ile arasındaki reaksiyon olduğunu, Klorheksidin’in tek başına kullanımı sonrası renklenme görülmezken, klorheksidin’in çay ile beraber kullanımı
sonrası en fazla renklenme saptandığını belirtmiştir (Aktaş 2005).
Aktaş’ın (2005) araştırmasında klorheksidin glukonat’ın tek başına renklenmeye
neden olmadığı tespit edildiğinden, uygulamada kullanılması uygun bulunmuştur.
Protez teslim prosesi Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 04/06/2012 tarihinde uygulamaya başlanmıştır. Protez teslim prosesinin aşamaları;
• Basınçlı buhar ile sabun artıkları uzaklaştırılır (Şekil 2),
• Yapımı/Tamiri tamamlanan protez dezenfektan spreyle dezenfekte edilir (Şekil 3).
• Laboratuarda protez bitiminden sonra sabunlu suyla yıkanır (Şekil 4)
• Poşetlenmek üzere iş çıkış masasına getirilir (Şekil 5),
• Günlük olarak 1/10 oranında 250 ml klorheksidin sulandırılır (Şekil 6) ,
• Protezler solüsyon içerisinde presleme suretiyle paketlenir (Şekil 7),
• Bilgisayar çıkışları yapılan protezlere, paketlemeyi takiben üzerine barkod
yapıştırılır (Şekil 8, 9),
• Barkodu yapıştırılmış paketin üzerine kullanma ve paketleme talimatı yapıştırılır (Şekil 10),
• Paketlenmiş protez, protez takip kontrol odasına teslim edilir (Şekil 11),
• Protezlerin laboratuardan çıkışı yapılır (Şekil 12),
• Protezler kliniğe teslim edilir (Şekil 13),
• Hekim tarafından hastanın yanında poşet açılarak steril bir biçimde kontrolleri
yapılarak hastaya teslim edilir (Şekil 14) olarak belirlenmiştir.
3. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
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Şekil 2. Basınçlı buhar ile kalıntıların uzaklaştırılması

Şekil 3. Yapımı/Tamiri tamamlanan Protezin spreyle dezenfektanı

Şekil 4. Protezin sabunlu suyla yıkanması
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Şekil 5. Protezlerin poşetlenmek amacıyla iş çıkış makinesine getirilmesi

Şekil 6. Klorheksidinin sulandırılması

Şekil 7. Poşetlerin preslenerek kapatılması
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Şekil 8. Bilgisayar çıkışları yapılan protezlerin barkot basımı

Şekil 9. Bilgisayar çıkışları yapılan protezlere barkod yapıştırılması

Şekil 10. Paket üzerine kullanma ve paketleme talimatı yapıştırılması
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Şekil 11. Paketlenmiş protezin, protez takip kontrol odasına teslim edilmesi

Şekil 12. Protezlerin Laboratuardan çıkışı

Şekil 13. Protezlerin Kliniğe teslimi
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Şekil 14. Protezlerin hastanın yanında açılarak teslimi

6. UYGULAMANIN YAPILDIĞI BÖLÜMLER
Merkezimiz diş laboratuarı ile anlaşmalı özel protez laboratuarı uygulamanın yapıldığı ana alan olmakla beraber uygulamamız protez çalışması yapılan tüm diş
kliniklerimizi kapsamıştır.

7. UYGULAMANIN TAKİBİ
Uygulamanın başarısı için 17/05/2012 tarihli üst yönetim toplantısında 3 Kişilik
yürütme kurulu oluşturulmuştur. Yürütme kurulu Başhekim Yardımcısı/Kalite
Yönetim Direktörü, Hastane Müdür Yardımcısı/Kalite Birim Görevlisi ve Laboratuar Bölüm Kalite Sorumlusundan oluşturulmuştur.
Yapılan Kök-Neden Analizi çalışması doğrultusunda ekip üyeleri projenin detaylarını belirlemiş, tespit ettikleri aksaklıklara yönelik değişiklikleri yaparak,
uygulamadan sapmaları engellemiş ve uygulamanın başladığı 4 Haziran 2012 tarihinden itibaren uygulamanın sonuçlarını ölçmek için gerekli anketi hazırlayıp,
sonuçları analiz etmiştir.

8. ELDE EDİLEN SONUÇLAR
Uygulama sürecinde işleme alınan protez sayıları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Üç Aylık Döneme Ait Protez Sayıları
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TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

Hareketli Protez Sayısı

452

375

369

Tamir

259

207

249

Besleme

25

14

20

Gece Plağı

16

23

27

TOPLAM

752

619

665
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Uygulamanın hastalar ve çalışanlar üzerindeki etkileri ölçmek amacıyla anket
geliştirilmiştir. Bu anketle uygulamaya yönelik hastaların ve çalışanların bakış
açıları belirlenmeye çalışılmıştır. Hastaların uygulamaya yönelik algılamaları
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Hastaların Uygulamaya yönelik Algılamaları
İFADELER

Değer
30 yaş ve altı

Yaş

Merkeze Geliş Sebebi

Uygulamadan Bilgi Sahibi Olma

Uygulamadan Memnuniyet Duyma
Denizli Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezine Güven Duygusunun
Artması
Alınan Hizmetin Kalitesini
Arttırmıştır.
Denizli Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezini Tercih Eder misiniz?
Denizli Ağız ve Diş Sağlığını
Başkalarına Tavsiye Eder misiniz?

Sayı

Yüzde

3

6,5

31-40 yaş arası

5

10,9

41-50 yaş arası

12

26,1

51 yaş ve üzeri

26

56,5

Yeni Protez Yapımı

30

65,2

Diş ve Kroşe İlavesi/Tamir

10

21,7

Besleme

2

4,3

Diğer

4

8,7

Bilgim Var

38

82,6

Bilgim Yok

5

10,9

Kararsızım

3

6,5

Memnun Oldum

46

100

Memnun Olmadım

0

0

Kararsızım

0

0

Evet

45

97,8

Hayır

0

0

Kararsızım

1

2,2

Evet

43

93,5

Hayır

0

0

Kararsızım

3

6,5

Evet

44

95,7

Hayır

0

0

Kararsızım

2

2

Evet

45

97,8

Hayır

0

0

Kararsızım

1

2,2

Tablo 2’ye göre Merkezimize başvuran hastaların %100’ü uygulamadan memnun olmuştur. Hastaların %97,8’i uygulamanın Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine duydukları güveni arttırdığını belirtirken, uygulamanın aldıkları hizmetin
kalitesini arttırdığını düşünenlerin oranı da %93,5 olarak belirlenmiştir. Hastala3. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
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rın %95,7’si Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini tekrar tercih edeceğini belirtirken, %97,8’i başkalarına tavsiye edeceklerini belirtmiştir.
Uygulamaya yönelik çalışanların algılamaları farklı bir anketle ölçülmüştür. Çalışanların uygulamaya yönelik algılamalarını gösterir sonuçlar Tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 3. Çalışanların Uygulamaya Yönelik Algılamaları
İFADELER

Değer
Diş Hekimi

Mesleğiniz

Uygulama hakkında bilgim

Eski yönteme göre bu yöntem daha güvenli
bir uygulamadır

Sayı

Yüzde

29

42

Diş Teknisyeni

2

2,9

Hemşire

12

17,4

Veri Hazırlama Personeli

23

33,3

Diğer

3

4,3

Var

67

97,1

Yok

0

0

Kararsızım

2

2,9

Evet

68

98,6

Hayır

0

0

Kararsızım

1

1,4

Katılıyorum

65

94,2

Kararsızım

4

5,8

Katılmıyorum

0

0

Katılıyorum

61

88,4

Kararsızım

8

11,6

Katılmıyorum

0

0

Poşetlerin üzerine ad soyad bilgilerinin
yazılması ile protezlerin kaybolma veya
karışmasını engellemektedir.

Katılıyorum

68

98,6

Kararsızım

1

1,4

Katılmıyorum

0

0

Protezin preslenmiş poşette solüsyon
içerisinde teslimi suretiyle estetik görünüm
sağlanmıştır.

Katılıyorum

67

97,1

Kararsızım

2

2,9

Katılmıyorum

0

0

Poliklinikte ki protezler üzerinde hastaya
takılana kadar geçen süre zarfında bakteri
oluşumunu engellemiştir.

Katılıyorum

62

89,9

Kararsızım

6

8,7

Katılmıyorum

1

1,4

Katılıyorum

61

88,4

Kararsızım

8

11,6

Katılmıyorum

0

0

Sunulan hizmetin kalitesini arttırmıştır.

Protez yapım sürecine bağlı çapraz
enfeksiyonun önlenmesini sağlamıştır.

Protezlerin kırılması ve deforme olmasını
engellemiştir.
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Ankete katılan çalışanların %98,6’sı diş protezinin içi su dolu poşet/ kuru poşette
teslim edilmesi yerine, antiseptik solüsyon dolu poşette ağzının preslenerek teslim edilmesinin daha yerinde ve güvenli bir uygulama olduğunu, %97,1’i estetik
bir görünüm sağladığını, %98,6’sı protezlerin kaybolma veya karışmasını engellediğini, %94,2’si sunulan hizmetin kalitesini arttırdığını ifade etmiştir.
Uygulama nedeniyle olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Uygulamanın kalıcı hale
gelmesini sağlamak için 2013 yılı Hareketli Protez Hizmet Alımı İhalesi Teknik
Şartnamesine “Protez hazırlandıktan sonra başkaları tarafından dokunulmadan, ortam teması olmaksızın, mikro organizmalardan arındırılmış, içi
antiseptik solüsyon dolu poşette ad soyad bilgileri yazılmış bir biçimde paketlenmesi ve kurumumuza teslim edilmesi” maddesi eklenmiştir.

9. UYGULAMADAN ÖĞRENİLEN DERSLER
Sağlık Bakanlığına bağlı eski adıyla Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı yeni adıyla Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartlarının değerlendirildiği birinci ve ikinci merkezi değerlendirme öncesi var olan standartların Merkezimizde tümüyle
uygulanabilir olması için çalışılmıştır. Bu noktada hem enfeksiyonların kontrolü
ile hasta güvenliğinin sağlanması hem de hasta memnuniyetinin arttırılması standartları çerçevesinde protez teslim prosesi geliştirilmiştir.
Bu uygulama sayesinde kurumsal olarak bizler eski dönem kalite çalışmalarında
söyleneni uygulamaya çalışan olmaktan öte, kalite yolculuğuna ruhen uyan olma
durumuna taşınmış olduk.
Bu noktadan hareketle,
• Laboratuara gelen eski protezlerin temizlenerek, cilalanarak teslim edilmesi
yerine ortam teması olmaksızın, mikro organizmalardan arındırılmış, içi antiseptik solüsyon dolu poşette ad soyad bilgileri yazılmış bir biçimde paketlenerek görünüm açısından yenilenmiş bir biçimde geri teslim edilmesi hasta
memnuniyetini olumlu yönde arttırmıştır.
• Yeni dönem ihale hazırlıklarında hareketli malzemeli protez ihalesine ait teknik şartname dokümanına protez teslim prosesinin eklenmesi uygun olacağına
karar verilmiştir.
• Teslim prosesi uygulaması, uygulamadan yararlanan hastalar tarafından bilinmekle beraber, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla uygulama hakkında web sayfasında tanıtıcı bölüm açılmasına karar verilmiştir.
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• Laboratuara kirli biçimde gelen protezlerin çalışan güvenliği açısından risk
oluşturmaması için sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirmektedir. Bu uygulama ile birlikte bu alanında geliştirmeye açık bir alan olduğunu
fark edilmiştir. Ancak, yeni proje için yeterli zaman bulunmadığından, ikinci
etapta uygulanarak bu şekilde çalışan güvenliği ve memnuniyetinin arttırılması uygun bulunmuştur.

10. KURUM VEYA KURULUŞLARDA UYGULANABİLME DURUMU
Uygulamada kullanılan solüsyon ve poşet malzemesinin ulaşılabilir ve düşük
maliyetli olması, uygulama için gerekli presleme makinesinin kullanımının kolay
olması, uygulama sonucunda hasta üzerinde olumsuz etki bırakmaması, karışma
ve deformasyonları ortadan kaldırması ve en önemlisi Sağlıkta kalite standartlarından “Protezlerin teslimine yönelik düzenleme yapılmalıdır” ve “Protezlerin karışmamasına yönelik tanımlayıcı kullanılmalıdır” maddelerinin gerçekleştirilebilmesini sağlaması nedenleriyle protez teslim prosesinin diğer kurum ve
kuruluşlarda uygulanabilir olduğu düşünülmektedir.

11. SAĞLIK HİZMETİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Dikbaş ve Köksal (2005), diş hekimlerinin hastalarına temiz ve mikroorganizmalardan arınmış protezler teslim etmek, aynı zamanda hastaları protez temizliği
ve oral hijyenin sağlanmasının önemi konusunda eğitmek, doğru temizleme yöntemi uygulaması için onları motive etmek ve periyodik kontrollere çağırmak ile
yükümlü olduğunu belirtmiştir.
Bu noktada, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak kurumsal açıdan diş hekimlerinin hastalarına teslim ettikleri protezlerin arındırılmış ve güvenli bir biçimde
temininin sağlanması yoluyla Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak hasta
güvenliği sağlanmıştır.

12. PROTEZ TESLİM BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Protez Teslim prosesinin uygulama maliyetleri Tablo 4’de gösterilmiş olup, ihtiyaç duyulan kaynaklara ait bütçe ve finansman Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bütçesinden karşılanmıştır. Uygulamada kullanılan klorheksidin maddesi
diş tedavi yöntemlerinden olan kanal irrigasyonunda kullanılmak üzere alınmış
olduğundan, yeniden alım yapma ihtiyacı olmamıştır.
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Tablo 4. Protez Teslim Prosesi Maliyetleri
POŞETLEME
İÇİN GEREKLİ
MALZEME

Miktar

Toplam
Maliyet

Protez
başına
Maliyet

Presleme Makinesi

1 Adet

80 TL

Süresiz
Kullanım

Poşet

1000 Adet

14 TL

0,014 Kr

Klorheksidin
glukonat

1 Şişe (250 ml)

12,96 TL

0,2592 Kr

Barkod

1 Rulo (1000
Adet)

3,72 TL

0,00372 Kr

Barkod Yazıcı

1 Adet

3 AYLIK TOPLAM
PROJE TOPLAM MALİYET

448,40 TL

4 Haziran-30
Eylül Arası
Toplam ProtezTamir-BeslemeGece Plağı Sayısı

4 Haziran-30
Eylül Arası
Toplam
Poşetleme
Maliyeti
Süresiz
Kullanım
28,50 TL

2036

527,73TL
7,57TL

Süresiz
Kullanım
0,27

2036

563,80

1092,20

13. SONUÇ
Kalite kavramı soyut bir kavram olmakla beraber, birçok faktöre bağlı bulunduğundan ölçümü de karmaşıktır. Eskiden kalite ölçümünde “kime göre? Neye göre
kalite?” sorusunun cevabı birçok sektörde verilebilmekte iken, sağlık sektörünün
kendine has ve dizaynı zor yapısı nedeniyle cevap belirsizdi. Kalite kavramına
hastalar, politika yapıcılar ve sektördeki yöneticiler farklı açılardan yaklaşmaktaydı. Günümüzde Sağlık Bakanlığı sektörü yöneten, politikalar oluşturan kurum
olarak kendine bağlı kuruluşları ortak bir payda etrafında toplamayı başarmıştır.
Nitekim “sağlık sektöründe kalite” kavramı özellikle son dönemde Sağlıkta kalite standartları uygulamalarıyla ete kemiğe bürünmüştür.
Sağlıkta Kalite çalışmalarında zor olan sorunu tespit etmek ve çözümünde neyin
nasıl yapılacağını belirlemektir. Bizde klasik yöntemler yerine sağlıkta kalite standartları çerçevesinde “sorun zarar vermeden çözme” ya da “buz dağının altındakini
keşfetme” diyebileceğimiz anlayışı benimsedik. Klasik yöntemler bazen sorunu
çözmediği gibi daha da karmaşık hale getirebilmektedir. Hatta çözüm için öncelikle riskin soruna dönüşmesi gereklidir. Yeni sistemde, risk öngörülmek suretiyle
gerçekleşmeden çözümü üzerinde durulmuştur. Hatta risk, risk analizinde kullanılan üzüm salkımı modeliyle bölüm kalite sorumluları tarafından tespit edilerek üst
yönetiminde dâhil olduğu ekip anlayışı ile ortadan kaldırılmıştır. Kaliteli hizmete
ulaşmak için gereken ekip bilinci içerisinde risk faktörü tespit edilmiş, Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF), risk analizi, Kök Neden Analizi (KNA) vb. teknikler
kullanılarak protez teslim aşamasındaki riskler belirlenmiş ve çözüme ulaşılmıştır.
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Bu uygulamadan çıkardığımız sonuç, sağlık sistemin kendine has karmaşık yapısından kaynaklanan sorunların çözümünün eskisi gibi karmaşık olmayacağı, sağlıkta kalite standartları kapsamında riskin öngörülerek modern yönetim teknikleri
yardımıyla ekip bilinci içerisinde çözülebileceğidir.

TEŞEKKÜR
Protez Teslim Prosesi uygulamasının başlamasında, uygulanmasında ve karşılaşılan sorunların çözümünde verdiği destekten ötürü Başhekimimiz Sayın Dt.Bekir
Saygılıya, Laboratuarımızda uygulamanın gerçekleşmesini sağlayan tüm laboratuar çalışanlarımıza, Kliniklerde proje hakkında hastalarımızın bilgi ve farkındalığını sağlayan diş hekimlerimize ve klinik çalışanlarımıza, Proje çerçevesinde
yapılan Kök-Neden Analizi çalışmasında katkılarını esirgemeyen Bölüm Kalite
Sorumlularımıza teşekkür ederiz.

KAYNAKLAR
Akşit Serhan K., Ünalan Fatma, Gürler Bülent, Beka Hayati, Dikbaş İdil (1995) “Akrilik
Protez Kaide Maddeleri ve Molloplast-B’nin Dezenfeksiyonunda Kullanılan Çeşitli
Yöntemlerin Değerlendirilmesi” ANKEM Derg. 9 (No:1) 79-84
Aktaş Alper (2005) “%0,2 Klorheksidin Diglukonat Gargara ile 30 MG Klorheksidin
Diasetat Yüklenmiş Bukkoadeziv Tabletin Oral Flora Üzerine Etkilerinin Klinik ve
Mikrobiyolojik Olarak İncelenmesi” Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Diş Programı Doktora Tezi, Ankara
Atay Arzu ve Tukay Alper, Günay Yumuşhan, Akyıl Şamil M., Akova Tolga, Oruç Selçuk, (2008) “Tam Protez Hastalarında Protez Temizlik Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi” Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt
18, Sayı 1, S:8-13
Bilgin Pınar, Dikbaş İDİL, Ünalan Fatma, Kazazoğlu Ender (2007) “İki Farklı Tip Protez
Temizleyici Maddenin Akrilik Dişlerin Yüzey Sertliği Üzerine Etkisi” İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 41 (1-2):65-70
Dikbaş İdil ve Köksal Temel (2005) “Hareketli Protezlerin Temizlenmesinde ve Dezenfeksiyonunda Kullanılan Maddeler ve Yöntemler” Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi Cilt:29, Sayı: 4(A), Sayfa 16-27
Saraç Ş., Saraç D. Ve Kurt M. (2004) “Alkelen Peroksit Esaslı Protez Temizleyici Ajanların Akrilik Dişerin Yüzey Sertliği Üzerindeki Etkisi” Hacettepe Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Dergisi, 28: 9-15
Sarı Mustafa E., Koyutürk Alp E., Çankaya Soner (2011), “Çocukların Tükettiği Yiyecek
ve İçeceklerin Süt ve Daimi Diş Rengine Etkisi” Cumhuriyet Dent J;14(1):18-23
Türköz Y. (1988) “Kimyasal Protez Temizleyicilerin Protez Metalleri Üzerindeki Zararlı
Etkileri” Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 15: 143-148

104

3. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri

Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmetlerinin Bir Parçası Olarak Okul
Diş Hekimliği Programı ve Okul
Tarama Modülü Uygulaması
Cahit GÖKALP1
Özlem ÇELİK2
Burhaneddin KÖMÜROĞLU2
Özet
Diş ve dişeti hastalıkları önlenebilen, kontrol altına alınabilen ve davranışla değiştirilebilen hastalıklar olarak kabul edilmektedir. Açıldığı günden beri koruyucu ağız diş sağlığı
uygulamalarını kendisine misyon edinen merkezimiz Adıyaman il merkezinde 4 yıldır
okul diş hekimliği programını yürütmektedir. Koruyucu uygulamalar düzenli ve belirli
periyotlarla yapılmış, eğitim faaliyetleriyle desteklenmiş ve hedef kitlenin düzenli ağız
diş sağlığı taramasından geçirilmesi sağlanmıştır.
Hedef kitlelere ait tarama sonuçları HBYS ile entegre çalışan okul tarama modülü ile
bilgisayar veri tabanına kaydedilmiştir. Bu kayıt sistemi sayesinde çeşitli gruplara göre
(yaş, cinsiyet, okul, sınıf) prevalans, insidans, tedavi maliyet analizleri yapılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Diş ve Diş Eti Hastalıkları, Okul Tarama Modülü, Koruyucu Uygulamalar

Abstract
Periodontal diseases are accepted to be preventable, controlled and changeable diseases.
Since opened, our center, which has taken mouth and dental health as a mission, has
been performed for 4 years in Adıyaman city center. Preserver applications are done
wtih definite and regular periods, are reinforced with educational activities ,and intended
population are provided to be passed from mouth and dental health scanning.
Scanning reports belonging to intended population are recorded by school scanning
module to database which works as integrated with HBYS. By way of that system,
prevalence, incidence and treatment cost analysis can be done according to various
groups (age, gender, school, class).
Key Words: Periodontal diseases are accepted, School scanning module, Protective applications.

1

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi , adsmdis@gmail.com

2

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimi
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1. GİRİŞ
Sağlıklı olmak” dışarıdan verilebilen bir şey olmadığı için, bu durum bireylerin
ve toplumların çabalarıyla gerçekleşebilecektir. Bu nedenle, sağlıklı olma yönünde gösterilecek çabalara toplumun katılımı şarttır. 1979 yılında WHO tarafından kabul edilen ”2000 Yılında Herkes İçin Sağlık” planının özünde, hastalıkları
tedavi etmekten çok, hastalıklardan korunma yatmaktadır. Hastalıkların tedavi
edilmesinin gelişmiş ülkelerde bile çok pahalıya mal olması, bu hizmetten yararlanan kişi sayısının az olmasına yol açmaktadır. Bu eğilim diş hekimliği hizmetlerini de ilgilendirmekte ve verilen hizmetleri de hizmetlerin karakteristiğini de
değiştirmektedir. Çünkü birçok ülkede diş ve dişeti hastalıklarının tedavisi sağlık
harcamalarında dördüncü sırayı almaktadır.
Unutulmamalıdır ki, diş ve dişeti hastalıkları önlenebilen, kontrol altına alınabilen ve davranışla değiştirilebilen hastalıklar olarak kabul edilmektedir. Oysa ülkemizde 2004 yılında yapılan Ağız ve Diş Sağlığı Profil Çalışması’na baktığımızda
5 yaşındaki çocukların %69,8´inde, 12 yaşındaki çocukların ise %61,1`inde diş
çürüğü bulunduğunu görmekteyiz.
‘’Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporuna’’ göre 2010 yılında ülkemizde 4.636.000 adet dolgu yapılmıştır. Oysa tedavi ihtiyaçları göz
önüne alındığında yapılması gereken dolgu sayısı bu sayının çok üzerindedir.
Günümüzde diş çürüklerini tedavi etmek için yapılan en mükemmel dolguların
bile çürüğü önlemeye yetmediği, koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamalarına
geçilmezse sürekli diş çürüğü olan nesiller yetişeceği ve sistemde kısır bir döngü
oluşturacağı bilinmektedir.
Açıldığı günden beri koruyucu ağız diş sağlığı uygulamalarını kendisine misyon
edinen merkezimiz Adıyaman il merkezinde 4 yıldır Okul Diş Hekimliği Programını yürütmektedir.
Bu amaçla koruyucu ağız ve diş sağlığı programının uygulanacağı hedef kitleler
belirlenmiş ve bu hedef kitlelere yönelik ayrı ayrı planlama yapılmıştır. Yapılan
planlamaya uygun olarak, koruyucu uygulamalar düzenli ve belirli periyotlarla
yapılmış, eğitim faaliyetleriyle desteklenmiş ve hedef kitlenin düzenli ağız diş
sağlığı taramasından geçirilmesi sağlanmıştır.
Hedef kitlelere ait tarama sonuçları HBYS ile entegre çalışan okul tarama modülü ile bilgisayar veri tabanına kaydedilmiştir. Bu kayıt sistemi sayesinde çeşitli
gruplara göre (yaş, cinsiyet, okul, sınıf) prevalans, insidans, tedavi maliyet analizleri yapılabilmektedir.
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2. PROGRAMIN TEMEL ESASLARI
Programın temel esasları;
• Seçilen hedef kitlenin tamamını kapsayacak şekilde planlama yapılması
• Düzenli ve belirli periyotlarla yapılması
• Eğitim faaliyetleriyle desteklenmesi
• Hedef kitlenin düzenli olarak ağız ve diş sağlığı taramalarından geçirilerek
uygulamanın sonuçlarının değerlendirilmesi (izlem ve değerlendirme) olarak
belirlenmiştir.
Bilindiği üzere bir bireyde çürük oluşabilmesi için;
• Çürük yapıcı bakteriler
• Fermente olan karbonhidratlar
• Çürüğe duyarlı diş yüzeyi
Çürük Yapıcı
Bakteriler

Çürük
Fermente Olan
Karbonhidratlar

Çürüğe Duyarlı Diş
Yüzeyi

Faktörlerinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Geleneksel uygulamalar çürük
oluşumunu tek noktadan kırarken Okul Diş Hekimliği Programı zinciri 3 noktadan kırmayı amaçlamaktadır.

3. HEDEF KİTLENİN TESPİTİ
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu 15.02.2010 tarih ve 4426 sayılı yazılarında da belirttiği gibi “Koruyucu
ağız ve diş sağlığı uygulamaları; anne adaylarından başlayarak, gebelik
döneminde annenin ve anne rahmindeki bebeğin ergenlik dönemine kadar
ağız ve diş sağlığının izlenmesi, düzenli takibinin yapılarak sağlıklı bir birey
olarak topluma kazandırılması ve periyodik diş hekimi kontrolünün sağlanmasını kapsar”.
Bu kadar geniş bir kitleye koruyucu diş hekimliği uygulamasının önündeki zorluklar göz önüne alındığından, koruyucu diş hekimliği uygulamasında hedef kitle:
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• Hamile bayanlar ve 0–3 yaş arası bebekler
• 4-6 yaş (anaokulu öğrenciler)
• 7-12 yaş (1. 2. 3. 4. sınıf ilköğretim öğrencileri)
olmak üzere 3 ana gruba ayrılmış ve yapılacak uygulamalar bu hedef kitleler için
ayrı ayrı planlanmıştır.

4. HAMİLELER VE 0-3 YAŞ ARASI BEBEKLERE UYGULANAN
PROGRAMIN AMACI
Bu hedef kitleye uygulanacak koruyucu diş hekimliği uygulamalarının temel hedefi; Erken Çocukluk Çağı Çürüğünün (EÇÇ) kontrol altına alınmasıdır.
Beş yaş ve daha küçük çocuklarda görülen yaygın çürüklere, Erken Çocukluk
Çağı Çürükleri (EÇÇ) denir. Şiddetli Erken Çocukluk Çağı Çürüğü (s-EÇÇ) terimi de, hastalığın daha yaygın formu için kullanılır. EÇÇ; biberon çürüğü, bebek
çürüğü olarak da adlandırılır. (Bader vd; 1998)
Erken Çocukluk Çağı Çürükleri (EÇÇ), fokal enfeksiyon odağı olması sebebi ile
yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilen ciddi bir risk faktörüdür. EÇÇ
ya da süt dişlenmesindeki çürük, daimi diş çürüğü oluşum riskini de işaret eder.
Süt dişi zamanı geldiğinde düşse de erken çürümesi ağızda çürük yapıcı bakteri
sayısının artmasına bu da yeni çıkmaya başlayan daimi dişlerde erken kolonizasyonuna sebep olur. Bu durum, daimi dişlerin % 87 oranında erken çürümesine
sebep olur. (Savege vd 2004)
EÇÇ enfeksiyöz, bulaşabilen ve vertikal geçiş gösteren bir hastalıktır. EÇÇ’ ye,
Streptococcus mutans, Laktobasillus ve diğer asit üreten bakteriler neden olmaktadır.
Streptococcus mutans çocuğa anneden geçebilir. Çocuğun çürük etkeni olan bakteriyi
annesinden alması sebebi ile annesi yüksek çürük riskli olan çocuk EÇÇ riski altındadır. Çocuğun ilk ağız florasının oluşmasında annenin ağız florası önemlidir.
Bu nedenle EÇÇ’nin önlenmesinde anne bilgilendirilmesi (eğitimi) ve annenin
diş tedavisi (karyojenik organizma seviyesinin düşürülmesi için) önemlidir.
Bu bilgiler ışığında, EÇÇ çürüğünün önlenmesinde anne adayının koruyucu
programa dahil edilmesi kaçınılmazdır. Bu da bebeğin doğmadan önce koruyucu
programa alınmasını sağlamış olur.
4.1. Hamileler ve 0-3 Yaş Arası Bebeklerde Programın Uygulanması
Günümüzde yeni doğanın ilk teması aile hekimleri veya onların yardımcı sağlık
personelleri ile olmaktadır. Bir diş hekiminin diş ile ilgili şikayeti olmayan bir
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bebeği veya hamile adayını görme/muayene etme ihtimali ülkemiz gerçekliği ile
uyuşmamaktadır. Bu hedef kitleye uygulanacak koruyucu uygulamaları için aile
hekimlerinden faydalanmak gerekmektedir. Ülkemizde aile hekimlerinin hamileleri gebelik dönemleri boyunca ortalama 4 kez kontrol etmeleri, bebekleri ise 12.
ay da kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı, 18-24 ay arasında ise 5`li karma ve
oral polio aşıları nedeni ile görmeleri programın başarısı açısından bir avantajdır.
Bu amaçla aile hekimlerine sağlık müdürlüğünün konferans salonunda konu ile
ilgili her yıl düzenli eğitimler verilmektedir.
Aile hekimlerinin bebek ve gebe takip kartlarına diş hekimi kontrol bölümü açılması ve bu hedef kitleyi koruyucu uygulamalara dahil edilmesi ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir.

5. 4-6 YAŞ (ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ) GRUBUNA
UYGULANAN PROGRAMIN AMACI
Bu dönem süt dişlenmenin tamamlandığı ve daimi dişlenmenin başladığı dönemdir. Aynı zamanda süreklilik arz eden fırçalama alışkanlığının kazandırılabileceği
dönem olarak da tanımlanabilir. Çünkü yapılan araştırmalar bireylerin 6 yaşına
kadar fırçalama alışkanlığı kazanamazsa bu yaştan sonra alışkanlığın süreklilik
kazanma ihtimalinin %23 olduğunu göstermektedir. Bu yaş grubunda yapılacak
eğitimlerle fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve düzenli takibi çok önemlidir.
Süt dişlerinde başlamış/başlamakta olan veya ilerlemiş çürük hastalığı, enfeksiyonel doğası sebebi ile özellikle ilk sürmeye başlayan daimi dişleri de hızla etkileyebilir. Bu açıdan bu dönemde süt dişlerine uygulanan koruyucu uygulamalar
gerek enfeksiyonun azaltılmasında gerekse daimi dişlerin “dirençli” hale getirilip
korunmasında önemlidir. Dişler üzerine uygulanan topikal florür uygulamaları
diş çürüklerine karşı korunmada uygulanan koruyucu yöntemlerdendir. Topikal
flor uygulamalarının genel amacı diş dokularına uygulanarak çürük ilerleyişini geciktirmek, durdurmak ve hatta tersine çevirmektir. (Peterson LG. Fluoride
Mouthinses and fluoride varnises. Caries Res. 1:35-42 1993)
Bu amaçlarla kullanılan ve 1960 yılında Avrupa’da geliştirilen florürlü vernikler
uygulama kolaylıkları, yutma riskinin olmaması ve jel uygulamasında ihtiyaç duyulan özel aplikatör gerektirmemesi nedeni ile ön plana çıkmaktadır.
Hol’in 3 yaş çocuk gurubunda yılda 2 kez %44, frostel ve arkadaşlarının 4 yaş
çocuk grubunda yılda 2 kez gerçekleştirdikleri vernik uygulamalarında %37’lik
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oranlarda süt dişlerinde çürük azalması tespit edilmiştir. (Professio nally applied
topical fluoride, Evidence- based clinical recommendations)
2004 Türkiye Ağız-Diş Sağlığı Profil çalışmasına göre 5 yaşındaki çocukların
%69,8’ inde en az bir çürük dişi olduğu, buna karşılık yalnızca % 2,1’inin en az
bir dolgulu dişi olduğu belirlenmiştir. Oysa tedavi gereksinimi saptanan dişlerin
% 73,2’sinin dolgu gereksinimi vardır. Bu nedenle bu hedef kitleye uygulanacak
programda sadece etiyolojik faktörlere yönelik birincil koruma programları yetersiz olacaktır. Birincil koruma uygulamalarının erken tanı ve tedaviyi kapsayan
ikincil koruma uygulamaları ile desteklenmesi gerekmektedir.
Ancak bu yaş grubundaki çocukların % 82,1’ i daha önce hiç diş hekimine gitmemiştir. Ağırlıklı olarak diş hekimine bir yakınmaları olunca gitmektedirler. Çocukların düzenli diş hekimi ziyaret etmeleri sağlanmalıdır.
5 yaşındaki çocukların %21,1’inde diş fırçası bulunmamaktadır. Uygulanacak
programın başarısı için yılda 2 kez diş fırçası dağıtılması önemli olacaktır. Aynı
zamanda çocukların motivasyonu açısından da yararlı olacaktır.
Risk bazlı koruyucu uygulamalar felsefesine uygun olarak DSÖ formatında muayeneleri yapılan öğrencilerden en az bir adet süt dişi çürüğü olan çocuklara topikal flor uygulaması yapılmalıdır.
Zorunlu anasınıfı uygulaması programın başarısı için önemli bir fırsattır. Ancak
Adıyaman ilinde dahi anasınıfına gitme oranı %61’dir. Seçilen hedef kitlenin
yaklaşık %30’una ulaşılamaması programın bir handikabıdır.
5.1. 4-6 Yaş (Anaokulu Öğrencileri) Grubunda Programın Uygulanması
Anaokulu öğrencileri sene başında hazırlanan plana uygun olarak her eğitim öğretim yılında 1. dönem ve 2. dönem olmak üzere yılda 2 kez servislerle merkezimize getirilmekte ve çocukların ilk etapta diş hekimiyle muayene ortamı dışında
tanışmaları sağlanmaktadır. Çocuklarla tanışan diş hekimi, merkezimiz tarafından oluşturulan resimli hikâye kitabıyla (Resim 8) sohbet şeklinde çocuklara ağız
diş sağlığı eğitimini vermektedir.
Çocukların pedodonti kliniğinde tarama amaçlı yapılan muayeneleri, çocukların
sıkılmaması için, birbirlerini muayene ettiği bir oyun şeklinde planlanmıştır. Bu
şekilde ileride oluşabilecek diş hekimi korkusunun da önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
Yapılan tarama sonuçları ailelere gönderilerek farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. (Resim 1)
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Aynı zamanda da diş fırçalama takibi açısından takip çizelgeleri oluşturularak
ailelere gönderilmektedir. (Resim 3)
Tarama sonucu 1 ve daha fazla çürük görülen çocuklara florlü vernik (florür cilası) uygulaması aynı seansta yapılmaktadır.
Motivasyon açısından bu uygulamalarda tüm öğrencilerimize diş fırçası dağıtılmaktadır.

6. 7-12 Yaş (1. 2. 3. 4. Sınıf İlköğretim Öğrencileri)
Grubuna Uygulanan Programın Amacı
7-12 yaş döneminde çocuk karışık dişlenme dönemindedir. Ağızda süt dişleri ve
yeni çıkan kalıcı dişler birlikte bulmaktadır. 7-12 yaş arasında ağızda var olan süt
dişlerine uygulanacak tedaviler ile süt dişlerini düşmesi gereken zamana kadar
ağızda tutarak çocukta konuşma, çiğneme bozukluğunun ve ortodontik tedavi
ihtiyacının önüne geçilebilir. Ağızda var olan kalıcı dişlere uygulanacak basit koruyucu işlemler ile bu dişlerin büyük oranda çürükten korunması sağlanabilir.
Türkiye’ de 12 yaşındaki çocukların %50,8’inin daimi dentisyonunu tamamladıkları görülmektedir. Bu dönemde yapılacak koruyucu uygulamalar ve yapılan
tedaviler artık çocuğun kalıcı dişlerini etkilemesi açısından önemlidir. Yine bu
dönemde çocuklara gecikmiş tip fırçalama alışkanlığı kazandırılabilir.
Ülkemizde 2004 Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı profil çalışmasına göre 12 yaşındaki çocukların %9,5’inin diş fırçası bulunmamakta, %1,2’si ise diş fırçasını diğer aile bireyleri ile paylaşmaktadır. Diş fırçası olanların %26,8’i günde 2 kez
%22,1’i 1 kez %31,1’i ise ara sıra dişlerini fırçalamaktadır. Bu oranlar okul çağı
çocuklarında fırçalamanın davranışsal bir şekle dönüşmediğini göstermektedir.
Yine bu çocukların yarıya yakını hiç diş hekimine gitmediklerini belirtmişlerdir.
Grubun büyük bölümü yakınması olduğunda diş hekimine gitmektedir. En sık
belirtilen diş hekimine gitme nedenleri çekim (%55,2) ve ağrı (%13)’dır.
Bu çocukların %61,1’inin en az bir çürük dişi vardır. Bu da bu çocukların büyük
oranda tedavi ihtiyaçları olduğunu göstermektedir. Oysa yapılan çalışmada 12
yaşındaki çocukların sadece %6,5’in de dolgu bulunduğu saptanmıştır.
Bu yaş grubundaki çocukların ara öğünlerde tükettiği gıdalara bakıldığında meyve, bisküvi, kek gibi şekerli yiyecekler ile kola, gazoz gibi şekerli ve gazlı içeceklerin üst sıralarda bulunduğu görülmektedir. Bu beslenme şekli ise çürük oluşumunun artmasına neden olmaktadır. Beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler,
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bu olmazsa beslenmeden sonraki davranış şeklinin değiştirilmesi ile çürükten
büyük oranda korunma sağlanabilir.
6.1. 7-12 Yaş (1. 2. 3. 4. Sınıf İlköğretim Öğrencileri) Grubuna
Programın Uygulanması
Öncelikle Adıyaman il merkezindeki ilköğretim öğrenci sayıları baz alınarak her
diş hekimine sorumlu oldukları bir okul belirlenerek, diş hekimlerinin belirlenen
okullarına ayda 1 kez gidecekleri şekilde planlama yapılmaktadır.
Bu programlar eğitim öğretim yılının başında yapılmaktadır ve gerekli mercilerin
oluru alındıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmenlere dağıtılmak
üzere Okul Müdürlüklerine gönderilmektedir.
Diş hekimi sorumlusu olduğu okulu her eğitim öğretim yılında toplam 9 kez ziyaret etmektedir.
Bu ziyaretlerde;
• 4 flor jel uygulaması,
• 2 ağız ve diş sağlığı bilinçlendirme eğitimi,
• 9 tarama çalışması
• 9 fırçalama takip çizelgesi dağıtımı ve elma ağacı değerlendirilmesi yapıldı
Okullarda Flor Jel Uygulaması
Her dönem 2 kez olmak üzere toplam 4 flor uygulamasının 2 defasında çocuklara
diş fırçası dağıtılmakta, böylelikle her çocuğun fırça sahibi olması sağlanmaktadır.
Flor jel uygulamasında Brush-on tekniği kullanılarak, sorumlu diş hekimi ve
hemşire gözetiminde sınıf içinde yapılmaktadır. Uygulama esnasında gerekli
olan malzemeler merkezimiz tarafından sağlanılmaktadır (Pet bardak, peçete,
çöp poşeti v.b).
Ağız ve Diş sağlığı eğitimleri
Eğitimler okul sorumlu diş hekimi tarafından verilmekte olup, eğitim materyali
olarak resimli eğitim kartları (Resim 8) , fantom çene ve diş fırçası kullanılmıştır.
Merkezimiz tarafından oluşturulan resimli eğitim kartları ile diş fırçalamanın önemi, günlük ağız bakımı, bakteri-çürük, beslenme-çürük ilişkisi anlatılmaktadır.
Taramalar
Merkezimiz pedodonti kliniğinde görev yapan hekimleri tarafından Dünya Sağlık Örgütü’nün muayene kriterleri kullanılarak sınıf ortamında çıplak gözle dil
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basacağı kullanarak yapılmaktadır. Öğrencilerin hekimleriyle poliklinik ortamı
dışında karşılaşmaları sağlanarak diş hekimi korkusunun da önüne geçilmesi
hedeflenmektedir. Tarama sonuçlarının bir örneği ailede farkındalık yaratılması
amacıyla ailelere gönderilmektedir. (Resim 1)
Tüm tarama sonuçları merkezimizde okul tarama modülüne bilgi işlem elemanı
tarafından kaydedilmektedir.
Fırçalama Takip Çizelgesi ve Elma Ağacı Takvimi
Çocuklarda süreklilik arz eden fırçalama alışkanlığının oluşması için yapılan çalışmadır. Çalışma materyali olarak elma ağacı takvimi ve diş fırçalama takip çizelgesi kullanılmaktadır. Takvim okul dönemine uygun olarak 9 sayfadan oluşan
takvim (Resim 5) her sınıfa asılmaktadır. Takvimin sayfalarında düzenli fırçalamayı hatırlatacak uyarılar bulunmaktadır. Takvimdeki elma ağacında her çocuğa
isminin yazılı olduğu bir elma verilmekte ve çocuk diş fırçalama takip çizelgesindeki imza sayısına göre elmasını kırmızıya boyama hakkı kazanmaktadır.
Takip için her ay okullar ziyaret edilerek elma ağaçları okul sorumlu diş hekimi
tarafından değerlendirilmektedir.
Günlük sabah akşam fırçalamayı takip edecek şekilde düzenlenen diş fırçalama
takip çizelgeleri düzenli olarak her ay öğrencilere dağıtılmaktadır. (Resim 3)
Çizelgeler belirli aralıklarla öğretmen tarafından kontrol edilerek çocukların
elmalarını boyamaları sağlanmakta ve fırçalama alışkanlığı kazanan çocuklara
ödül olarak diş koruyucusu rozeti ödül olarak sınıf ortamında verilmektedir.
(Resim 2)
Cesaret Diploması
2004 Türkiye Ağız-Diş Sağlığı Profil çalışmasına göre 5 yaşındaki çocukların
%69,8’ inde diş çürüğü bulunmakta, bunların sadece %2,1’inde dolgu bulunmaktadır. Yine aynı çalışmaya göre 12 yaşındaki çocukların %61,1’ inde en az bir
çürük bulunmakta sadece %6,5’ inde dolgu bulunmaktadır. Bu verilere göre bu
yaş gruplarında sadece koruyucu tedavilerin uygulanması sorunu çözmeyecektir.
Yapılacak koruyucu tedavilerin erken tanı ve tedaviyi kapsayan ikincil korumayla da desteklenmesi gerekmektedir. Bu amaçla çocuklarda tedaviyi özendirmek
için pedodonti kliniğimizde tüm tedavilerini tamamlayarak sıfır çürüğe ulaşan
çocuklara hekimleri tarafından Cesaret Diploması verilmektedir.(Resim 4).
Bu çalışmalar sayesinde merkezimizde pedodonti kliniğine tedavi amacıyla gelen
hasta sayımızı arttırdık.
3. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri

113

SKS En İyi Uygulama Ödülü

Geleneksel Fissür Sealent Günleri
Araştırmalar mutlak sonuçlarda fissür örtücü işleminin fissürlü yüzeylerde daha
belirgin bir koruma sağladığını ortaya koymuştur. Bu nedenle fissür örtücülerin
bu yaş grubunda da uygulanması programın başarı şansını arttıracaktır. Bu amaçla her ara yıl tatilinde fissür sealant günleri adıyla kampanyalar düzenlenmektedir. Toplumu bu konuda bilgilendirmek amacıyla afişler asılmakta, yerel yazılı
ve görsel basında bu konu ile ilgili haber ve röportajlar yapılmaktadır. (Resim 6)
Öğretmen Eğitimleri
Her yıl 1 kez merkez başhekimimiz tarafından sağlık müdürlüğünün eğitim salonunda öğretmenler yönelik eğitim verildi. Eğitime Adıyaman merkez ilköğretim okullarının idarecileri ve öğretmenleri davet edildi. Eğitimde programın
uygulanma nedeni, sağlığa kattığı yararları ve uygulamanın ayrıntıları anlatıldı.
Ayrıca ağız diş sağlığı, çürük oluşumu ve korunma yöntemleri, ülkemizin ağız
diş sağlığı durumu hakkında bilgi verildi. Programın ayrıntılarını anlatan kitap
ve kullandığımız materyaller eğitim sonunda okul diş hekimliği çantasıyla öğretmenlerimize dağıtıldı.

7. OKUL TARAMA MODÜLÜ
Çürük oluşumu aniden oluşan bir hastalık değil, oluşumu aylar, hatta yıllar alan
bir olaydır. Bu nedenle sağlıklı bir kayıt sistemi ile oluşturulacak ulusal veri tabanı ağız ve diş sağlığı problemlerini çözmede çok önemli olacaktır. Mevcut durumu tam olarak bilmeden saha çalışmalarına dayanılarak yapılan planlamalar her
zaman doğru sonuç vermeyebilir. Oysaki seçilecek hedef kitlelere ait ağız taramalarının bilgisayar veri tabanında kayıt edilerek çeşitli alt gruplara göre analizler yapılması gerek malzeme gerekse insan gücü kaynaklarının etkin kullanılması
açısından önemli olacaktır.
Sağlık Bakanlığı her eğitim öğretim yılında ilköğretim öğrencilerine tarama çalışması yapılmasını ve sonuçlara ait DMFT indeksinin hesaplanarak gönderilmesini istemektedir. Ancak çürük insidansı çok çeşitli faktörlere bağlı olduğu için
il içinde dahi farklılıklar göstermektedir. DMFT indeksi il genelini kapsayacak
şekilde hesaplama yapılması sorunun çözümünde yetersiz kalmaktadır.
Yapılan çalışmalar 6-12 yaş grubunda görülen total çürük miktarının %80’ inin
bu yaş grubunun %10-18’ inde olduğunu göstermektedir. Bu yüksek çürük riskli
çocukların erken tespit edilerek koruyucu uygulamalar yapılması uzun vadede
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total çürük miktarında belirgin düşüş olmasını sağlayacaktır. Bu da ancak tarama
sonuçlarının bilgisayar veri tabanına kayıt edilmesi ile mümkün olabilecektir.
Bu amaçla oluşturduğumuz Okul Tarama Modülü DMFT indeksi, prevalans, insidans ve tedavi maliyet analizini;
• Yaş
• Cinsiyet
• Okul
• Sınıf vb. gruplara, daha da önemlisi süt ve daimi dişlere göre ayrı ayrı hesaplayabilmektedir.
Bu da indeksi yüksek çıkan gruplara daha ayrıntılı çalışma yapılabilmesine imkân vermektedir. Ayrıca tarama yapılan her öğrenci için ayrı ayrı prevalans ve
tedavi maliyeti hesaplamaktadır. Bu şekilde yüksek çürük riski yüksek olan öğrenciler tespit edilebilmektedir.
Aynı zamanda modül HBYS programı ile entegre çalışmaktadır. Bu özellik hesaplanan analizlerin sürekli güncellenmesini sağlamaktadır. Bu da uygulanan koruyucu diş hekimliği programının ilerleyen aşamaları hakkında sürekli güncel
bilgilere sahip olmamızı sağlamaktadır.

8. SONUÇ
2009 yılından itibaren Adıyaman il merkezindeki okullarda flor jel uygulaması
ile başlayan Okul diş hekimliği programı, her yıl üzerine yenilikler eklenerek
devam etmektedir.
2010-2011 döneminde toplam 40 ilköğretim okulu ve 9 anasınıfında bulunan
10625 ilköğrenim öğrencisi ve 1400 anaokulu öğrencisi uygulamaya alındı. Bu
öğrencilere 24050 diş fırçası dağıtıldı.
2011-2012 öğrenim yılında 12.729 ilköğretim, 1463 anaokulu öğrencisi uygulama uygulamaya alınmış olup, 14192 öğrencinin taraması yapılarak, tarama sonuçları tarama kartıyla ailelere gönderildi. Bu öğrencilere 28384 diş fırçası dağıtıldı. 1268 öğrencimiz belirlenen kriterleri yerine getirdiği için diş koruyucusu
rozetiyle ödüllendirildi. 10912 öğrencimizin tarama sonuçları oluşturulan okul
tarama modülüne kaydedildi.
2012-2013 yılında 18684 ilköğretim, 1696 anasınıfı, 1450 anaokulu öğrencisiyle
uygulama devam etmektedir.
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OKULLAR

ŞEHİ CEM
MENDERES
ÖZGÜL
İLKÖĞRETİM
İLKÖĞRETİM
OKULU
OKULU

TARAMA
DÖNEMİ

2010
-2011

2011
-2012

2010
-2011

2011
-2012

2010
-2011

2011
-2012

2010
-2011

2011
-2012

TARANAN
ÖĞRENCİ
SAYISI

350

342

292

306

253

200

501

519

ÇÜRÜK
PREVELANSI
(%)

87,7

78,6

90,4

82,6

91,3

81,5

88,6

82,08

ÇÜRÜK
İNDEXİ

4,2

3,23

4,3

3,98

4,1

3,58

4,6

4,21

ALTINŞEHİR
İLKÖĞRETİM
OKULU

M.AKİF ERSOY
İLKÖĞRETİM
OKULU

Tabloda uygulama yapılan okullarımızdan bazılarına ait karşılaştırmalı sonuçlar
görülmektedir.

9. OKUL DİŞ HEKİMLİĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA
KULLANILAN MATERYALLER
Resim 1. Ailelere Gönderilen Tarama Kartı

Resim 2. Diş Koruyucusu Rozeti

Resim 3. Diş Fırçalama Takip Çizelgesi
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Resim 4. Pedodonti Kliniğimizde Tüm Tedavilerini Yaptıran Çocuklarımıza Hekimi
Tarafından Verilen Cesaret Diploması

Resim 5. Sınıflara Asılan Elma Ağacı Takvimi

Resim 6. Geleneksel Fissur Sealant Günleri Afişi

Resim 7. Okul Tarama Modülü
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Resim 8. Merkezimiz Tarafından Hazırlanan Resimli Eğitim Kartları
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UYGULAMADAN RESİMLER
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Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerine
HKS Eğitimi Verilerek Hasta ve Çalışan
Güvenliği Konusunda Farkındalık
Oluşturma Projesi HABİB (HKS’yi Anlayıp
Bilerek İşe Başlıyorum)
Mehmet EROĞUL1
Bedri ALTAN2
İlknur IŞIK3
Ahmet ALTIN4
Zöhre ÜNLÜCE5
Özet
Bu çalışmanın amacı, Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencilerinin hizmet kalite standartları konusundaki bilgi düzeylerinin verilen eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarının
karşılaştırılmasıdır. Aynı zamanda öğrencilerin edindikleri bilgileri staj uygulamalarına
yansıtarak hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının en üst düzeyde karşılanması sağlamaktır. Böylece mesleğe başlarken, sağlık çalışanlarının oryantasyon sürecinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
Sağlık hizmetleri bir bütündür ve ekip işidir. Sağlık meslek lisesi stajyer öğrencileri bu
ekibin üyeleridir. Hizmet Kalite Standartları tüm hastanelerde etkin bir şekilde uygulanmakta olup, hastanemizde staj yapan öğrencilerin eğitim müfredatlarında hizmet kalite
standartları konuları bulunmamaktadır. Bu durum öğrencilerin aldıkları teorik bilgilerini
uygulama sahalarına yansıtma konusunda yetersiz kalmalarına sebep olmaktadır.
Stajyer öğrencilere hasta ve çalışan güvenliğine etki eden hizmet kalite standartları eğitimleri verilerek öğrencilerin staj uygulamalarındaki bilgi, beceri ve farkındalık düzey1
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lerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda verilen eğitimin hasta ve çalışan güvenliği unsurlarına olumlu yönde etki ettiği tespit edilmiştir.
Ön test başarı yüzdesi 60,43 iken, verilen HKS eğitimi sonrasında yapılan son testte başarı yüzdesi 83,60’a ulaşmıştır. Bu da verilen HKS eğitiminin faydalı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Hasta ve Çalışan Güvenliği, Hizmet Kalite Standartları Eğitimi,
Oryantasyon Eğitimi, Stajyer Öğrenciler

Abstract
This study aims to compare the knowledge level of the Vocational School of Health
students at senior class about service quality standards before and after trainings. Also
it aims to compare the applications of the students about patient and personnel security
during their training periods by using the information they acquired from trainings.
Therefore it is aimed to make the orientation process easier as they start to work.
Health services are undivided and a team work. Intern students of Vocational School
of Health are a part of this team. Service Quality Standards are applied in all hospital
efficiently but intern students of Vocational School of Health do not have service quality
standards subject in their curriculum. That causes the students to be insufficient about
applying the theoretical information in the application fields.
It is aimed to give trainings to intern students about service quality standards affecting
patient and personnel security and to increase their level of awareness, knowledge and
skill. Also it has been observed that the trainings given influenced the factors about
patient and personnel security positively. While success percentage of the preliminary test
is 60.43, it has reached 83.60 at the last test after SQS trainings were given. That shows
SQS trainings are beneficial.
Key Words: Patient and Personnel Security, Service Quality Standards Training,
Orientation Training, Interns
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1. GİRİŞ
Sağlık hizmetlerinin başarısı, sağlık bakım sistemindeki değişikliklerin hastanın
bakım standardını arttıracak şekilde kullanılmasına ve bakım verecek hemşire ve
diğer sağlık personelinin iyi yetiştirilmesine bağlıdır. (Karadağ ve Uçan, 1991:
43) Bu da örgün eğitimin sürekli kendini yenileyerek yenilikleri staj sahasına
entegre etmesi ile mümkün olacaktır.
Günümüzde sağlık kurumları da diğer işletmeler gibi sürekli iyileştirme faaliyetlerine odaklanmaktadırlar. Sağlık kurumları kalite konusunda personelini eğittikten sonra süreçlere olan ilgilerini sağlamakta ve sürdürmekte zorlanmaktadır.
Hasta güvenliği ise, iyileşme sağlanması için sürekli fırsat yaratmakta ve bu durum sürekli kalite iyileştirmesi ve toplam kalite yönetimi kavramlarının da kullanımını gerektirmektedir.(Tütüncü vd., 2006: 286,287)
Nitelikli iş gücü, verimli bir ekonomi için vazgeçilmez unsurdur. Nitelikli iş gücüne sahip olmanın yolu ise iyi planlanmış mesleki eğitimle mümkündür. (Şahin
ve Fındık, 2008: 65)
Bir meslek üyesi değişim ve gelişimleri mesleki çalışmalarına yansıtabildiği sürece mesleğinin varlığını devam ettirebilir. Değişim ve gelişime uyum sağlayabilecek meslek üyelerinin yetişmesi o alandaki eğitimin sürekliliği ile mümkündür.
(Göçmen, 2004: 12)
Sağlık eğitiminin özelliklerinden birisi de, uygulamalarının içine okullarda yapılan sağlık eğitiminin de girmesidir. Sağlık eğitimi, ilke ve yöntemler açısından
yetişkin eğitiminin özel bir konusudur. (Gökkoca, 2001: 371)
Hasta güvenliği, tüm sağlık ekip üyelerinde olduğu gibi temel sağlık bakımının
da unsurlardandır. Hasta güvenliğinin arttırılması için profesyonel sağlık bakım
personelinin işe alınması, eğitimi ve meslekte tutulması, performanslarının iyileştirilmesi, enfeksiyonla mücadele, ilaçların güvenli kullanımı, cihaz emniyeti,
sağlıklı klinik uygulamalar, sağlıklı bakım ortamı da dâhil olmak üzere çevre
güvenliği ve risk yönetimi alanlarında geniş kapsamlı önlemler alınması, hasta
güvenliği üzerinde odaklanmış bilimsel bilgi ile bunun gelişmesine destek sağlayacak altyapının ayrılmaz bir bütün halinde birleştirilmesi gerektiğine inanmaktadır.(Çırpı vd., 2009: 27)
Bu çalışmada hemşirelik, laboratuar, radyoloji, anestezi, diş protez teknisyeni öğrencilerinden gönüllü 73 kişi çalışma grubumuz olarak belirlenmiştir. Eskişehir
Devlet hastanesinde staj yapan öğrencilerin staj öncesi Hizmet Kalite Standartları
konusundaki bilgi düzeylerini ölçmek ve eğitimi planlamak için bir ön test uygulanmıştır. Ön test sonuçlarına göre eğitim programı alanında uzman kişilerin
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vereceği şekilde görsel yöntemlerle destekleyerek hazırlanmıştır. 11 hafta süren
eğitim programı sonrasında bilgi düzeyini ölçmeye yönelik son test uygulanarak
eğitimin etkinliği değerlendirilmiştir.

2. UYGULAMANIN AMACI
Uygulamanın amacı Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencilerinin hizmet kalite
standartları konusundaki bilgi düzeylerinin eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarının karşılaştırılmasıdır. Bir diğer amaç ise Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin almış oldukları HKS eğitimi ile hasta güvenliği kültürüne yatkın olmalarını sağlayarak, işe uyum süreçlerini kolaylaştırmaktır. Sağlık meslek lisesi
öğrencilerine HKS’nin önemini anlatmaktır. Ayrıca Hizmet Kalite Standartları
konularının Sağlık Meslek Lisesi eğitim müfredatında yer alıp almamasının gerekliliği konusunda çalışma yapmaktır. Eskişehir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi
öğrencilerinin Hizmet Kalite Standartları konusundaki bilgilerini arttırmak
ve hasta, çalışan güvenliği uygulamalarında hata payını en aza indirmek ve
sistematik olarak yaptıkları işleri planlamaları, uygulamaları ve kaydetmeleri amaçlarıyla eğitimler planlanmıştır

3. UYGULAMANIN HİZMET KALİTE STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ
• 01.01.17 Eğitim Komitesi Hizmet Kalite Standartları eğitimlerini planlamalıdır. (Eğitimler tüm hastane çalışanlarını kapsadığı gibi sağlık hizmetleri
sunumunda stajyer öğrenciler de ekibin bir üyesi olduğundan hizmet kalite
standartları eğitimi almaları gerektiği düşünülmüştür.)
• 01.01.24.04 Stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire gözetiminde olmalıdır.
(Stajyer öğrencilerin uygulamaları hasta, çalışan güvenliğini direkt olarak ilgilendirdiğinden eğitim verilmesi uygun görülmüştür.)
• Eğitim programı Hastane Hizmet Kalite Standartları kapsamında hasta ve çalışan güvenliğini ilgilendiren maddeleri içerecek şekilde uygulanmıştır.

4. UYGULAMA SÜRECİ
Uygulama öncesi Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan
protokol ile yapılarak, pilot okul seçilen Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Yöneticileri ile görüşülmüş; eğitimin süresi, eğitimciler, eğitim verilecek grup, eğitim
saatleri ve eğitim yeri planlanmıştır. Laboratuvar, radyoloji, anestezi, diş protez
teknisyeni ve hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinden gönüllü 73 kişi çalış124
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ma grubu olarak belirlenmiştir. Eğitim konuları Hastane Hizmet Kalite Standartları Rehberi kılavuzluğunda özellikle hasta ve çalışan güvenliği konuları içerecek
şekilde 9 farklı konuda belirlenmiştir. Eğitim öğrencilerin de görüşleri alınarak
rehberlik derslerinin olduğu haftanın iki gününde birer saat olarak verilmiştir.
13.02.2012- 24.04.2012 tarihleri arasında Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Eğitim
Salonunda eğitim programı tamamlanmıştır. Eğitimde soru cevap, demonstrasyon, video ve slayt gösterisi kullanılmıştır. Eğitim öncesi seviye belirlemek için
ön test, eğitim sonrasında eğitimin etkinliğini ölçmek için son test uygulanmıştır.
Son testte 100 üzerinden 70 puan ve üzeri alan ve aynı zamanda eğitim programlarına % 60 ve üzeri devam eden öğrencilere katılım ve başarı belgesi verilmiştir.
% 60 ve üzeri devam eden ancak 100 üzerinden 70 puanın altında alan öğrencilere sadece katılım belgesi verilmiştir. Ayrıca motivasyonu arttırması amacıyla
son testte dereceye giren ilk 4 öğrenciye de hastane yönetimimiz tarafından ödül
verilmiştir. Kısa süre sonra mesleğe başlamaları ve bilgilerinin taze kalması amacıyla özellikle son sınıf öğrencileri programa alınmıştır. Son test öncesi öğrencilere, verilen eğitim konularını içeren bir el kitapçığı verilmiştir.

5. UYGULAMANIN YAPILDIĞI BÖLÜMLER
Eğitimler, Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Eğitim Salonunda hastanemiz eğitimcileri tarafından verilmiştir.

6. UYGULAMANIN TAKİBİ
Uygulama hastanemiz Kalite Yönetim Direktörünün sorumluluğunda yürütülmüştür. Kalite Yönetim Birimi projenin organize edilmesi ve takibini sağlamıştır. Öğrencilerin programa katılımlarının sağlanması ise Atatürk Sağlık Meslek
Lisesi Müdürü tarafından organize edilmiştir. Katılımcılarından her derste imza
alınmış ve dersleri takipleri kontrol edilmiştir.

7. UYGULAMADAN ELDE EDİLEN SONUÇLAR
13.02.2012- 24.04.2012 tarihleri arasında Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Stajyer
öğrencilerine uygulanan ön test ve son test çalışmasının sonuçları şu şekildedir;
Tablo 1. Ön Test ve Son Testte Yapılan Ortalama Soru Sayısı ve Farkı
OrtalamaSoru
Ön Test
Son Test
Ön Test
Son Test
Sayısı Farkı ve Ortalama Ortalama Doğru Sayı Doğru Sayı
%’si
Doğru Sayı Doğru Sayı Yüzdesi
Yüzdesi
Tüm Öğrenciler
18,13
25,08
60,43
83,60

Son Test
İle Ön Test
Soru Farkı
6,95

Soru
Farkı
%
23,16
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30 soruluk ön testin başarı ortalaması 18.13 doğru cevap iken, son testin başarı
ortalaması yine aynı 30 soru üzerinden 25.08 doğru olmuştur. Ön test ve son testte aynı sorular sorulmuştur. Son testte yapılan doğru soru sayısı 6.95 ve % 23.16
artmıştır. Ön test başarı yüzdesi 60,43 iken, verilen HKS eğitimi sonrasında yapılan son testte başarı yüzdesi 83,60’a ulaşmıştır. Bu da verilen HKS eğitiminin
faydalı olduğunu göstermektedir.
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Doğru
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Son Test İle Ön
Bölümler
Ön Testdoğru oranı
Son daha
Test yüksek görülmektedir.
Soru Farkı %
nedeniyle,
erkek öğrencilerin
Test Soru Farkı
Anestezi Teknisyenliği

19.82
24.21
4.39
14.63
Tablo 3. Bölümlere
Göre Ön Test ve
Son Test Ortalama
Doğru Sayıları

Hemşirelik

20.15

Laboratuvar
Teknisyenliği

18.06

Hemşirelik

Diş Protez Teknisyenliği

11.41

20.15

Radyoloji Teknisyenliği
Laboratuvar
Teknisyenliği

-

Bölümler

Anestezi Teknisyenliği

Diş

Ortalama
Protez
Teknisyenliği

Ön Test
19.82

25.50

Son Test
27.15

5.35
Son Test
İle Ön
Test Soru Farkı

17.83

Soru Farkı %

9.09

30.30

5.35

11.09

36.96

21.37
27.15

9.09

-

25.08
22.50
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24.21
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17.83

30.30

23.1636.96

Diş Protez
ve Laboratuvar Teknisyenliği
Bölümlerinin
ön test ortalamalarının
diğer bölümlere
Radyoloji
Teknisyenliği
21.37
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Bölümler 25.08
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içinde en yüksek oran % 36.96 ile diş protez ve % 30.30 ile laboratuvar teknisyenliği
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Diş Protez ve Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin ön test ortalamalarının diğer bölümlere göre düşük olması, yataklı klinikler ve bire bir hasta güvenliği uygulamalarından uzak olmalarından kaynaklanabilir. Bölümler arasındaki son test
ortalama yapılan soru yüzdesi içinde en yüksek oran % 36.96 ile diş protez ve %
30.30 ile laboratuvar teknisyenliği bölümünde belirgin bir iyileşme saptanmıştır.
Bu da verilen eğitimin faydalı olduğunu gösterebilir.
Tablo 4. Hastanemizde Staj Yapma Durumuna Göre Doğru Sayıları
Son Test İle
Son Test Ortalama
Ön Test Soru
Doğru Soru Sayısı
Farkı

Soru
Farkı
%

Staj Yapma Durumuna
Göre Ön Test Doğru
Sayıları

Ön Test Ortalama
Doğru Soru Sayısı

Hastanemizde Daha Önce
Staj Yapan Öğrenciler

19.33

25.12

5.79

19.30

Hastanemizde Daha Önce
Staj Yapmayan Öğrenciler

17.88

25.22

7.34

24.46

Hastanemizde staj yapan ve yapmayan öğrencilerin ön test başarıları kıyaslandığında, daha önce staj yapan öğrencilerin daha başarılı oldukları görülmüştür. Bu
sonuçta hastanemizde staja başlayan her öğrenciye ilk staj günü birim sorumlusu
tarafından HKS eğitimi verilmesi aynı zamanda öz değerlendirmeler kapsamında
özellikle stajyer öğrencilerinin HKS bilgi düzeyinin sorgulanmasının ve bilgilendirilmesinin bir sonucu olabilir.
Tablo 5. Sorular Bazında Ön Test Ve Son Test Ortalama Soru Sayısı Ve Oranları
Soru Bazında Ön Test ve Son Test
Karşılaştırmaları
Aşağıdakilerden hangisi kalite yönetim
direktörünün görevlerinden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi HKS(hizmet
Kalite Standartları) kapsamınca
kurulan komitelerden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi hasta
güvenliği kapsamında değildir?
Düşmelerin önlenmesi hangi meslek
grubunun sorumluluğundadır?
Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi
doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi ‘Cerrahi
Güvenlik Kontrol Listesi’ bölümleri
arasında yer almaz?
Düşme riski ulan hasta için aşağıdaki
önlemlerden hangisi alınmaz?
Aşağıdakilerden hangisi Hizmet Kalite
Standartları çerçevesinde izlenmesi
istenen indikatörlerden değildir?
İndikatör kelime anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?

Ön Testte
Ön Test Doğru
Son Testte
Son Test Doğru
Doğru Cevap Cevap Veren Doğru Cevap
Cevap Veren
Veren Kişi
Kişi/ Toplam
Veren Kişi
Kişi/ Toplam
Sayısı
Kişi %
Sayısı
Kişi %
50

68,49

75

100

22

30,13

52

69,33

27

36,98

55

73,33

56

76,71

75

100

65

89,04

66

88,00

9

12,32

37

49,33

51

69,86

74

98,66

21

28,76

41

54,66

39

53,42

66

88,00
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Soru Bazında Ön Test ve Son Test
Karşılaştırmaları
İndikatörlerin çıkış noktaları için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi el hijyeni
5 endikasyon uygulamalarından biri
değildir?
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi
yanlıştır?
Kesici-delici bir aletle yaralanma
olduğunda aşağıdakilerden hangisi
yapılmamalıdır?
Yazılı düzenlemelerin hazırlanması
kimler tarafından yapılmalıdır?
Dokümanlar yayınlanmadan önce en
son kim tarafından onaylanır?
Hasta bakım hizmetleri hangi hizmet
yönetimine aittir?
Ulusal renkli kod numaraları
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
Hastane personelinin fiziksel saldırıya
uğraması durumunda hangi renkli kod
başlatılır?
Mavi kod hangi durumda başlatılır?
Mavi Kod uygulamasının asıl amacı
nedir?
Hastanın evden getirdiği ilaçların
kaydedilmesi açısından hangi ifade
daha doğrudur?
Hasta bir servisten diğerine
nakledilirken hangi formu doldurmak
gerekir?
Hangi durumda hastadan yazılı onanı
alınması gerekmez?
Cerrahi hataları önlemek açısından
hasta klinikten ayrılmadan önce hangi
form doldurulur.
HKS kapsamında Özdeğerlendirme
nedir?
Aşağıda belirtilen kriterlerin
Kurumsal Performans Katsayısına
etkisini yazılış sırasına göre doğru
eşleştiren şık hangisidir?
Kapsam dışı ne demektir?
Standardın maddesinin başında
bulunan Ç kodu neyi ifade eder?
Hangisi tıbbi atık değildir?
Tıbbi atıklar hangi renk poşete atılır?

Ön Testte
Ön Test Doğru
Son Testte
Son Test Doğru
Doğru Cevap Cevap Veren Doğru Cevap
Cevap Veren
Veren Kişi
Kişi/ Toplam
Veren Kişi
Kişi/ Toplam
Sayısı
Kişi %
Sayısı
Kişi %
10

13,69

6

8,00

63

86,30

72

96,00

40

54,79

60

80,00

68

93,15

72

96,0

50

68,49

59

78,66

44

60,27

64

85,33

55

75,34

38

50,66

8

10,95

69

92,00

52

71,23

61

81,33

59

80,82

73

97,33

55

75,34

73

97,33

68

93,15

72

96,00

67

91,78

73

97,33

60

82,19

73

97,33

59

80,82

63

84,00

30

41,09

56

74,66

17

23,28

61

81,33

43

58,90

60

80,00

21

28,76

58

77,33

54
61

73,97
83,56

72
73

96,00
97,33

Ön testte hastanın evden getirdiği ilaçlar ve kesici delici alet yaralanması ile ilgili
sorular % 93,15 ile en yüksek oranda doğru cevaplanmıştır. Son test sonrasında
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kalite yönetim direktörünün görevleri ve hasta düşmelerinin sorumluluğu ile ilgili sorular % 100 doğru cevaplanmıştır.
Tablo 6. Doğru Cevaplama Yüzdesinde En Çok Artış Olan Sorular
Ön Test Doğru
Cevap Veren
Kişi/Toplam
Kişi %

Son Test Doğru
Cevap Veren
Kişi/Toplam
Kişi %

Ön Test
Son Test
Yüzde
Artış Oranı

Ulusal renkli kod numaraları
aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

10,95

92,00

81,05

Aşağıda belirtilen kriterlerin
Kurumsal Performans Katsayısına
etkisini yazılış sırasına göre doğru
eşleştiren şık hangisidir?

23,28

81,33

58,05

Standardın maddesinin başında
bulunan Ç kodu neyi ifade eder?

28,76

77,33

48,57

Aşağıdakilerden hangisi HKS
(Hizmet Kalite Standartları)
kapsamınca kurulan komitelerden
değildir?

30,13

69,33

39,2

Aşağıdakilerden hangisi ‘Cerrahi
Güvenlik Kontrol Listesi’ bölümleri
arasında yer almaz?

12,32

49,33

37,01

Soru Bazında Ön Test ve Son Test
Karşılaştırmaları

Ön testte en az doğru yapılan sorulardan son testte doğru cevaplanma oranı artan
sorular pratik uygulamalar sırasında karşılaşılmayan ve teorik olan konulardan
oluşmaktadır. Yapılan eğitimlerin, hizmet kalite standartları konularındaki teknik
bilgilerin öğrenilmesinde etkili bir araç olduğunu göstermektedir.
Tablo 7. Doğru Cevaplama Yüzdesinde Azalış Olan Sorular
Ön Test Doğru
Cevap Veren
Kişi/Toplam
Kişi %

Son Test
Doğru Cevap
Veren Kişi/
Toplam Kişi %

Ön Test Son
Test Yüzde
Azalma
Oranı

Hasta bakım hizmetleri hangi
hizmet yönetimine aittir?

75,34

50,66

-24,68

İndikatörlerin çıkış noktaları için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

13,69

8

-5,69

Soru Bazında Ön Test ve Son
Test Karşılaştırmaları

Ön testte doğru cevaplandıktan sonra son testte cevaplanma oranı düşen sorular,
öğrencilerin uygulama esnasında veya teorik bilgi olarak uzak kaldıkları konulardan oluşmuş olabilir. Doğru cevap sayısı azalan sorular, sınav test usulü yapıldığından dolayı rastgele doğru cevaplanmış olabilir.
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Tablo 8. Her İki Testte de En Çok Doğru Cevap Verilen Sorular ve Ortalaması
Son Test
Ön Test Doğru
Doğru Cevap
Cevap Veren
Veren Kişi/
Kişi/Toplam
Toplam Kişi
Kişi %
%

Soru Bazında Ön Test ve Son Test
Karşılaştırmaları
Hastanın evden getirdiği ilaçların
kaydedilmesi açısından hangi ifade
daha doğrudur?
Kesici-delici bir aletle yaralanma
olduğunda aşağıdakilerden hangisi
yapılmamalıdır
Hasta bir servisten diğerine
nakledilirken hangi formu doldurmak
gerekir?
Aşağıdakilerden hangisi el hijyeni
5 endikasyon uygulamalarından biri
değildir?
Tıbbi atıklar hangi renk poşete atılır?

Her İki Testte
de En Yüksek
Cevap Verilen
Soruların
Ortalaması %

93,15

96

94,58

93,15

96

94,58

91,78

97,33

94,56

86,3

96

91,15

83,56

97,33

90,45

Her iki testte de en çok doğru cevap verilen sorular hasta ve çalışan güvenliğini ilgilendiren ve hastanedeki uygulamalarda sıkça kullanılan konulardan oluşmaktadır.
Tablo 9. Her İki Testte de En Az Doğru Cevap Verilen Sorular ve Ortalaması
Ön Test Doğru
Cevap Veren
Kişi/Toplam
Kişi %

Son Test Doğru
Cevap Veren
Kişi/Toplam
Kişi %

Her İki Testte
de En Az
Cevap Verilen
Soruların
Ortalaması %

İndikatörlerin çıkış noktaları
için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

13,69

8

10,85

Aşağıdakilerden hangisi ‘Cerrahi
Güvenlik Kontrol Listesi’
bölümleri arasında yer almaz?

12,32

49,33

30,83

Aşağıdakilerden hangisi Hizmet
Kalite Standartları çerçevesinde
izlenmesi istenen indikatörlerden
değildir?

28,76

54,66

41,71

Aşağıdakilerden hangisi
HKS(hizmet Kalite Standartları)
kapsamınca kurulan
komitelerden değildir?

30,13

69,33

49,73

Soru Bazında Ön Test ve Son
Test Karşılaştırmaları

Ulusal renkli kod numaraları
aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
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Her iki testte de en az cevaplanan sorular indikatörler ve cerrahi güvenlik kontrol
listesi gibi her sağlık mesleği grubunu direkt ilgilendirmeyen, hastane çalışanlarının bir kısmının da aslında bilgi sahibi olmadıkları konulardan oluşmaktadır.
Hastanemizde ulusal renkli kod uygulamasına yapılan eğitimlerden sonra geçildiğinden dolayı öğrenciler tarafından konunun yeterince bilinmemesinin nedenlerinden olabilir.

8. uygulamadan ÖĞRENİLEN DERSLER
• HKS eğitimlerinin ders müfredatı olarak Sağlık Meslek Liselerinde eğitim
programına dahil edilmesi, hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından öğrencilerin yeterli eğitimi almalarını sağlayacaktır.
• 4.sınıf öğrencileri YGS-LYS sınav kaygısı yaşamaktadır. Bu kaygı özellikle
2.dönemde artmakta olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum göz önüne alınırsa
eğitim programının 3.sınıf ve 4.sınıf 1.dönemde yer alması daha yararlı olabilir.
• Hizmet kalite standartları ile ilgili konuların eğitim müfredatına konulması
mümkün olmaz ise hastanelerdeki eğitim salonlarında eğitim ve kalite birimlerince staj uygulamalarına başlamadan önce eğitimler verilmesi uygun olacaktır.
• Hizmet kalite standartları ile ilgili konulara dair yapılan eğitimler hem teorik
hem de pratik uygulamaları içerecek şekilde düzenlendiğinde akılda kalıcı bir
şekilde öğrenilebilir.
• Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili hatalar telafisi olmayan veya insan hayatını olumsuz yönde etkileyecek şekilde sonuçlar doğurabileceğinden, stajyer
öğrenciler de dahil tüm sağlık çalışanları eğitime tabi tutulmalı ve eğitimler
periyodik olarak güncellenmiş şekliyle tekrarlanmalıdır.
• Eğitim sonrası devam ve başarı durumu değerlendirilerek sertifika verileceğinin eğitimin başında duyurulması eğitimlere katılım ve ilgi açısından motive
edici olmuştur.
• Eğitimin tüm bölüm öğrencilerine toplu olarak verilmesinden ziyade eğitim
içeriğinin bölüm bazlı olarak hazırlanarak ayrı sınıflarda verilmesi daha yararlı ve etkin olmasını sağlayabilir.
• Meslek lisesi öğretmenleri tarafından yapılan staj değerlendirmesinde, hizmet
kalite standartlarına ait kriterler de göz önünde bulundurulabilir.
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9. KURUM VE KURULUŞLARDA UYGULANABİLME DURUMU
Tüm Türkiye’deki Sağlık Meslek Liselerinde Hizmet Kalite Standartları Eğitim
Programı uygulanabilir.

10. uygulamanın sağlık hizmeti üzerine etkileri
HKS Eğitimleri Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Meslek Lisesi okul müdürlükleriyle görüşülerek ve uygun eğitici kadroları hazırlanarak sağlık meslek liselerinin bütün bölümlerinde uygulanabilir. HKS Eğitimleri stajyer öğrencilerin staj
yaptıkları alanlarda hasta ve çalışan güvenliği konularında daha dikkatli olmalarını sağlayacak bir programıdır.
Stajyer öğrenciler sağlık ekibinin bir üyesidir ve gelecekteki sağlık personelleri
adaylarıdır. Yeterli donanıma sahip olarak yetiştirilen sağlık personelleri daha az
hata yapma riski ile karşı karşıya kalabilir. Bu durumda hem hasta hem de çalışan
güvenliği açısından yeni yetişecek sağlık personellerinin HKS eğitimleri alarak
meslek hayatlarına başlamalarında kendilerine ve hizmet verecekleri hastalara
daha faydalı olabileceklerini gösterebilir.

11. uygulamanın bütçesi VE FİNANSMANI
Gider

Açıklama

TL

%

Personel
Maliyeti

Eğitimciler hastanemiz çalışanlarından oluşturulduğu için
personel harcaması yapılmamıştır.

-

-

Kırtasiye
Giderleri

A4 kağıdı, Fotokopi ücreti, sertifika gideri, dereceye giren
öğrencilere verilen ödüller için yapılan harcama

500

100

500

100

Toplam

Projenin tüm bütçesi ve finansmanı Eskişehir Devlet Hastanesi yönetimi tarafından karşılanmıştır.
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EKLER
Ek 1.Ön Test - Son Test Soruları
Adınız-Soyadınız;
Cinsiyetiniz;

K□

E□

Evet □

Hayır □

Bölümünüz;
Eskişehir Devlet Hastanesinde Staj
Uygulaması yapma durumunuz;

Sayın Öğrencimiz;
Bu testin amacı bilgi düzeyinizi ölçmek ve puanlamak olmayıp; vereceğimiz eğitimin içeriğini planlamak için uygulanmaktadır. Bu nedenle soruları staj uygulamalarınızdan edindiğiniz deneyimler ve okul bilgileri doğrultusunda yanıtlayabilirsiniz. Süreniz; 30 dk
Başarılar Dileriz.
Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Hizmet Kalite Standartları
Öndeğerlendirme Testi
1. Aşağıdakilerden hangisi kalite yönetim direktörünün görevlerinden değildir?
a) Doküman yönetimi
c) Anket sonuçlarının değerlendirilmesi
b) Öz değerlendirme sürecinin yönetimi
d) Fatura sisteminin işleyişinin kontrolü
2. Aşağıdakilerden hangisi HKS(Hizmet Kalite Standartları) kapsamınca kurulan komitelerden değildir?
a) Hasta güvenliği komitesi
b) Tesis güvenliği komitesi
c) Eğitim komitesi
d) Etik kurul komitesi
3. Aşağıdakilerden hangisi hasta güvenliği kapsamında değildir?
a) İlaç güvenliğinin sağlanması.
b) Cerrahi güvenliğinin sağlanması.
c) İletişim güvenliğinin sağlanması.
d) Sağlık tarama programının hazırlanması.
134

3. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri

SKS En İyi Uygulama Ödülü

4. Düşmelerin önlenmesi hangi meslek grubunun sorumluluğundadır?
a) Hemşire
b) Doktor
c) Tüm çalışanlar
d) Hizmetli
5. Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Bilgilendirme yapılmadan yazılı olarak alınan rızalar geçerlidir.
b) Hastaya yattığı süre içinde uygulanacak tüm işlemler için ‘ Genel Rıza’
almak yeterlidir,
c) Rızanın sözel olarak bir şahit eşliğinde alınması yeterlidir.
d) Hastaya yapılacak her tıbbi müdahale ve tedavi için ayrı ayrı yazılı rıza
alınmalıdır.
6. Aşağıdakilerden hangisi ‘Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi’ bölümleri arasında yer almaz?
a) Klinikten ayrılmadan önce,
c) Ameliyattan sonra,
b) Anestezi verilmeden önce,
d) Ameliyattan çıkmadan önce,
7. Düşme riski ulan hasta için aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmaz?
a) Kırmızı yıldız figürü odanın kapısına asılır.
b) Hasta yakınlarına bilgi verilir, işbirliği yapılır.
c) Banyonun yatağın yakınında olması ve tutunmak için tırabzanların bulunması gereklidir,
d) Dört yapraklı yeşil yonca figürü yatak başına asılır.
8. Aşağıdakilerden hangisi Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde izlenmesi
istenen indikatörlerden değildir?
a) Acil servise 24 saat içerisinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve
oranı,
b) Bir başka sağlık merkezine sevk edilen hasta sayısı, oranları ve teşhis dağılımı,
c) Cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranları,
d) Ortalama kalış günü
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9. İndikatör kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kayıt				

c) Gösterge

b) Sistem				

d) Veri Girişi

10. İndikatörlerin çıkış noktaları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hasta odaklılık			

c) iletişim

b) Verimlilik				

d) Güvenlik

11. Aşağıdakilerden hangisi el hijyeni 5 endikasyon uygulamalarından biri değildir?
a) Hasta ile temas öncesi
b) El antiseptiği ile el ovulduktan sonra
c) Aseptik işlemler öncesi
d) Vücut sıvıları ile temas sonrası
12. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?
a) Enjektör uçları kullanım sonrası mutlaka kapağı kapatıldıktan sonra atık
kutusuna atılmalıdır.
b) Kullanılmış enjektörler tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.
c) Çalışan Güvenliği kapsamında enjektör uçları kullanım sonrası kapağı takılmadan atık kutusuna atılmalıdır.
d) Kan ve vücut sıvısı bulaşma riski olan işlemlerden önce koruyucu ekipmanlar giyilmelidir.
13. Kesici-dclici bir aletle yaralanma olduğunda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Eller su ve sabunla yıkanmalı.
b) Kanatılmalı.
c) Pansuman yapılmalı.
d) İnfeksiyon hastalıkları kliniğine başvurmalı
14. Yazılı düzenlemelerin hazırlanması kimler tarafından yapılmalıdır?
a) Hastane Müdürü tarafından.
b) Başhemşirelik tarafından.
c) Bölüm / Komite / Ekipte çalışanlar tarafından.
d) İlgili kişi, birim yada komitenin görüşü alınarak hazırlanabilir, yayınlanmadan önce mutlaka kalite birimince kodlanıp numara verilip onaya sunulmalıdır.
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15. Dokümanlar yayınlanmadan önce en son kim tarafından onaylanır?
a) Kalite Yönetim Direktörü
b) Hastane Müdürü
c) Başhemşire
d) Başhekim
16. Hasta bakım hizmetleri hangi hizmet yönetimine aittir?
a) Kurumsal Hizmet Yönetimi
b) Sağlık Hizmet Yönetimi
c) Destek Hizmet Yönetimi
d) İndikatör Yönetimi
17. Ulusal renkli kod numaraları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Numaralar ülkemizin tüm sağlık kurumlarında standart olup; Beyaz Kod:
1111, Pembe Kod:2222, Mavi Kod:3333’tür.
b) Numaralar ülkemizin tüm sağlık kurumlarında standart olup; Beyaz Kod:
1111, Pembe Kod:3333, Mavi Kod:2222’tür.
c) Numaralar kurumun fiziki yapısı, alt yapı durumu göz önüne alınarak istenildiği şekilde belirlenebileceğinden standart değildir.
d) Numaralar Özel Hastane„Üniversite Hastaneleri ve Kamu Hastanelerinde
farklık göstermektedir.
18. Hastane personelinin fiziksel saldırıya uğraması durumunda hangi renkli kod
başlatılır?
a) Pembe Kod			

c) Beyaz Kod

b) Mavi Kod				

d) Kırmızı Kod

19. Mavi kod hangi durumda başlatılır?
a) Senkop				

c) Kardio-pulmoner arrest

b) Çocuk-bebek kaçırılması		

d) Personele fiziksel saldın

20. Mavi Kod uygulamasının asıl amacı nedir?
a) Hastayı acilen sevk etmek.
b) Hastayı entübe etmek ve monitörizasyonunu sağlamak.
c) Kardiyo pulmoner arrest durumunda hızlı ve güvenli müdahalenin sağlanması
d) Adrenalin ve atropin uygulamak
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21. Hastanın evden getirdiği ilaçların kaydedilmesi açısından hangi ifade daha
doğrudur?
a) Sadece ilaç ve malzemenin adı yazılır.
b) İlacın miadını yazmak yeterlidir.
c) İlacın adı, miadı, miktarı, ilacı teslim eden ve alan, kontrol eden hekim
kayıtları olmalıdır.
d) İlaçların kayıt edilmesine gerek yoktur, hasta kendisi kullanmaya devam
etmelidir.
22. Hasta bir servisten diğerine nakledilirken hangi formu doldurmak gerekir?
a) Servisler arası hasta transfer formu
b) Hasta eğitim formu
c) Hasta bakım formu
d) Güvenli cerrahi kontrol formu
23. Hangi durumda hastadan yazılı onanı alınması gerekmez?
a) İ.M Enjeksiyon
b) Kan transfüzyonu öncesi
c) Lomber ponksiyon öncesi
d) Tonsilektomi ameliyatı öncesi
24. Cerrahi hataları önlemek açısından hasta klinikten ayrılmadan önce hangi
form doldurulur?
a) Ameliyat raporu
b) Anestezi belgesi
c) Cerrahi güvenlik kontrol listesi
d) Hasta transfer formu
25. HKS kapsamında Özdeğerlendirme nedir?
a) Kişinin kendini tanıması ve olumlu özelliklerini geliştirip olumsuz yönlerini düzeltmeye çalışmasıdır.
b) Kurumun dışarıdan bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesidir.
c) Kurumun kendi kendisini değerlendirmesi ve raporlamasıdır.
d) Kurumun bakanlık tarafından değerlendirilip puanlanmasıdır.
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26. Aşağıda belirtilen kriterlerin Kurumsal Performans Katsayısına etkisini yazılış sırasına göre doğru eşleştiren şık hangisidir?
Hizmet Kalite Standartları:%……
Memnuniyet Anketleri:%........
İndikatörler:%..................
a) %65, %20, %15			

c) %60, %20, %20

b) %20,%15, %65			

d) %75 %15, %10

27. Kapsam Dışı ne demektir?
a) Birleşen hastanelerin merkezi değerlendirmeye tabi tutulmamasıdır.
b) Kurumda eksik olacağı bilinen bir HKS maddesinin değerlendiricilerin
onayı ile puanlamaya tabi tutulmayıp kuruma avantaj sağlanmasıdır.
c) HKS de bulunan bir maddenin kurumda karşılığının olmaması durumunda
puanlama dışı tutulması olup; açıklaması HKS kitabında yapılmıştır.(Örneğin;
Sterilizasyon ünitesinde Etilen Oksit Gazı kullanılmaması)
d) Aynı başlıkta birden fazla bölümü olan hastanelerde (örneğin 2 yoğun bakımı olan) bölümlerden eksik sayısı fazla olanı göz ardı edilip puanlamaya tabi
tutulmamasıdır.
28. Standardın maddesinin başında bulunan ‘Ç’ kodu neyi ifade eder?
a) Standardın ‘Hasta Güvenliğini’ ilgilendirdiği
b) Standardın ‘Hasta ve Çalışan Güvenliğini’ ilgilendirdiği
c) Standardın ‘Çalışan Güvenliğini’ ilgilendirdiği
d) Standardın ‘Çevre Güvenliğini’ ilgilendirdiği
29. Hangisi tıbbi atık değildir?
a) Kullanılmış cerrahi eldiven
b) Foley sonda
c) Enfekte olmayan hasta bakım ünitesi atığı
d) Kullanılmış enjektör
30. Tıbbi atıklar hangi renk poşete atılır?
a) Siyah			

c) Mavi

b) Sarı			

d) Kırmızı
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Ek 2. SML Öğrencileri HKS Eğitimi El Rehberi

Ek 3. Eğitim Programı Süreci İle İlgili Fotoğraflar
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Ek 4.Eğitim Programı
DERS

KONU
BAŞLIĞI

1.DERS
13.02.2012

ÖĞRENCİLERE ÖNDEĞERLENDİRME TESTİ UYGULANMASI

ALT BAŞLIKLAR

EĞİTİMCİ

HKS Hakkında
genel
bilgilendirme

• Sağlık Bakanlığında HKS süreci
• Hastanelerde HKS yönetimi nasıl
yapılır?
• Kalite yönetim direktörü ve
görevi .
• Kalite yönetim birimi ve
görevleri.
• Üst yönetim ve tüm çalışanların
HKS sürecine katılımı nasıl
sağlanır?(Komiteler-ekiplerkalite bölüm sorumluları)

Dr. Mehmet
EROĞUL
(Eskişehir Devlet
Hastanesi
Kalite Yönetim
Direktörü)

3.DERS
20.02.2012

Hasta Güvenliği
uygulamaları

• Hasta Güvenliğinin hukuki
boyutu
• İlaç güvenliği
• Transfüzyon güvenliği(pratik
uygulama)
• Hasta düşmelerinin önlenmesi
• Güvenlik raporlama nasıl yapılır?
• Güvenli cerrahi uygulaması
(Video gösterisi)

Uzm.Dr.Osman
Özcan AYDIN
(Eskişehir Devlet
Hastanesi
Anestezi ve
Reanimasyon
Uzmanı)

4.DERS
21.02.2012

• El hijyeni uygulaması
(5 endikasyon kuralı video
gösterisi)
Çalışan Güvenliği
• Koruyucu ekipman kullanımının
uygulamaları
önemi.
• Çalışan güvenliğini tehdit eden
durumlarda bildirim nasıl yapılır?

Çiğdem Kadıoğlu
ORAK
(Eskişehir Devlet
Hastanesi
İKK Hemşiresi)

2.DERS
14.02.2012

5.DERS
27.02.2012

6.DERS
28.02.2012

Renkli Kod
uygulamaları

• Mavi Kod
• Pembe Kod
• Beyaz Kod

İlknur IŞIK
(Eskişehir Devlet
Hastanesi
Kalite Birim
Çalışanı)

HKS kapsamında
dökümantasyon

• Yazılı düzenleme
• Dış kaynaklı doküman
• Dökümanların asılmasına ilişkin
düzenleme

Bedri ALTAN
(Eskişehir Devlet
Hastanesi
Kalite Birim
Sorumlusu)
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KONU
BAŞLIĞI

ALT BAŞLIKLAR

Tıbbi Atık

Ahmet ALTIN
Çevre Mühendisi
• Atık yönetiminin önemi
(Eskişehir Devlet
• Evsel,tıbbi,tehlikeli,geri dönüşüm
Hastanesi
atıkları nasıl ayrıştırılır?
Kalite Birim
Çalışanı)

8.DERS
06.03.2012

İndikatör
yönetimi

• HKS kapsamında takip edilen
indikatörler hakkında genel bilgi
• İndikatörlerin çıkış noktası
• İndikatörlerin takibi
• Verilerin analizi

9.DERS
12.03.2012

• Hasta öndeğerlendirme formu
• Hasta bakım ve eğitim eğitim
formu
• Advers etki bildirim formu
• Hasta transfer formu
• Güvenli cerrahi kontrol formu
• Kan transfüzyonu formu
HKS kapsamında • Güvenlik raporlama ve olay
bildirim formu
kullanılan formlar
• Narkotik defteri kaydı
• Örnek acil arabası kontrol çeklisti
• Örnek onam
• Sözel order formu
• Düzeltici-Önleyici Faaliyet
Formu
• Hemşire bakım planı

DERS

7.DERS
05.03.2012

• Özdeğerlendirme nedir,nasıl
yapılır?
• Bakanlık Değerlendirmesi ve
puanlaması nasıl yapılır?
• Kurumsal performans katsayısı
nedir,nasıl hesaplanır?
• Kurumsal performans
katsayısının kurumun
dağıtabileceği ek ödemeye etkisi
nasıl olur?

10.DERS
13.03.2012

Hastanelerin
değerlendirilmesi

11.DERS
19.03.2012

DEĞERLENDİRME SINAVI
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Kimyager
(Eskişehir Devlet
Hastanesi
Kalite Birim
Çalışanı)

İlknur IŞIK
(Eskişehir Devlet
Hastanesi
Kalite Birim
Çalışanı)
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EkEk
5.5.Katlm
KatılımBelgesi
Belgesi
Örneği
Örneği
Ek 5.Katlm Belgesi Örneği

Merve DEMİR
DEMİR
19Merve
MART 2012
Tarihleri arasnda

13 ŞUBATSağlk
Meslek Lisesi eğitim salonunda gerçekleştirilen “Hizmet
13 ŞUBAT19 MART
2012 Tarihleri
arasnda Sağlk
Kalite
Standartlar
Eğitimine”
katlmştr.
Meslek Lisesi eğitim salonunda gerçekleştirilen “Hizmet
Kalite Standartlar Eğitimine” katlmştr.
Dr. Mehmet EROĞUL
KALİTE DİREKTÖRÜ
Dr. Mehmet EROĞUL
KALİTE DİREKTÖRÜ

Uz. Dr. Kazm SARICI
BAŞHEKİM
Uz. Dr. Kazm SARICI
BAŞHEKİM

Ek 6.Başar Belgesi Örneği

Ek 6. Başarı Belgesi Örneği
Ek 6.Başar Belgesi Örneği

KATILIM ve BAŞARI
KATILIM ve BAŞARI
BELGESİ
BELGESİ
Tuğba ERGENÇ
Tuğba ERGENÇ

13 ŞUBAT- 19 MART 2012 tarihleri arasnda “Hizmet Kalite
Standartlar
Eğitiminde”
göstermiş
olduğunuz
üstün “Hizmet
gayretlerinizden
13 ŞUBAT19 MART
2012 tarihleri
arasnda
Kalite
dolay
tebrik
eder,
başarlarnzn
devamn
dileriz.
Standartlar Eğitiminde” göstermiş olduğunuz üstün gayretlerinizden
dolay tebrik eder, başarlarnzn devamn dileriz.
Dr. Mehmet EROĞUL
KALİTE
DİREKTÖRÜ
Dr. Mehmet
EROĞUL
KALİTE DİREKTÖRÜ

Uz. Dr. Kazm SARICI
Uz. Dr.BAŞHEKİM
Kazm SARICI
BAŞHEKİM
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Eskişehir Devlet Hastanesi Gebe Eğitim
Programının Anne-Bebek Sağlığı ve
Doğum Süreci Üzerine Olumlu Etkilerinin
Değerlendirilmesi - Sagem Projesi
(Sağlıklı Aktif Gebe Eğitim Merkezi)
Mehmet EROĞUL1
Hatice SÜPÜR2
Nuray KERPETEN3
İlknur IŞIK4
Elvan YAVUZER5
Özet
Gebelik döneminde doğum kaygısını azaltarak normal doğumu tercih etmesini sağlamak,
normal doğum sayısını artırıp primer cerrahi sezaryen oranını düşürmek ve hasta güvenliğini sağlamak amacıyla 01.01.2012 tarihinde SAGEM (Sağlıklı Aktif Gebe Eğitim
Merkezi) Projesi başlatılmıştır. Eğitimin hedef grubu olan 16-36 hafta arasındaki gebeler
tanıtıcı broşür, basın haberi, sözlü bildiri yoluyla bilgilendirilip, iki ayrı zaman diliminde
eğitim yapılmıştır.
Gebelerin öncelikle anamnezleri alınarak doğuma hazırlık kursu için resmi onamları alınmış, bilgi düzeyleri ve doğum tercihlerine yönelik ön değerlendirme testi uygulanmış ve
daha sonra sekiz konudan oluşan eğitim programı uygulanmıştır.
Eğitim programı sonrasında; sezaryen ve müdahaleli doğum oranları düşmüş, gebelerin
travayda kalış süresi kısalmış, hastanede ortalama kalış gün sayısı azalmış ve doğumların
hastaneye maliyeti düşmüştür. Bebeklerin yenidoğan bakım gereksinimi, annelerin ilk 24
saatlik bakım gereksinimi azalmış ve ebe ve hemşirelerin iş yükünün hafiflediği görül1

Eskişehir Devlet Hastanesi, mehmeterogul66@gmail.com

2

Eskişehir Devlet Hastanesi, H.A.M.E@hotmail.com

3

Eskişehir Devlet Hastanesi, nkerpeten@hotmail.com

4

Eskişehir Devlet Hastanesi, isikkara70@hotmail.com

5

Eskişehir Devlet Hastanesi, uluturkelvan@hotmail.com
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müştür. Aynı zamanda doğru perine temizliğinin öğretilmesi sonucunda üriner enfeksiyon
görülme sıklığının azaldığı tespit edilmiştir.
Elde edilen tüm bu sonuçlar eğitim programının amacına ulaştığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Gebelik, Anne ve Bebek Sağlığı, Primer Sezeryan,
Normal Doğum

Abstract
SAGEM (Healthy Active Pregnancy Training Center) Project was started on the date
of 01.01.2012 to provide patient security and decrease the rate of primer caesarean and
increase the number of normal delivery by reducing birth anxiety during pregnancy. The
pregnant women with 16-36 weeks as target group for trainings were given trainings via
informing brochures, media programs and verbal notifications in two different training
times.
At first anamnesis of the pregnant women were taken and then the official approvals, a
pre assessment test was applied to the participators about their knowledge level and birth
preferences and after that they were given a training program including eight subjects.
After training program, rates of caesarean and interventional births have decreased,
dissertation time also has shortened, duration of hospital stay has decreased in average
and the cost of births for the hospital have also decreased. The requirements of newborns
and maternal care for the first 24 hours have decreased and it has been observed that
midwives and nurses’ workloads have also decreased. Also, it has been observed that the
urinary infection frequency has decreased after the correct perineum cleaning has been
taught.
All results acquired have shown that the training program has reached its aims.
Key Words: Patient Security, Pregnancy, Maternal and Child Health, Primer Caesarean
Section, Vaginal (Normal) Delivery
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1. GİRİŞ
Gebelik bir kadının en derin ve en kuvvetli isteğinin gerçekleşmesi, yaratılışını
ve kendi benliğini kavramanın bir ifadesidir. Gebeliğe bilgi yönünden kendini
hazırlamış ve çeşitli egzersizler ile doğuma hazırlanmış bir anne adayının travay
ve doğum esnasında herkesten önde gelen yardımcısı kendisidir (acibademhemsirelik.com.2008).
Doğum korkusunun azaltılması ve bilgilendirme, kadının davranışlarını kontrol
etme ve olumlu duygu hissetmesini sağlayabilir, kendine güvenini artırabilir, doğum sürecini ve sonuçlarını olumlu yönde geliştirebilir. Korkunun giderilmesinde kadının eğitilmesi, derin solunum ve gevşeme egzersizleri etkili olmaktadır.
Ağrıyı azaltıcı nonfarmakolojik yöntemlerin ebe ve hemşireler tarafından doğum
eylemindeki kadınlara öğretilmesi ve uygulatılması kadınların korku ve gerilimini azaltabilir. Doğum eylemindeki kadınlarla sakin bir ses tonuyla konuşmanın,
elle temasın ve sakral bölgeye basınç uygulamanın gerilimin azaltılmasına yardımcı olduğu bildirilmektedir (Karaçam ve Akyüz, 2011:46,48). Doğum eylemi
süresince verilen profesyonel destek, kadının kontrol duygusu ve doğum ağrısı
ile baş etmesini geliştirebilir ve olumsuz deneyim yaşamasını önleyebilir (Karaçam ve Akyüz, 2011:45).
Günümüzde doğum öncesi sınıflar, anne ve baba adaylarını doğuma bilinçli bir
şekilde hazırlamak, bebeğin sağlıklı gelişimi konusunda bilgilendirmek amacıyla
gelişmiş ülkelerde rutinde var olan, gelişmekte olan ülkelerde ise yeni yeni rutine
konulmaya başlanan bir hizmettir. Ülkemizde bazı üniversite hastanelerinde, üniversitelerin hemşirelik bölümlerinde, bazı özel hastanelerde ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı doğumevlerinde bu hizmet ebeveynlere ücretsiz olarak verilmektedir.
Doğum öncesi eğitimde amaç; doğum sırasında olacaklar, sağlık ekibinin yapacağı işlemler hakkında anne adaylarını eğitmek ve ekibin bir parçası olan gebeyi kendine düşenler konusunda bilgilendirip, bunları uygulayabilecek becerileri
kazandırmaktır. Doğuma hazırlık eğitim modelleri teorik felsefeleri, amacı, hedefi, eğitmen nitelikleri, ders saati, uzunluğu ve öğrenci sayısına göre değişiklik
gösterir. Bu eğitim sınıflarında rahatlama, solunum teknikleri, dikkat odaklama,
kadının ve yardımcılarının doğum ağrısı dönem ve doğumda başvurabilecekleri
diğer non-farmakolojik yöntemler öğretilir (mucizeyedokun. com.2011).
Artık kadınlar doğumlarını yönetmek ve doğumlarının merkezinde olmak, doğum ağrıları ile ilaçlar dışında kendi yöntemleri ile baş etmek ve bu deneyimi
eşleriyle paylaşarak güzel bir doğum deneyimi yaşamak istemektedirler (Coşar
ve Demirci, 2012:19).
3. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
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Ebelik mesleğindeki değişmelere karşın, önceleri ölmekte olan kadının canlı
bebeğini kurtarmayı amaçlayarak yapılan sezaryen doğumlar, riskli durumlarda
anne ve bebek mortalite/morbiditesinin azaltmayı hedefleyerek giderek artmıştır.
Giderek hekim ya da kadının isteğine bağlı, elektif olarak uygulanır hale gelmiş
ve normal vaginal doğumun bir alternatifi gibi sunulmaya başlamıştır. Sezaryen
doğumlar, tüm dünyada artma eğilimi gösterirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
bu oranın maksimum % 15 olmasını önermektedir (Hemsireliknew.maltepe.edu.
tr.2008).
Korku nedeniyle gebeler sezaryen doğum yapmak istemekte ve bu durum isteğe
bağlı sezaryen oranlarında artışa neden olmaktadır (Şahin vd., 2009:3).Ancak
doğum ağrısı istekli, yetenekli ve empati kurabilen ebe / hemşireler tarafından
giderilebilir (Karaçam ve Akyüz, 2011:50).
Yapılan araştırmalar gebelere verilen eğitim ve desteğin doğum kaygısını ve ağrıyı azalttığı, gebenin kendine güvenini artırarak daha sağlıklı doğum sürecinin
gerçekleştiğini göstermiştir. Doğum sürecinde gerekli bilgi, donanım ve iletişim
becerisine sahip ebe/hemşirelerin sağlıklı doğumun gerçekleşmesinde etkisi büyüktür. Bu veriler dikkate alınarak Eskişehir Devlet Hastanesi olarak gebelerimizin daha bilinçli olarak doğum eylemini gerçekleştirmeleri amacıyla Sağlıklı
Aktif Gebe Eğitim Merkezi (SAGEM) projesi kapsamında 01.01.2012 tarihinde
gebe eğitimleri başlamıştır.

2. UYGULAMANIN AMACI
• Doğum süreci konusunda gebeleri bilgilendirmek ve uygulama becerisi kazandırmak,
• Gevşeme ve solunum egzersizlerini öğreterek normal doğum eylemi için gebeyi ruhsal ve fiziksel olarak hazırlamak,
• Bilinçli ebe/hemşirelik hizmeti ile doğum sırasında gebeye gerekli desteği
sağlayıp rahatlığını temin etmek,
• Gebenin benlik saygısını artırarak doğum eylemine aktif olarak katılımını
sağlamak ve kendini doğum ekibinin bir parçası olarak hissettirmek,
• Doğum yapan gebenin annelik rolüne geçişini kolaylaştırmak ve gebeyi bebek
bakımı konusunda bilinçlendirmek,
• Hasta ve çalışan güvenliği risklerini en aza indirmek (Ek 1: Anne ve Bebek
Açısından Sezaryen Riskleri)
Tüm bunların sonucunda gebenin doğum kaygısını ve korkusunu azaltarak normal doğumu tercih etmesini sağlamak ve normal doğum sayısını artırıp daha son148
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ra yapılacak doğum sayısını etkileyecek olan Primer Cerrahi Sezaryen oranını
düşürmek amacıyla SAGEM Projesi başlatılmıştır.
Eskişehir Devlet Hastanesi’nde 2011 yılında toplam 4679 doğum gerçekleşmiş
olup; bu doğumlar içindeki sezaryen oranı % 36.91, primer sezaryen oranı %
19.83’tür.
Türkiye Sağlık istatistikleri yıllığı 2011 yılı verilerine göre; Türkiye sezaryen
oranı % 47’dır. (Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2011:54)
Doğum ve sezaryen eylemi yönetim rehberi 2010/42 ye göre; Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği sezaryen oranı ise %5-15’tir.
Bu verilere göre ülke ortalamasının altında olan hastanemiz sezaryen ve primer sezaryen oranlarını düşürmek için bu çalışma yapılmıştır.

3. UYGULAMANIN HİZMET KALİTE STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ
Uygulamada Hizmet Kalite Standartları Hasta Güvenliği ve İndikatör Yönetimi
boyutları çıkış noktası olmuştur. Uygulamanın Hizmet Kalite Standartlarının aşağıda belirtilen ilgili maddeleri ile ilişkisi bulunmaktadır.
• Sezaryen oranını düşürmek. (Kalite İndikatörleri Madde: 00 04 01 08 00 Sezaryen oranı izlenmelidir.)
• Hasta güvenliği risklerini en aza indirmek

4. UYGULAMA SÜRECİ
SAGEM projesini gerçekleştiren ekibimiz aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır;
• Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Muhsin TATOĞLU, gönüllü gebelerin değerlendirmesini yaparak egzersiz onamlarını vermiştir.
• Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaşar Bildirici, kursa katılan gebelerin bebeklerinin doğum sırasında ve doğum sonrası takiplerini yapmıştır.
• Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Berkant YELKEN, kursa katılan
gebelere doğum sonu psikolojisi konusunda eğitim vermiştir.
• Doğuma hazırlık kursu eğitimcileri Ebe Hatice SÜPÜR ve Ebe Nuray KERPETEN, gebe eğitimlerini duyurmuş, koordinasyon ve iletişimi sağlamış, eğitimleri vermiştir.
Eğitim yeri olarak Doğum Kliniği katında Gebe Eğitim Odası düzenlenerek
01.01.2012 tarihinde eğitimlere başlanmıştır. Eğitimin hedef grubu olan 16-36 hafta arasındaki gebeler; tanıtıcı broşür, gazete haberi, sözlü bildirim yoluyla bilgilen3. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
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dirilmiş olup gebelerin kayıt yaptırabilmeleri için 2374800’dan iç hat 3292-3162
no’lu telefonlar tahsis edilmiştir. Eğitimler; 1. grup hafta içi 4 gün 13:30/15:30
saatleri arasında çalışmayan gebeler için, 2. grup haftada 1 gün 16:00/18:00 saatleri
arasında çalışan gebeler için olmak üzere iki ayrı zaman diliminde uygulanmıştır.
Gebelerin öncelikle anamnezleri alınarak doğuma hazırlık kursu onam formu (Ek
2) ile resmi onamları alınmış, bilgi düzeyleri ve doğum tercihlerine yönelik ön
değerlendirme testi uygulanmış ve daha sonra sekiz konudan oluşan eğitim programı (Ek 3) uygulanmıştır. Kursu tamamlayan gebelere son değerlendirme testi
uygulanmış (Ek 4) ve katılım belgesiyle (Ek 5) beraber doğum sonrası doğum
albümü (Ek 6) hediye edilmiştir. Ayrıca normal doğum yapan gebelere özendirici olması amacıyla cesaret belgesi (Ek 7) verilmiştir (Ek 8 Eğitim ve belge
töreninden görünümler). Doğum sonrası özel oda talebi olan kursiyer gebelere,
diğer hastalarımıza göre öncelik tanınmıştır.

5. UYGULAMANIN YAPILDIĞI BÖLÜMLER
16 hafta üzerinde Kadın Doğum Polikliniklerine başvuran ve bilgilendirme sonrası gönüllü olan tüm gebeler eğitim programına alınmıştır. Eğitimler Gebe Eğitim Odasında verilmiş, doğumlar Doğum Odasında yaptırılmış olup, doğum sonu
takipleri ise Doğum ve Jinekoloji Servisinde yapılmıştır
Ayrıca hastanemiz web sayfası üzerinden, bilgilendirme broşürü, gazete haberi
yoluyla da gebe eğitiminden haberdar olarak 2374800’dan iç hat 3292-3162 nolu
telefona başvuran gebeler de programa dahil edilmiştir.

6. UYGULAMANIN TAKİBİ
Kalite Yönetim Direktörü koordinatörlüğünde doğuma hazırlık kursu eğitimcileri tarafından projenin takibi yapılmıştır. Kursa katılan gebelerin devam durumunu takip etmek amacıyla imza alınmış, gebeler ile kesintisiz telefon iletişimi
sağlanarak programdaki değişiklikler konusunda haberdar olmaları sağlanmış
ve ihtiyaç duydukları sorular cevaplandırılarak bilgilendirilmişlerdir. Gebelerde
üriner enfeksiyon görülme oranı yüksek olduğu için gebeler bu yönden de takip
edilmiştir. Gebeler, doğum eylemi süresince hekim ve ebe/hemşire tarafından doğuma uyum ve travayda kalış süreleri konusunda gözlemlenmiş ve kayıt altına
alınmıştır. Ayrıca doğum sonrası takipleri de yapılmıştır.
Gebe eğitim programı 01.01.2012 tarihinde başlamış, 31.08.2012 tarihine kadar 3
grup toplam 58 gebe kursu tamamlamış ve doğumunu yapmış olup eğitimlerimiz
devam edecektir.
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7. ELDE EDİLEN SONUÇLAR
01.01.2012-31.08.2012 tarihleri arasında Gebe Eğitim Programına katılarak doğum yapan 58 gebe eğitim grubu olarak seçilmiş, aynı tarihler arasında hastanede
doğum yapan bu 58 gebe dışındaki olan 3278 gebe de kontrol grubu olarak seçilmiştir. Gözlem grubu ile kontrol grubundaki gebeler; toplam sezaryen, primer
sezaryen, travayda ortalama kalış süresi, üriner sistem enfeksiyon oranı, yenidoğan bakım gereksinimleri ve müdahaleli doğum yönünden karşılaştırılmış ve sonuçları tablolarla gösterilmiştir. Ayrıca normal doğum ve sezaryen sonrası hastanede kalış süresi ve hastaneye maliyeti yönünden karşılaştırma yapılmış ve yine
sonuçlar tabloda gösterilmiştir. Eğitime katılan 58 kursiyere ön değerlendirme ve
son değerlendirme testi (Ek 6) uygulanarak uygulama sonuçlarda gösterilmiştir.
Tablo 1. Eğitim grubu ile kontrol grubunun primer cerrahi sezaryen ve genel sezaryen
oranlarının karşılaştırılması
Toplam
Toplam
Toplam
Primer Cerrahi Primer Cerrahi
Kişi
Sezaryen Olan Sezaryen
Sezaryan Olan Sezaryen Oranı
Sayısı
Kişi Sayısı
Oranı%
Kişi Sayısı
%
Eğitim
Grubu

58

9*

15.5

6

10.3

Kontrol
Grubu

3278

1097

33.4

503

15.3

*Eğitim grubunda sezaryen olan 9 gebenin sezaryen endikasyonları şöyledir;

Primipar gebelerde; c/s ikiz bebek(1 kişi), İri bebek (2 kişi), makat geliş(2 kişi),
baş pelvis uygunsuzluğu(1 kişi)
Mültipar gebelerde; ikiz bebek+uterus septumu(1 kişi), eski c/s (2 kişi)
Grafik 1. Eğitim grubu ile kontrol grubunun Primer cerrahi sezaryen ve genel sezaryen
Grafik 1. Eğitim grubu ileoranlarının
kontrol grubunun
Primer cerrahi sezaryen ve genel sezaryen
karşılaştırılması
oranlarının karşılaştırılması

Toplam sezaryen oranı; kontrol grubunda % 33.4 iken, eğitim grubunda % 15.5’e düşmüştür.
Toplam sezaryen
oranı;
kontrol
grubunda
% 33.4
eğitim
grubunda
% 15.5’e
Primer cerrahi
sezaryen
oranı ise;
kontrol grubunda
% 15.3 iken,
iken, eğitim
grubunda
% 10.3’e
düşmüştür.
düşmüştür. Primer cerrahi sezaryen oranı ise; kontrol grubunda % 15.3 iken, eği2. Normaldüşmüştür.
doğum yapan gebelerin travayda kalış sürelerinin karşılaştırılması
tim grubundaTablo
% 10.3’e
Primipar
Normal
doğum
yapan
toplam kişi
sayısı

(ilk
gebelik)
gebe
sayısı

Mültipar
Primipar
Mültipar
gebelerin
gebelerin
(iki ve daha
travayda
3.
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travayda
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ortalama
ortalama kalış gebelik) gebe
kalış süresi
süresi /saat
sayısı
/saat
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Tablo 2. Normal
doğum yapan gebelerin travayda kalış sürelerinin karşılaştırılması
Toplam sezaryen oranı; kontrol grubunda % 33.4 iken, eğitim grubunda % 15.5’e düşmüştür.
Primer cerrahi sezaryen oranı ise; kontrol grubunda
% 15.3 iken, eğitim
grubunda % 10.3’e
Normal
Primipar
Mültipar
Mültipar
düşmüştür.
doğum
Primipar
gebelerin
(iki ve
gebelerin
Tablo 2. Normal doğum yapan gebelerin travayda kalış sürelerinin karşılaştırılması
yapan
(ilk gebelik)Primipar travayda
daha fazla
travayda
Mültipar
Normal
Primipar kalış Mültipar
toplam kişi gebe
sayısı(ilk ortalama
gebelik)gebelerin
gebe ortalama kalış
doğum
gebelerin
ve daha
gebelik) süresi
travayda
sayısı
/saat (iki
sayısı
süresi /saat
yapan
travayda
fazla
gebe
ortalama
toplam kişi sayısı
ortalama kalış gebelik) gebe
Eğitim
49
36
4.3/saat
13kalış süresi
3.3
sayısı
süresi
sayısı
Grubu
/saat
Kontrol
Eğitim Grubu
49997
36
4.38.2
13
3.3
2178
1181
6.7
Grubu
Kontrol Grubu

2178

997

8.2

1181

6.7

Grafik 2. Normal
yapan
gebelerin
travayda
kalış sürelerinin
karşılaştırılması
Grafik doğum
2. Normal doğum
yapan
gebelerin travayda
kalış sürelerinin
karşılaştırılması

Kontrol grubunda normal doğum yapan 2178 primipar gebede travayda ortalama kalış süresi
8.2 iken, eğitim grubunda normal doğum yapan 36 primipar gebede 4.3 saate düşmüştür.

Kontrol grubunda normal doğum yapan 2178 primipar gebede travayda ortalama
kalış süresi 8.2 iken, eğitim grubunda normal doğum yapan 36 primipar gebede
4.3 saate düşmüştür.
Kontrol grubunda normal doğum yapan 2178 mültipar gebede travayda ortalama
kalış süresi 6.7 iken, eğitim grubunda normal doğum yapan 13 mültipar gebede
3.3 saate düşmüştür.
Kontrol grubunda normal doğum yapan 2178 mültipar gebede travayda ortalama kalış süresi
Tablo 3. Doğum yapan
gebelerin üriner sistem enfeksiyon görülme oranının karşılaştırılması
6.7 iken, eğitim grubunda normal doğum yapan 13 mültipar gebede 3.3 saate düşmüştür.
Üriner enfeksiyon
Üriner enfeksiyon
Tablo 3. Doğum
gebelerin üriner sistem enfeksiyon görülme oranının
Toplam
kişiyapan
sayısı
karşılaştırılması
görülen kişi sayısı
görülme oranı %
Üriner enfeksiyon
Üriner enfeksiyon
Toplam kişi sayısı
Eğitim Grubu
58
1
1.7
görülen kişi sayısı
görülme oranı %
Kontrol Grubu Eğitim Grubu 3278
269
8.2
58
1
1.7
Kontrol Grubu

3278

269

8.2

Grafik 3: Doğum yapan gebelerin üriner sistem enfeksiyonu görülme oranının
Grafik 3: Doğum yapan gebelerin
üriner sistem enfeksiyonu görülme oranının
karşılaştırılması
karşılaştırılması

Kontrol grubundaki 3278 gebede üriner enfeksiyon görülme oranı % 8.2 iken, eğitim
grubunda 58 gebede % 1.7’ye düşmüştür.
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karşılaştırılması
Sezaryenle
Sezaryenle
doğan ve
doğan ve

Normal doğan

Normal
doğan ve
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Kontrol grubundaki 3278 gebede üriner enfeksiyon görülme oranı % 8.2 iken,
eğitim grubunda 58 gebede % 1.7’ye düşmüştür.
Tablo 4. Doğum sonrası bebeklerin yenidoğan bakım gereksinmeleri yönünden
karşılaştırılması
Toplam
bebek
sayısı

Eğitim
Grubu

60 (iki
ikiz bebek
doğmuştur.)

Kontrol
Grubu

3334 (kırk
sekiz ikiz
bebek+dört
üçüz bebek
doğmuştur.)

Sezaryenle
doğan ve
bakım
gereksinimi
olan bebek
sayısı

Sezaryenle
doğan ve
bakım
gereksinimi
olan bebek
oranı %

Normal
doğan ve
bakım
gereksinimi
olan bebek
sayısı

Normal
doğan ve
bakım
gereksinimi
olan bebek
oranı %

0

0

0

0

162

4.85

35

1.04

Grafik 4. Doğum sonrası bebeklerin yenidoğan bakım gereksinmeleri yönünden
karşılaştırılması

Kontrol grubundaki 3334 bebeğin yenidoğan bakım gereksinim oranı; sezaryende % 4.85 iken, normal doğumda %1.04’e düşmüştür. Eğitim grubunda ise sezaryen ve normal doğan 60 bebekte yenidoğan bakım gereksinimi görülmemiştir.
Tablo 5. Eğitim grubu ile kontrol grubunun müdahaleli doğum(vakum uygulaması)
açısından karşılaştırılması
Toplam Kişi
Sayısı

Müdahaleli doğum sayısı
(vakum uygulaması)

Müdahaleli
doğum oranı %

Eğitim Grubu

58

0

0

Kontrol Grubu

3278

74

2.2
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Grafik 5. Eğitim grubu ile kontrol grubunun müdahaleli doğum (vakum uygulaması)
açısından karşılaştırılması

Kontrol grubundaki 3278 gebede müdahaleli doğum oranı % 2.2 iken, eğitim
grubundaki 58 gebede müdahaleli doğum görülmemiştir.
Tablo 6. Normal doğum ve sezaryenle doğum yapanların hastanede kalış süresi ve hastaneye
maliyeti açısından genel olarak karşılaştırılması
Hastane maliyeti/TL (Tıbbi SGK ya fatura Hastanede ortalama
ve sarf malzeme açısından) edilen miktar/TL
kalış süresi/gün
Normal doğum
170
400
1.19
yapan gebeler
Spinal
Sezaryenle
Genel anestezi
anestezi
doğum yapan
450
2.56
gebeler
210.79
230.42
Grafik 6-a. Doğumların sarf ve tıbbi malzeme açısından hastaneye maliyetlerinin
karşılaştırılması

Grafik 6-b. Doğumların SGK’ya fatura edilen miktar açısından karşılaştırılması
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Grafik 6-c. Normal doğum ve sezaryen ile doğum yapan gebelerin hastanede ortalama kalış
gün sayısının karşılaştırılması

Sezaryenle doğum yapan gebelerin hastane maliyeti, genel anestezi uygulanmış
gebelerde 210.79 TL, spinal anestezi uygulanan gebelerde ise 230.42 TL iken,
normal doğum yapan gebelerde 170 TL’ye düşmüştür. (Uygulama sadece tıbbi
ve sarf malzeme açısından karşılaştırılmış olup genel hastane giderleri ve personel maliyeti göz önüne alınmamıştır.) Normal doğum yapan gebelerde SGK’ ya
fatura edilen miktar 400 TL iken, sezaryenle doğum yapan gebelerde 450 TL’dir.
Sezaryenle doğum yapan gebelerde hastanede ortalama kalış süresi 2.56 gün iken
normal doğum yapan gebelerde 1.19 güne düşmüştür.
Tablo 7. Sezaryen ve normal doğum yapan gebelerin ilk 24 saatlik bakım gereksinmeleri
yönünden karşılaştırılması
Bakım Gereksinimleri
Normal Doğum

ANT takibi uterus involizasyonu ve kanama takibi, gerekirse idrar ve
hemoglobin ölçümü, meme ve perine bakımı, epizyotomi bakımı

Sezaryen

ANT takibi, uterus involizasyonu ve kanama takibi, gerekirse idrar
ve hemoglobin ölçümü, meme ve perine bakımı, idrar takibi ve hasta
stabil ise postoperatif 8.saatte sondanın çıkarılması, hastanın mobilize
edilmesi, ağrı ile mücadele, bağırsak faaliyetlerinin takibi, insizyon
yeri bakımı, anestezi komplikasyonları takibi

Grafik 7. Sezaryen ve normal doğum yapan gebelerin ilk 24 saatlik bakım gereksinmeleri
yönünden karşılaştırılması
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Sezaryen doğumda 10 farklı bakım gereksinimi varken bu oran normal doğumda
5’e düşmektedir.
Tablo 8. Gebelerin Eğitim Öncesi ve Sonrası Doğumla ilgili Düşüncelerinin
Değerlendirilmesi
Ön Teste
Ön Test Son Teste Son Test
Cevap
Cevap
Cevap
Cevap
Veren Kişi
Verme
Veren Kişi Verme
Sayısı
Oranı %
Sayısı
Oranı %
Doğuma hazırlık kursundan nasıl haberdar oldunuz?
Doktorum yönlendirdi
15
25,86
İnternetten
14
24,14
Broşürlerden
10
17,24
Arkadaş tavsiyesi
19
32,76
Daha önce doğum yaptınız mı?
Evet
16
27,59
Hayır
42
72,41
Doğumunuzu nasıl yapmayı planlıyorsunuz?
Normal Doğum
17
29,31
50
Sezaryen
25
43,2
5
Doktorumun Kararına Bağlı
10
17,24
2
Bilmiyorum
6
10,34
0
Normal doğum yapmayı planlıyorsanız tercih etme nedeniniz nedir?
Anestezi veya ameliyat korkusu
9
15,93
1
Önceki doğumun normal yolla olması
4
6,52
5
Maliyetin daha düşük olması
5
8,87
6
Normal doğumun anne ve bebek için
4
6,45
48
daha sağlıklı olduğuna inandığım için
Erken ayağa kalkabilmek için
17
29,69
22
Diğer
0
Cevap vermeyen
19
32,54
Sezaryenle doğum yapmayı planlıyor iseniz tercih etme nedenleriniz nedir?
Bebeğimi riske atmamak
21
36,96
2
Doğum tarihini önceden belirleme şansı
2
3,45
Normal doğum korkusu
22
37,98
Önceki doğumun zor olması
2
3.45
Tüplerimi bağlatma isteği
3
5,93
Diğer
3
5,98
4
Cevap vermeyen
5
6,75

86,21
8,62
3,45
0
1,72
8,62
10,34
82,76
37,93
0
32,54
3,45
0
0
0
0
6,9
0

• Doğuma hazırlık kursundan nasıl haberdar oldunuz? Sorusuna en yüksekten
başlayarak şu cevaplar verilmiştir; % 32.76 arkadaş tavsiyesi ile katıldım, %
25.86 doktorum yönlendirdi, % 24.14 internetten öğrendim, % 17.24 broşürlerden haberdar oldum cevapları verilmiştir.
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• Daha önce doğum yaptınız mı? Sorusuna % 27.59 evet, % 72.41 hayır cevabı
verilmesi ilk doğumunu yapacak annelerin kursa ilgisinin daha fazla olduğunu
göstermektedir.
• Doğumunuzu nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Sorusuna ön testte sezaryen diyenlerin oranı % 43.20’den son testte % 8.62 ye düşmüştür. Normal doğum
diyenlerin oranı ön testte % 29.31’den son testte % 86.21 e yükselmiştir. Doktoruma bağlı diyenlerin oranı ön testte 17.24’den son testte % 3.45’e düşmüştür. Bilmiyorum diyenlerin oranı ön testte % 10.34 iken son testte cevap verilmemesi, tüm gebelerde doğumla ilgili fikir oluştuğunu göstermektedir. Bu
sonuçlar gebelerin eğitim sonunda normal doğumu daha fazla tercih ettiklerini
göstermekte olup verilen eğitimin etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
• Normal doğum yapmayı planlıyorsanız tercih etme nedeniniz nedir? Sorusuna
verilen cevaplar arasında en dikkat çekici olan; normal doğumun anne ve bebek
için daha sağlıklı olduğuna inandığım için diyenlerin oranı ön testte % 6.45 iken
son testte % 82.76’ya yükselmiştir. Bu sonuç eğitim sonrasında gebelerin anne ve
bebek sağlığı için normal doğumu daha fazla tercih ettiklerini göstermektedir.
• Sezaryenle doğum yapmayı planlıyor iseniz tercih etme nedenleriniz nedir?
Sorusuna bebeğimi riske atmamak için diyenlerin oranı ön testte % 36.96’dan
sonra son testte % 3.45’e düşmüştür. Ön testte normal doğum korkusu diyenlerin oranı % 37.98 iken son testte bu şıkkı kimse seçmemiştir. Bu oranlar gebelerin normal doğum korkusunu azaltmak ve azaltmak ve normal doğumun
bebek sağlığı üzerine olumlu etkilerini öğrenme açısından desteklenmelerinin
gerekli olduğunu göstermektedir.
Tablo 9. Eğitim grubuna uygulanan bilgi ölçümüne yönelik ön değerlendirme ve son
değerlendirme testinin sonuçları
Ön Test
Son Test
Ön Testte
Son Testte
Doğru Cevap
Doğru Cevap
Doğru
Doğru
Soru Bazında Ön Test ve Son
Veren Kişi/
Veren Kişi/
Cevap
Cevap
Test Karşılaştırmaları
Veren Kişi Toplam Kişi Veren Kişi Toplam Kişi
Sayısı
Sayısı
%
%
1-Sizce hangisi gebelik belirtisi
32
55,17
56
96,55
değildir?
2-Gebelik sırasında görülen
el, bacak ve yüzde şişmelerde
26
44,83
52
89,66
hangisi yapılmalıdır?
3-Sizce hangisi doğumun
31
53,45
58
100
başladığının belirtisidir?
4-Gebelik sırasında sık görülen
genital bölge enfeksiyonlarından
4
6,9
56
96,55
korumak için hangisi
yapılmalıdır?
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Soru Bazında Ön Test ve Son
Test Karşılaştırmaları
5-Sizce doğumdan sonra bebek
ne zaman emzirilmelidir?
6-Doğumda kasılmalar
esnasında sizce hangisi
yapılmamalıdır?
7-Sizce gebelik egzersizlerini
niçin yapmamak gerekir?
8-Gebelikte hangisini yapmak
anne ve bebek sağlığı için
zararlıdır?
9-Tuvalet temizliğimizi nasıl
yapmalıyız?
10-Gebelikte kullandığımız
demir haplarının etkili olması
için nasıl almalıyız?
11-Sizce “kegel egzersizleri” ne
zamana kadar yapılmalıdır?
12-Hangisi anne sütü için doğru
bilgidir?
13-Normal doğumdan ne kadar
sonra banyo yapılabilir?
14-Bebeğimizi ne zaman banyo
yaptırmalıyız?
15-Doğumdan sonra Aile
Planlaması merkezine ne zaman
başvurmalıyız?

Ön Test
Son Test
Ön Testte
Son Testte
Doğru Cevap
Doğru Cevap
Doğru
Doğru
Veren Kişi/
Veren Kişi/
Cevap
Cevap
Veren Kişi Toplam Kişi Veren Kişi Toplam Kişi
Sayısı
Sayısı
%
%
13

22,41

56

96,55

40

68,97

56

96,55

27

46,55

56

96,55

47

81,03

56

96,55

8

13,79

56

96,55

11

18,97

54

93,10

7

12,07

53

91,38

14

24,14

58

100

37

63,79

58

100

4

6,90

55

94,83

27

46,55

58

100

• Sizce hangisi gebelik belirtisi değildir? Sorusuna doğru cevap verme oranı
son testte % 41.38 artmıştır.
• Gebelik sırasında görülen el, bacak ve yüzde şişmelerde hangisi yapılmalıdır?
Sorusuna doğru cevap verme oranı son testte % 44.83 artmıştır.
• Sizce hangisi doğumun başladığının belirtisidir? Sorusuna doğru cevap verme
oranı son testte % 46.55 artmıştır.
• Gebelik sırasında sık görülen genital bölge enfeksiyonlarından korunmak için
hangisi yapılmalıdır? Sorusuna doğru cevap verme oranı son testte % 89.65
artmıştır.
• Sizce doğumdan sonra bebek ne zaman emzirilmelidir? Sorusuna doğru cevap
verme oranı son testte % 74.14 artmıştır.
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• Doğumda kasılmalar esnasında sizce hangisi yapılmamalıdır? Sorusuna doğru
cevap verme oranı son testte % 27.58 artmıştır.
• Sizce gebelik egzersizlerini niçin yapmak gerekir? Sorusuna doğru cevap verme oranı son testte % 50 artmıştır.
• Gebelikte hangisini yapmak anne ve bebek sağlığı için zararlıdır? Sorusuna
doğru cevap verme oranı son testte % 15.52 artmıştır.
• Tuvalet temizliğimizi nasıl yapmalıyız? Sorusuna doğru cevap verme oranı
son testte % 82.76 artmıştır.
• Gebelikte kullandığımız demir haplarının etkili olması için nasıl almalıyız?
Sorusuna doğru cevap verme oranı son testte % 74.13 artmıştır.
• Sizce “kegel egzersizleri” ne zamana kadar yapılmalıdır? Sorusuna doğru cevap verme oranı son testte % 79.31 artmıştır.
• Hangisi anne sütü için doğru bilgidir? Sorusuna doğru cevap verme oranı son
testte % 75.86 artmıştır.
• Normal doğumdan ne kadar sonra banyo yapılabilir? Sorusuna doğru cevap
verme oranı son testte % 36.21 artmıştır.
• Bebeğimizi ne zaman banyo yaptırmalıyız? Sorusuna doğru cevap verme oranı son testte % 87.93 artmıştır.
• Doğumdan sonra aile planlaması merkezine ne zaman başvurmalıyız? Sorusuna doğru cevap verme oranı son testte % 53.45 artmıştır.

8. UYGULAMADAN ÖĞRENİLEN DERSLER
Çalışmamızda şu sonuçlara ulaşılmıştır;
• Eğitim grubundaki toplam sezaryen oranı kontrol grubuna göre % 18 oranında
düşmüştür.
• Eğitim grubundaki Primer Cerrahi sezeryan oranı kontrol grubuna göre % 5
oranında düşmüştür.
• Mültipar gebelerde eğitim grubunda travaydaki ortalama kalış süresi kontrol
grubuna göre 3.4 saat azalmıştır.
• Primipar gebelerde eğitim grubunda travaydaki ortalama kalış süresi kontrol
grubuna göre 3.9 saat azalmıştır.
• Üriner enfeksiyon görülme oranı eğitim grubunda kontrol grubuna göre % 6.5
oranında azalmıştır.
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• Kontrol grubunda normal doğan bebeklerde yenidoğan bakım gereksinimi sezaryenle doğan bebeklere göre % 3.81 oranında azalmıştır. Eğitim grubunda
ise sezaryen ve normal doğan bebeklerde bakım gereksinimi görülmemiştir.
• Kontrol grubundaki gebelerde müdahaleli doğum oranı % 2.2 iken; eğitim
grubundaki gebelerde müdahaleli doğum görülmemiştir.
• SGK ya fatura edilen maliyet açısından karşılaştırıldığında; normal doğum sezaryene göre sadece 50 TL azdır. Ancak hastaneye olan maliyeti sadece tıbbi
ve sarf malzeme açısından karşılaştırıldığında; normal doğum yapan maliyeti
genel anestezi uygulananlara göre 40.79 TL, spinal anestezi uygulananlara
göre ise 60.42 TL azalmıştır. Genel hastane giderleri ve personel maliyeti de
göz önüne alınırsa fark daha anlamlı hale gelecektir.
• Hastanede kalış süresi normal doğum yapan gebelerde sezaryenle doğum yapan gebelere göre 1.37 gün azalmıştır.
• Normal doğumda 24 saatlik bakım gereksinimi daha az iken sezaryende daha
fazla olduğu için sezaryenle doğumlar ebe ve hemşirenin iş yükünü arttırmaktadır.
• Verilen eğitim anne ve bebek açısından sağlık verilerini daha uygun bir orana
yükseltmiştir.
• Kapsamlı bir eğitim ve nitelikli doğum sonu takip ile sezaryen oranı, primer
cerrahi sezaryen oranı, ortalama kalış gün sayısı, travayda kalış süresi gibi
verilerde önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
• Yapılan ankette eğitime katılan gebeler, gebe eğitim odasının daha geniş ve
havalandırılmış olmasını istemişler bu öneriler göz önüne alınarak kurs süresince eğitim odası yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca eğitim grubundaki gebeler
eğitime eşlerinin de katılmasını talep etmişler, bununla ilgili düzenleme yapılması ileriki aşamalarda planlanmaktadır.
• Eğitimi yarıda bırakan veya hiç başlamayan sezaryen kararlı gebelerimizin %
100’ü hastanemiz dışında özel hastanede sezaryenle doğum yapmıştır.

9. KURUM VE KURULUŞLARDA UYGULANABİLME DURUMU
SAGEM Projesi, eğitim verecek kişiler sertifikalandırılıp ekibin kurulması, eğitim yeri, eğitim materyalinin belirlenmesi ile kadın doğum kliniği bulunan hastanelerde uygulanabilir. Bu proje gebelerin doğum ve doğum sonrası uyumunu
sağlayan, bilgi ve beceri düzeylerini artıran, etkin olarak uygulandığında primer
cerrahi sezeryan oranını düşürebilen faydalı bir uygulamadır.
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10. UYGULAMANIN SAĞLIK HİZMETİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Bu proje sezaryen oranı ve primer cerrahi sezaryen oranını düşürmesi, hastanede
ortalama kalış gün sayısını ve travayda kalış süresini azaltması, vakum ve forseps
uygulama oranını düşürmesi, üriner enfeksiyon görülme oranını azaltması, yenidoğan bakım gereksinimini azaltması, nedeniyle anne ve bebek sağlığı ve hasta
güvenliği açısından önemlidir.
Ayrıca maliyetlerin azaltılması yönünden hastane bütçesine olumlu katkı sağlamakta, annenin ilk 24 saatlik bakım gereksinimini azaltması nedeniyle sağlık personelinin iş yükünü azaltmaktadır.

11. UYGULAMANIN BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Gider

Açıklama

Personel
Maliyeti

Eğitimciler hastanemiz çalışanlarından oluşturulduğu için
personel harcaması yapılmamıştır.
2000 adet bilgilendirme broşürü basımı
2000 adet el ilanı basımı
Fotoğraf çekimi için hastanemiz fotoğraf makinesi
kullanılmış olup, fotoğraf basımı gönüllü firmalar
tarafından ücretsiz yapılmıştır.
Doğum kliniği katında mevcut oda, ek alım yapılmadan
eldeki malzemelerle düzenlenmiştir.

Kırtasiye
Giderleri
Doğum
albümü
Eğitim
Salonu
Toplam

TL

%

-

-

1156
36

96.97
3.03

-

-

-

-

1192

100

Projenin tüm bütçesi ve finansmanı Eskişehir Devlet Hastanesi yönetimi tarafından karşılanmıştır.
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EKLER
Ek 1. Anne ve Bebek Açısından Sezaryen Riskleri
a) Anestezi ile ilgili riskler
•
•
•
•
•
•
•

İlaç reaksiyonları
Sinir zedelenmeleri
Beyin hasarı
Sinir zedelenmeleri
Ses telleri, soluk borusu, diş ve gözlerde zedelenme,
Bölgesel anestezide baş ağrısı ve uzun süreli bel ağrısı,
Ölüm

b) Cerrahi işlem riskleri
• Enfeksiyon, damar ve akciğerde kan pıhtısı oluşumu, kanama, alerjik reaksiyon, kalp krizi, atelektazi ve hatta ölüm.
• Daha önceden ameliyat geçirmiş kişilerde, mevcut kronik hastalığı olan kişilerde, bebeğin sonunun anormal yerleştiği yada rahim duvarına derin olarak
yapıştığı olgularda, ya da bebeğin sonunun erken ayrılması durumunda ve
sigara içenlerde sezaryen daha fazla risk taşımaktadır.
c) Sezaryen riskleri
• Kesi yerinde, karın içinde, idrar yollarında bulantı kusma-ağrı-ateşle seyreden
iltihap gelişebilir.
• Mesane ve üreterde zedelenme riski olabilir.
• Rahim, yumurtalık ve tüplerin hasar görme riski ince ve kalın bağırsağın hasar
görmesi ve buna bağlı kolostomi uygulanması zorunluluğu gelişebilir.
• Rahimde aşırı kanama sonucu rahmin alınması ve /veya rahmi besleyen damarların bağlanması zorunluluğu gelişebilir
• Ameliyat sonrası kesi yerinde sertleşme, sonraki gebeliklerde anormal yerleşim, kesi yerinde fıtık oluşumu riski olabilir.
d) Bebek için riskler
•
•
•
•
•

Solunum güçlüğü
Aspirasyon,
Bebek cildinde kesi,
Bebek kemik yapılarında zedelenme,
Sinir zedelenmeleri ve buna bağlı olarak kol ve bacaklarda işlev kaybı.

Kaynakça: Hekim görüşü
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Kaynakça: Hekim görüşü

Ek 2. Doğuma Hazırlık Kursu Bilgilendirilmiş Rıza Formu
Ek 2. Doğuma Hazırlık Kursu Bilgilendirilmiş Rıza Formu

Ek 3. Sagem Eğitim Programı
SAGEM EĞİTİM PROGRAMI
1.DERS

•
•
•
•

Tanışma
Beklentilerin belirlenmesi
Üreme (video gösterimi)
Kadın-erkek genital sistem anatomisi

5.DERS

• Lohusalık bakımı
• Doğum sonu
psikolojisi
• Egzersiz uygulaması

2.DERS

• Gebelik fizyolojisi
• Ultrason görüntüleri
• Egzersiz uygulaması

6.DERS

• Yenidoğan fizyolojisi
• Anne sütünün önemi
ve emzirme teknikleri
• Egzersiz uygulaması

3.DERS

• Doğumda etkili hormonlar
• Ağrı ile baş etme yöntemleri
• Egzersiz uygulaması

7.DERS

• Yenidoğan banyosu
• Yenidoğan masajı

4.DERS

•
•
•
•

8.DERS

• Aile planlaması
• Egzersiz uygulaması

Normal doğum
Sezaryen
Normal doğum video gösterisi
Egzersiz uygulaması
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Ek 4. Ön Değerlendirme ve Son Değerlendirme Testi
adınız : 				eşinizin adı :
soyadınız : 				soyadı :
yaşınız : 				yaşı :
mesleğiniz : 			mesleği :
öğrenim durumunuz : 		öğrenim durumu :
kaçıncı gebeliğiniz :
1. BÖLÜM: Gebelerin Eğitim Öncesi Ve Sonrası Doğumla İlgili Düşüncelerinin Değerlendirilmesi
1. Doğuma hazırlık kursundan nasıl haberdar oldunuz?
A) Doktorum yönlendirdi		

C) Broşürlerden

B) İnternetten			

D) Arkadaş tavsiyesi

2. Daha önce doğum yaptınız mı?
Evet □			

Hayır □

3. Doğumunuzu nasıl yapmayı planlıyorsunuz?
A) Normal doğum 		

C) Doktorumun kararına bağlı

B) Sezeryan 			

D) Bilmiyorum

4. Normal doğum yapmayı planlıyorsanız tercih etme nedenleriniz nedir?
A) Anestezi veya ameliyat korkusu
B) Önceki doğum un normal yolla olması
C) Maliyetin daha düşük olması
D) Normal doğumun anne ve bebek için daha sağlıklı olduğuna inandığım için
E) Erken ayağa kalkabilmek için
F) Diğer…..
5. Sezeryanla doğum yapmayı planlıyor iseniz tercih etme nedenleriniz nedir?
A) Bebeğimi riske atmamak
B) Doğum tarihini önceden belirleme şansı
C) Normal doğum korkusu
D) Önceki doğumumun zor gerçekleşmesi
E) Tüplerimi bağlatma isteği
F) Diğer…
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2. BÖLÜM: Bilgi Ölçümü
1. Sizce hangisi gebelik belirtisi değildir?
A) Bulantı kusma 			

C)Ağrılı ve sık idrara çıkma

B) Göğüslerde dolgunluk hassasiyet D) Bilmiyorum
2. Gebelik sırasın da görülen el, bacak ve yüzde şişmelerde hangisi yapılmamalıdır?
A) Ayakları aşağıda tutmak 		

C) Dinlenmek

B) Tuzu kısıtlamak 			

D) Bilmiyorum

3. Sizce hangisi doğumun başladığının belirtisidir?
A) Nişan gelmesi 			

C) Bebek hareketlerini hissetmeme

B) Bulantı kusma 			

D) Bilmiyorum

4. Gebelik sırasında sık görülen genital bölge enfeksiyonlarından korunmak için hangisini yapılmalıdır?
A) İç çamaşırları günlük değiştirilmelidir
B) Genital bölge temizliğini sabun ve jel kullanarak yapmalıyız
C) Doktor önerisiyle de olsa İlaç kullanılmamalıdır
D) Bilmiyorum
5. Sizce doğumdan sonra bebek ne zaman emzirilmelidir?
A) Doğumdan hemen sonra 		

C) Anne dinlendikten sonra

B) Bebek istediği zaman 		

D) Bebek uyanınca

6. Doğum da kasılmalar esnasında sizce hangisi yapılmamalıdır?
A) Düzenli nefes alıp vermek

C) Masaj yapmak

B) Bağırmak 			

D) Bilmiyorum

7. Sizce gebelik egzersizlerini hangi amaçla yapmak doğru değildir?
A) Gebelik ağrılarını hafifletmek için
B) Daha kolay doğum yapmak için
C) Formda kalmak için
D) Bilmiyorum
8. Gebelikte hangisini yapmak anne ve bebek sağlığı için zararlıdır?
A) Röntgen çektirmek		

C) Yüzmek

B) Yürüyüş yapmak 			

D) Egzersiz yapmak
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9. Tuvalet temizliğimizi nasıl yapmalıyız?
A) Arkadan öne doğru
B) Önden arkaya doğru
C) Fark etmez, önemli olan temizlemek
D) Sabun ve jel kullanmak
10. Gebelikte kullandığımız demir haplarının etkili olması için nasıl almalıyız?
A) Kahvaltıda sütle birlikte
B) Yemek esnasında
C) Yemekten en az bir saat önce portakal suyuyla
D) Bilmiyorum
11. Sizce “kegel egzersizleri ne zamana kadar yapılmalıdır?
A) Doğuma kadar			

C) Gebeliğin ilk üç ayı

B) Hayat boyu			

D) Bilmiyorum

12. Hangisi anne sütü için doğru bilgidir?
A) 1 yaşına kadar sadece anne sütü vermek bebek için yeterlidir
B) Anne sütü 2 yaşına kadar verilmelidir
C) Anne sütü yetmediği durumlarda kendi kararınızla mamaya geçebilirsiniz
D) Anne sütü yerine anne sütüne eşdeğer mamalar kullanabiliriz
13. Normal doğumdan ne kadar sonra banyo yapılabilir?
A) Eve gittikten hemen sonra

C) 2 hafta sonra

B) 7 gün sonra 			

D) 6 hafta (40 gün)sonra

14. Bebeğimizi ne zaman banyo yaptırmalıyız?
A) Bebek açken 			

C) Bebek uykudan uyanınca

B) Bebek tokken			

D) Bebeği besledikten bir saat sonra

15. Doğumdan sonra Aile Planlaması merkezine ne zaman başvurmalıyız?
A) 2 hafta sonra 			

C) 10 gün sonra

B) 6 hafta (40 gün) sonra 		

D) 30 gün sonra

16. Eğitimle ilgili önerileriniz var mı? Varsa lütfen belirtiniz.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Ek 5. Katılım Belgesi

Ek 5. Katılım Belgesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ

KATILIMCI BELGESİ
Sayın: Tuğba KARA
Hastanemiz tarafından düzenlenen
Doğuma Hazırlık Kursu’na
11/04/2012 - 06/06/2012 tarihleri arasında katılmıştır.
Uzm. Dr. Kazım SARICI
BAŞHEKİM

Ek 6. Doğum
Albümü
Ek 6. Doğum Albümü
Ek 6. Doğum Albümü

Ek 7. Cesaret Belgesi

Ek 7.Belgesi
Cesaret Belgesi
Ek 7. Cesaret
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Ek 8. Eğitim ve belge töreninden görünümler
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Eskişehir Beyin Krizi Protokolü
Özcan ÖZDEMİR1
Hüseyin Seyhan FİDAN2
Erdinç ÖZKURT3
Çetin AVCI4
Özet
İskemik inme (Beyin Krizi) genellikle beyin damarının aniden tıkanması sonucu oluşur. Klasik olarak vücudun sağ veya sol tarafında, kolda ve bacakta, felce, ağızda
kaymaya, konuşma ve anlamada bozukluğa neden olur. İskemik inme dünyada sonradan gelişen engelliliğin en önemli birinci, en önemli üçüncü mortalite nedenidir.
Son yıllarda iskemik inmede beyin damarını kimyasal olarak koldan ilaçla veya beyin
damarının içine girerek endovasküler yolla açmaya yönelik tedaviler geliştirilmiştir.
Ancak bu tedavileri hastanın semptomları sonrası ilk 4.5 saat içinde beyin ciddi hasar
görmeden uygulamak mümkün olmaktadır. Bu nedenle hastaların acil tedavilerinin
uygulanacağı İnme Merkezine hızlı nakli gerekmektedir. İskemik inme tedavisinin
başarıya ulaşması için en önemli faktör zamanla yarıştır. Amaç hastaların hafif engelli
veya engelsiz olarak hayatlarına devam etmeleridir. Maalesef Türkiye’de iskemik inmenin akut revaskülarizasyon tedavilerini uygulayacak merkez sayısı oldukça azdır.
İşte bu önemli sosyo-ekonomik hastalığın tedavisi için Eskişehir Valiliği, T.C Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü,
ESOGÜ Nöroloji Anabilimdalı arasında 09-11-2009 tarihinde “Beyin ve Kalp Krizi
Geçiren Hastalara Acil Müdahalede Bulunmak Üzere Hastaların en kısa sürede Anjiyoplasti Uygulanan Merkezlere Ulaştırılması” konulu bir protokol imzalanmıştır. Bu
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protokolün amacı, Eskişehir ve civarında (Kütahya, Bilecik ve ilçeleri) beyin krizine
maruz kalan hastaların başvurdukları ilk sağlık kurum ve kuruluşundan başlamak üzere organize bir şekilde damar açıcı tedavinin uygulandığı merkezlere yönlendirilmesi,
transportu, en kısa sürede damar açıcı tedavinin uygulanmasının sağlanması için ilgili
tüm birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak, halkı bilinçlendirmeye yönelik eğitim
ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu protokol iskemik inme ile ilgili uygulanan Türkiye’deki tek ve ilk resmi protokoldür. Bu proje 2009 yılı sonundan itibaren,
koldan trombolitik ajan uygulanarak ve/veya ” Girişimsel Vasküler Nöroloji Ekibi”
tarafından endovasküler yoldan pıhtı alınarak toplam 240 hastaya müdahale edilmiştir.
Bu hastalarin 184’ün üç aylık klinik sonuçları ve protokolün işleyişiyle ilgili verileri
analiz edilmiştir. Hastaların 132’si (%72) direkt olarak 112 sistemi ile, 25 hasta (%14)
Eskişehir Devlet Hastanesi Acil Servislerin’den , 17 hasta Bilecik ve Kütahya Devlet
Hastanelerin’den (%9), 6 hasta (%3) Eskişehir’deki Özel Hastanelerden “Eskişehir
Beyin Krizi Protokolü” kodlanarak ESOGÜ İleri Düzey İnme Merkezine sevk edilmişlerdir. Bu protokol olmasaydı hastaların ancak %2’sine müdahale edilebilecekti.
Bu hastaların 82’si (%45) inme sonrası üç ay sonrasında tama yakın normal veya çok
hafif engellilikle (başkasına bağlı olmadan) kendi işlerine de geri dönerek yaşamlarını
sürdürmektedirler. İskemik inmenin akut tedavisi ancak ciddi bir organizasyon ve ileri
düzey bölgesel inme merkezlerinin kurulmasıyla mümkündür. Bağımsız yaşayan hasta
sayısının arttırılması maddi ve manevi olarak ülkemize külfet getiren bu hastalığın
tedavisindeki ana amaç olmalıdır.

Abstract
Ischemic stroke occurs due to occlusion of brain vessels and leads to right or left
sided weakness, facial paralysis and aphasia. It is the second cause of major disability
and third cause of mortality. For the past few years Intravenous thrombolysis and
endovascular trombectomy are the treatment modalities for acute ischemic stroke.
However these treatment strategies should be initiated within 4.5 hours of symptom
onset. This requires immediate transportation of patients to appropriate “Stroke
Centers”. The aim of the treatment is to achieve recanalization of brain vessel and
prevent disability. Unfortunately there are few stroke centers in Turkey. In order to treat
this devastating disease we established “Eskisehir Regional Acute Stroke Protocol.
Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir Local Health Authority, Governorship
collaborated for this protocol. This protocol was started on 2009 and aimed to transport
patients to Eskisehir Regional Stroke Center as soon as possible, coordinate hospitals
and increase public awareness for the recognition of acute ischemic stroke symptoms.
This is the only legal protocol for ischemic stroke treatment for Turkey. From 2009,
Endovascular and Vascular Neurology Team treated 240 patients with IV thrombolysis
and endovascular thrombectomy. 184 of 240 patient’s data were analyzed. According
to this database 132 of 184 patients (72%) who received revascularization treatment for
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acute stroke transported directly via 112 system, 25 patients (14%) transported from
other public hospital emergency departments and 17 were transported from Kütahya
and Bilecik hospitals to Eskisehir Stroke Center. Only 2% would have received these
treatment modalities if this protocol does not exist. Eighty-two patients have minimal
or no disability after 3 months with revascularization treatments. The acute treatment
of ischemic stroke requires systematic organization that transports patients to high level
Stroke Centers for the immediate treatment of acute stroke providing more independent
people despite devastating disease.
Key Words: Acute, Stroke, Ischemic
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1. İSKEMİK İNME (BEYİN KRİZİ)
1.1. İskemik İnmenin Tanımı ve Görülme Sıklığı
Beyin Krizi: Beyinde temiz veya kirli kan taşıyan bir damarın beyne gelen bir
pıhtı veya damar sertliği parçacığı ile tıkanması veya bir damarın ileri derecede
büzüşmesi sonucu oluşan beynin kansız, dolayısiyle oksijensiz ve besleyici maddelerden mahrum kalması (Beyin infarktüsü-Bİ) veya beyinde kanama (BK)
olmasına ve beyin hücrelerinin damar dışına çıkmış olan kanın kitlesel etkisi sonucu fonksiyon yapamaz duruma gelmesine denir. Bunlardan beyin infarktüsü,
aniden oluşabildiği gibi, bazen de birkaç saat veya birkaç gün içinde yavaş gelişir. Beyin kanaması ise çoğunlukla aniden gelişir. Ayrıca BKr’ne ilişkin hastalık
belirtileri ile bilincin etkilenmesi ağır veya hafif, ani veya yavaş olur. Türkiye’de
BKr vakalarının % 71’i beyin infarktüsü, % 29 kadarı ise beyin kanamasıdır. Bu
oranlar Batı Avrupa ülkelerinde beyin infarktüsü için %84-89, beyin kanaması
için ise %11-16 arasındadır (Özdemir, 2011).
Türkiye genelinde BKr sıklığı 100.000 kişide 175 kadardır. Ülkemiz genel nüfusuna göre bir yılda ortalama 125.000 yeni BKr vakası olmaktadır. BKr her yaşta
görülebilirse de %28 kadarı 65 yaşından önce, %72 kadarı ise 65 yaşından sonra
oluşmaktadır (Özdemir 2011).
İki yarım küre, beyin sapı ve beyincikten oluşan tüm beyin, yoğun bir damar ağı
ile kan almakta ve vücudun %2 kadarını oluşturduğu halde tüm vücut kanının %
18 kadarı beyni beslemek üzere, boru şeklindeki temiz kan damarları ile beyine
gitmektedir. Dolayısıyla kansızlığa en duyarlı olan ve en çok etkilenen organların
başında gelen organ beyindir. Beyine dakikada 750 ml, saatte 45 litre, bir günde
ise 1080 litre kadar kan gelir ve beyin kendisine gelen bu kanın taşıdığı oksijen ve
glikoz başta olmak üzere beyin hücrelerinin yaşaması için gerekli olan maddeler
sayesinde çalışmasını ve yaşantısını düzenler.
Beyine kanı taşıyan temiz kan damarları olan ve beynin ön kısmının kanını taşıyan şah damarları ile beynin arka kısmının kanını taşıyan arka beyin damarlarının
çapı beyin dokusu içinde iyice incelir. İnce olan bu damarlar kılcal damarlardır.
Bundan daha ileriye doğru ilerleyen kan artık oksijeni ve sinir hücreleri için gerekli olan besleyici maddelerini sinir hücrelerine aktarmıştır ve önce kılcal kirli
kan damarları, daha sonra kalın çaplı kirli kan damarları yolu ile beyni terk edip
sağ kalbe döner. Oradan tekrar oksijen ve besleyici maddelerle yüklensin diye
akciğerlere gönderilir. Beyine gelen kan miktarının %40 kadar ve kısa süreli (saniye veya en çok 3 dk) azalması beyindeki tamamlayıcı özellikler sayesinde zarar
vermeden ve kişi fazla bir şey hissetmeden atlatılabilir. Kan miktarının azlığı
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%40-60 arasında olursa geçici özellikte ve kısa sürede kaybolan belirtiler, %60
tan daha fazla ve bölgesel olarak azalacak olursa bu defa beyin hücreleri, gelişen
oksijensizlik ve besleyici madde eksikliğine dayanamayıp ölecekler ve beyin krizi dediğimiz kalıcı tablo oluşacaktır.
İnsanların %85-90 kadarı sağ elini kullanmakta ve bu kişilerin yalnız sol beyin
yarım küresinde ön dış-yan kısımda bulunan konuşma merkezi harap olursa konuşmanın kaybına (motor afazi), yine bu kişilerin yalnız sol beyin yarım kürelerinde arka dış-yan kısmında bulunan konuşulanı anlama merkezi harap olursa
konuşulanı duyduğu halde anlayamama (duysal afazi) haline rastlanır. Beynin
ön kısmı harap olursa hafıza bozuklukları oluşur. Beynin arka kısmı etkilenecek
olursa hasta ya tam göremez (amoroz-körlük) veya sağ veya sol yan yarım görme
kaybına (hemianopsi) uğrar. Konuşulanları anlama güçlüğü olan hastada çoğunlukla okuyamama, yazamama, hesap yapamama ve televizyonu anlayamama da
birlikte olur. Bu olaylardan herhangi biri beyincikte veya yakınındaki beyin sapında olduğunda denge bozukluğu, baş dönmesi, bazen de çift görme (diplopi)
gelişebilir. Bu hastanın beyin yarımküreleri sağlam olacağından konuşabilme ve
konuşulanları anlayabilmesi normal kaldığı halde, sesin anlaşılır olmasını sağlayan boğaz ve gırtlak kasları arasındaki koordinasyon bozulacağından, hastanın
konuşması zor anlaşılır bir özellikte (dizartrik) olur. Kansızlık veya kanama olayı
beynin alt-arka kısmında bulunan omurilik soğanında oluşmuşsa hastada solunum veya kalp durmasına sık rastlanır ve bu hastalar genellikle bu nedenlerle
ölürler (Dejong, 2008)
Görüldüğü gibi BKr nin çeşidi yanında, oluşan klinik belirtiler de kişiden kişiye
farklı olmaktadır. Dolayısıyla tedaviden alınacak sonuç da aynı değil, her hastada
farklı olacaktır.
Beynin ihtiyacı olan temiz kan miktarının belirli bir miktarın altında olacak şekilde.
1.2. İskemik İnmenin Akut Tedavisi
Beyin damar tıkanıklığına bağlı gelişen Beyin Krizi Dünya’da ve ülkemizde
sonradan oluşan özürlülüğe neden olan en sık görülen hastalıktır. En sık üçüncü
ölün nedenleri içindedir. Türk Beyin Damar Hastalıkları çok merkezli çalışmasına göre ülkemizde her yıl 125.000 yeni inme (strok, beyin krizi) vakası gözlenmektedir. Bu vakalar acil olarak müdahele edilmedikleri takdirde özürlü olarak
yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadırlar. Beyin çok ciddi hasar görmeden
ultra-acil olarak beyin damarının açılması temel amaçtır. Ancak bu müdahele ger3. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
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çekten bu konuda eğitim alan Nörologların bulunduğu hastanelerde ve belli bir
organizasyon varlığı dahilinde mümkün olabilir (Evyapan, 2011).
1.2.1. İskemik İnmenin Tedavisinin Etkileyen Faktörler
Bu tedavi gelişmiş ülkelerde “Serebrovasküler Hastalıklar” konusunda çok iyi
eğitilmiş Nöroloji uzmanları tarafından uygulanmaktadır. Her tedavi gibi beyin
damarlarını açmak için kullanılan tedavilerin de yan etkileri mevcuttur. Bununla
beraber tedaviyi uygulayacak hekimin bu tedaviyi uygulama açısından zamanla yarışması, hızlı karar vermesi tedavinin başarısını arttırır. 112 Acil ambulans
sistemindeki çalışan hekimlerin ve paramediklerin, Acil Servislerdeki hekimlerin, tedavinin uygulanacağı Nöroloji Servisindeki öğretim elemanlarının ve personelin bu konuda eğitimi oldukça önemlidir. Maalesef ülkemizde bu tedavinin
uygulama oranları oldukça düşüktür. Bu tedavinin uygulanılması için aşağıdaki
algoritmaların uygulanması önerilmektedir:
Hastane dışındaki faktörler (Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Servis)
Hastaların bilinçlendirilmesi:
• Halk konferansları
• Beyin krizi bulgularının
ilan panoları, televizyon,
gazete ve radyo ile, halka
anlatılması
• Hastanelerde bu konu ile
ilanların hastalara iletilmesi
• Hastaların 112 acil servis
sistemini araması için teşvik
edilmesi

Hastanın hastaneye çabuk
ulaştırılması:
• 112 acil sisteminin geliştirilmesi
ve sistemde çalışacak
doktorların eğitimi
• Beyin krizi bulgularından sonra
ilk 3-6 saatte gelen hastaların
tedavinin uygulanabileceği
hastaneye gelmesi (Tıp
Fakültesi) (By-pass protokolü*)
*112’yi arayan ve beyin krizi olan
hastaların diğer hastanelere uğramadan
trombolitik tedavinin uygulanacağı
hastaneye getirilmesi

• Sağlık Müdürlüğü ve 112 acil sistemi ile organizasyonun
sağlanması
• Halkın bilinçlendirilmesi için Üniversite, Valilik , Belediye
ve Sivil Toplum kuruluşları ile organizasyonun sağlanması
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Hastane İçi Faktörlerin Etkisi
Hastane içindeki faktörlerden en önemlisi acil servisin yapılanmasıdır. Bununla
birlikte inme ile uğraşan “Vasküler Nöroloji” ekibinin inme vakalarına müdahelede yetişmiş olması gerekmektedir. Acil servise gelen “Beyin Krizi Kodu”
altındaki hastaya vakit kaybetmeden iki damar yolu açılmalı ve hasta hemen beyin görüntülemeye götürülmelidir. Diğer nörolojik hastalıkların aksine inmede
nörolojik muayene çok hızlı değerlendirilmeli ve hiç vakit kaybetmeden iskemik
inmenin akut tedavisisi açısından hastanın endikasyon ve kontraendikasyon listesi gözden geçirilmelidir.

2. ESKİŞEHİR BEYİN KRİZİ PROTOKOLÜ
2.1. Protokolün İçeriği ve işleyişi
Beyin krizi, ilgili organlarda kan akışının damarsal nedenlerle durması nedeniyle ortaya çıkan, saatler içinde beyin veya kalbin kanlanma yetersizliğinden geri
dönülmez hasar görmesine sebep olan acil durumlardır. Son bilimsel gelişmeler
ışığında yapılan araştırmalar beyin krizinde ilk 4.5 saat (anjiografik müdahele ile
6 saat içinde) kanlanmanın yeniden sağlanmasına yönelik yapılan tıbbi girişimlerin hastalığın prognozunu, mortalitesini ve uzun dönemde sekel bırakma düzeyini
önemli ölçüde etkilemektedir. Hastalar, damar açıcı bu girişimler sayesinde hastalığın etkilerine daha az maruz kalmakta, ölüm oranları azalmakta ve hastalığın
sonunda yaşam kaliteleri daha yüksek olmaktadır. Damar açıcı tedavi hem damar
içi ilaç enjeksiyonu hem de damar içi katater uygulaması şeklinde gerçekleştirilebilmektedir. Her iki tedavi yöntemi de gelişmiş teknik altyapı ve yetişmiş,
deneyimli personel ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu protokolün amacı,
Eskişehir ve civarında beyin krizi maruz kalan hastaların başvurdukları ilk sağlık
kurum ya da kuruluşundan başlamak üzere organize bir şekilde damar açıcı tedavinin uygulandığı merkezlere yönlendirilmesi, transportu, en kısa sürede damar
açıcı tedavinin uygulanmasının sağlanması için ilgili tüm birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak, tedavi uygulanan merkez ve tedavi uygulayan personel sayısını artırmaya yönelik eğitimleri düzenlemek, merkezler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve halkı bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde
bulunmak üzere Osmangazi Üniversitesi ile Eskişehir Valiliği arasında yapılacak
olan işbirliği ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki prensipler ortaya konulmuş ve buna fiziki
altyapı, teknik altyapı ve personel imkanları elverdiği ölçüde ve sürece uyulması
karara bağlanmıştır;
3. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
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1. Beyin krizi ve kalp krizine karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi, ortaya çıkan
belirtilerin ne olduğu konusunda eğitilmeleri ve beyin kriziyle ilgili belirtileri
olan vatandaşların vakit kaybetmeksizin 112’yi arayarak tıbbi yardım istemelerini sağlamak üzere geniş halk kitlelerine ulaşacak eğitim ve bilgilendirme
faaliyetleri yürütülecektir. Bu faaliyetler ile ilgili organizasyon ve koordinasyon işlerini Sağlık İl Müdürlüğü yürütecek olup Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi teknik destek ve eğitmen sağlayacaktır. Eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin genel çerçevesi aşağıda belirtilmiştir;
a. Halk konferansları,
b. Beyin krizi bulgularının ilan panoları, televizyon, gazete, sinemalar ve radyo ile halka anlatılması,
c. Hastanelerde bu konu ile ilgili ilanların hastalara iletilmesi,
d. Hastaların 112 acil servis sistemini araması için teşvik edilmesi.
2. Beyin krizi ve kalp krizine müdahaledeki basamaklardan ilki İl Ambulans
Servisi Başhekimliğinin komutasında yürütülen “112 Ambulans” hizmetleridir.
a. İl Ambulans Servisinde görevli tüm doktorlar ve gerekli görülen sağlık
personeli beyin krizi konularında, bu hastalara yönelik uygulanacak tedavi
yöntemleri ve hastane süreçleri hakkında eğitilecektir.
b. İl Ambulans Servisi beyin ve kalp krizli hastaya müdahale, hastaların ilgili merkezlere nakli ve hastaneler arası nakil ile ilgili iş akış şemalarını
oluşturacak, beyin krizli hastaya “beyin krizi kodu”, verilerek çalışan tüm
personelin görev tanımlarını belirleyecek ve diğer kurumlar ile ilgili koordinasyon şemasını tüm istasyonlarda ve komuta kontrol merkezinde kullanılır hale getirecektir.
c. Sağlık personelinin eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve eğitim organizasyon
işleri İl Ambulans Servisi tarafından yürütülecektir.
d. Komuta Kontrol Merkezi kendisine yapılan çağrının beyin krizi nedenli bir
çağrı olup olmadığını değerlendirecek, bu yönde bir kanaat oluştuğunda
yönlendirilen ambulans ekibi konu hakkında bilgilendirilecektir.
e. Ambulans ekibi müdahalede bulunduğu herhangi bir vakada olası beyin
krizi tanısı koyduğunda Komuta Merkezine bildirecektir.
f. Ambulans ekibi tarafından beyin krizi kodu alan vakalar Komuta Kontrol
Merkezince damar açıcı tedavinin uygulandığı birime yönlendirilecektir.
Vakayla ilgili bilgi vakanın yönlendirildiği birime iletilecektir.
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3. Beyin krizli vakaların bir bölümü doğrudan il genelindeki hastanelerin acil
servislerine başvurabilmektedirler.
a. Hastanelere doğrudan başvuran vakaların ayırt edilmesi için konuyla ilgili
hastane personeline beyin ve kalp krizi süreciyle ilgili eğitim verilecektir.
b. Hastaneye doğrudan başvuran hastalarda beyin ve kalp krizi tanısı düşünüldüğünde hasta Komuta Kontrol Merkezine bildirilecek ve hastanın damar açıcı tedavinin verileceği Merkeze nakli sağlanacaktır.
4. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi beyin ve kalp krizli hastalara damar
açıcı tedavinin uygulanması konusunda koordinasyon görevini üstlenecektir.
Beyin krizli vakalara 7 gün 24 saat hizmet sunacak teknik altyapıyı Tıp Fakültesi sağlayacaktır. Nöbet listeleri İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili anabilim
dalı başkanlığınca müştereken hazırlanacak ve Komuta Kontrol Merkezi hasta
yönlendirmelerini bu listeye göre yapacaktır.
a. Komuta Kontrol Merkezince Osmangazi Üniversitesi’ne yönlendirilen
hastalar ile ilgili beyin krizinde Nöroloji Anabilim Dalı Dalı hastane içi
süreçleri yönetecektir.
b. Hastaların kabul işlemleri acil servis ile işbirliği halinde ilgili anabilim
dalınca yapılacak ve hastalar müdahaleye alınacaktır.
Prototokol ile ilgili olarak Eskişehir, Bilecik, Kütahya 112 hekimleri, paramedikler, acil tıp uzmanları ve acil serviste çalışan hekimlere, nörologlara yılda iki kez
olmak üzere konu ile ilgili eğitimler verilmiştir. Yine Beyin Krizi ile ilgili broşürle hazırlanmış ve bütün hastanelere ve sağlık ocaklarına asılmıştır. Protokol ile
ilgili şehir dışından gelebilecek hastalar için “İnme Telefonu” oluşturulmuş ve bu
telefonla hastasını göndermek isteyen herhangi bir hekim Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi İnme Merkezine rahatlıkla ulaşabilmektedir.

3. ESKİŞEHİR BEYİN KRİZİ PROTOKOLÜ VERİLERİ
3.1. Araştırmanın Metodolojisi
2009 -2012 Aralık ayı arasında iskemik inme tanısı alıp “ Beyin Krizi” protokolü
dahilinde müdahele edilen hastaların analizleri yapılmıştır. Toplam 240 hastaya
bu protokol bünyesinde müdahale edilmiş ve bu hastalarda 184’ün istatistiksel
analizi yapılmıştır. Üç aylık klnik kontrolleri yapılan hastaların minimal bağımsız
yaşayan veya bağımsız yaşayan hasta oranları modifiye Rankin Skalası kullanılarak saptanmıştır. Hastaların sevk zincir durumları ve hangi transport yoluyla
geldikleri analizlerde yer almıştır.
3. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
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Tablo 1. Cinsiyet ve ESOGU içinde işleyişi gösteren tablo
Toplam
hasta

Cinsiyet
(erkek)

Semptom-İğne
(Ortalama)

Kapı-iğne zamanı
(dk) (ort)

184

100 (%54.3)

145±50

61±25

*ESOGU: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnme Merkezi

Tablo 2. 112 ve protokolün işleyişini ve sevk zincirini gösteren tablo
Beyin krizi protokolü

Sayı

Yüzde (%)

Direk 112

132

72

Eskişehir Devlet Hastaneleri

25

14

Bilecik

8

4

Bozüyük

6

3

Hastanın kendisi

3

2

Kütahya

3

2

Hastane içi

6

3

184

100

Toplam
Not: Bölgesel protokol 2010 Haziran’da başlamıştır.

Tablo 3. Tedavinin sonuçlarını ve komplikasyonlarını gösteren tablo
Toplam 147 hasta

Frekans

Yüzde (%)

Geliş NIHSS≥10
(Ağır inme)

163

89

3 ay sonrası mRS 0-1
(tamamıyla bağımsız)

82

45

3 ay sonrası mRS 0-2
(hafif destek)

94

51

Mortalite

27

15

Geliş NIHSS≥10 (ciddi inme ile gelen hastaları gösterir)
mRS 0-1: Hastanın tamamen bağımsız veya minimal dizabilite ile yaşaması
Mortalite: Ölüm
mRS 0-2: Hastanın hafif yardımla yaşamını sürdürmesi
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Tablo 4. Komplikasyonlar
Frekans

Yüzde (%)

Sistemik hemaroji

1

0.5

Semptomatik hemaroji

8

4.3

Semptomatik hemaroji hastanın kliniğini etkileyen tedavi yan etkisi

3. SONUÇ
Eskişehir Beyin Krizi Protokolü akut iskemik inmenin tedavisi için imzalanan
Türkiye’deki tek resmi protokoldür. Akut iskemik inmenin revaskülarizasyon
tedavisi semptom sonrası ilk 4.5 saat içinde uygulanmaktadır. Dünyanın en ileri inme merkezlerinde bile hastaların ancak %15’i bu tedaviyi alabilmektedir.
Hastaların bu hastalık hakkında bilinçsiz olması ve 112’yi aramaması, hastaların uygun merkezlere ulaştırılamaması, yeteri kadar ileri düzey inme merkezlerinin olmaması, hastane içi organizasyonunun yetersiz olması revaskülarizasyon tedavisinin verilememesinin en önemli nedenleridir. Tedavinin amacı
beyinde ciddi hasar oluşmadan beyin damarının açılması ve hastanın bağımsız
yaşamasının sağlanmasıdır. Maalesef ülkemizde iskemik inmenin akut tedavisi için yeterli inme merkezleri ve bu tedavinin uygulanması için protokoller
bulunmamaktadır. Eskişehir Beyin Krizi Protokolü iskemik inme hastalarının
revaskülarizasyon tedavilerinin uygulanması için gerçekleştirilen bir protokol
olup, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya illerinde inme sonrası ilk 4.5 saatte Eskişehir İleri Düzey İnme Merkezine ulaştırılabilecek hastaların en hızlı şekilde
transportunu sağlamaya yönelik bir protokoldür. Aynı zamanda kurumlar arası
koordinasyonu ve halkın inme açısından bilinçlenmesini hedeflemektedir. T.C
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı’nın koordine ettiği, ESOGU Acil Anabilimdalı ve
bütün şehir hastaneleri ve hekimlerinin katıldığı protokolde 2009 yılından bu
yana toplam 240 hastaya beyin damar tıkanıklıklarını açıcı tedavi uygulanmıştır. Eskişehir ve Bölgesin’de ESOGU İnme Protokolü ile hastaneye gelen
hastaların %20’ne damar açıcı tedaviler uygulanmıştır. Bu hastaların yanlızca
%5’i (kendi arabasıyla acile servise gelen ve hastane içi inme) protokol dışında
tedavi almışlardır. Bu protokol olmasaydı hastaların yanlızca %5’i bu tedaviyi
alabileceklerdi. 240 hastanın 40’da koldan verilen damar açıcı trombolitik tedavi yeterli olmamış ve hastalara “Girişimsel Vasküler Nöroloji İnme Ekibi”
endovasküler yolla müdahale ederek (damarın içine kateter ile ulaşarak) pıhtıyı
almışlardır. Bu protokol sayesinde %45 hasta bağımsız olarak yaşamlarını sür3. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
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dürmektedir. NINDS çalışmasında ve SITS-MOTS çalışmları gibi Amerika ve
Avrupa’nın ileri düzey merkezlerinin çalışmalarında bu oran ≈%40’dır. Protokolümüzde kullanılan ilaçlara ve girişimlere bağlı komplikasyonlar dünyadaki
ileri seviyedeki inme merkezlerinden fazla değildir. Bütün şehir ve bölge halkına hizmet eden bu protokol Türkiye’ye örnek olabilir. Türkiye’de engelliliğin
en sık nedeni olan bu hastalığın tedavisi için daha çok yetişmiş hekim gücüne,
koordine çalışmaya ve “İleri Düzey İnme Merkezlerine” ihtiyaç vardır.
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