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ÖNSÖZ
Sağlık hizmeti sunumunda kaliteyi artırma, hasta ve çalışan güvenliğini
sağlama adına sağlık profesyonelleri ile sağlık çalışanlarının bir araya geldiği
önemli ortamlardan biride kongrelerdir. Bakanlığımızda, bu etkileşim
ortamlarını oluşturmak ve güncel veriler ışığında bilgi paylaşımını sağlamak
amacıyla 2009 yılından beri uluslar arası statüde, sağlık alanında ve
performans/kalite ekseninde olmak üzere sağlık çalışanı, yönetici ve
akademisyenlerin katılımıyla kongreler düzenlemektedir.
Bu kongre geleneğinin devamı niteliğinde olan “Klinik Kalite ve Güvenlik”
ana temalı ”III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi” 24-26
Kasım 2011 tarihleri arasında Ankara ilinde gerçekleştirilecektir.
İlk iki Kongremizde olduğu gibi yoğun katılımın ve paylaşımın beklendiği
İlgili tüm paydaşların davet edildiği Kongrede; yurtiçi ve yurt dışından
akademisyenler ve sağlık yöneticileri ile kamu ve özel sektör
uygulayıcılarının karşılıklı olarak birikim, deneyim ve görüşlerini
paylaşabilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlanmıştır.
“Klinik Kalite ve Güvenlik” ana temasıyla düzenlenen kongrede; teşhis ve
tedavide hasta güvenliği, kalitede yeni dönem ve hastane hizmet kalite
standartları, Performans’ta yeni kavram ve uygulamalar, HKS uygulamaları,
kalitede yeni uygulamalar, tıbbi hataların bildirimi ve güvenlik raporlama
sistemi, teoriden pratiğe en iyi uygulamalar, enfeksiyon kontrolü ve
önlenmesinde sterilizasyon süreci, indikatör yönetiminden ölçüm kültürüne
doğru ve çalışan güvenliği konuları yer alacak olup, böylelikle sağlık
hizmetlerinde performans, kalite ve hasta/çalışan güvenliği uygulamalarının
etki alanının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Yine Kongre kapsamında Hakemli Bilimsel değerlendirme sürecinden
geçerek Kongrede sunulacak olan Sözel ve Poster Bildirilerde; El Hijyeni,
Enfeksiyon Kontrolü, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Memnuniyet, Hizmet
Kalite Standartları, İyi Uygulama Örnekleri, Tıbbi Hatalar, Tıbbi Kayıtlar ve
Bilgilendirme, İlaç ve Tıbbi Cihaz Güvenliği, Güvenli İletişim, Hasta
Hakları ve benzeri pek çok konu incelemeye alınmış ve bu kitapla tüm
paydaşların paylaşımına sunulmuştur.
Kongreye katkılarından dolayı Sağlık Bakanlığı’na, Danışma ve Bilim
Kurulu üyelerine, panelistlere, bildiri sahiplerine ve tüm katılımcılara
teşekkür ederiz.

Kongre Yürütme Kurulu
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ÇOK MODELLİ EL HİJYENİ GELİŞTİRME PROGRAMI UYGULANMASINDA
NE DÜZEYDEYİZ? BİR ÖZ DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ
1

Ahmet ATASOY, 2Salim AKSOY, 3Hasan ARSLAN

Özet
Amaç: Sandıklı Devlet Hastanesinde uygulanan çok modelli el hijyeni geliştirme
programı uygulanmasındaki ilerleme düzeyini ve iyileştirilmesi gereken alanlarını
belirlemektir
Önemi: El hijyeni programının değerlendirilmesi, kalite iyileştirmesinin bir parçasıdır
Yöntem: Öz değerlendirme Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından geliştirilen “ El Hijyeni Öz
Değerlendirme 2010 ” kontrol listesi kullanılarak Ağustos 2010 da yapıldı.
Bulgular: Öz değerlendirmede en yüksek puanlı bileşenler geri bildirim ( 85 puan ), İş
yeri hatırlatıcıları ( 80 puan ) dır. En düşük puanlı bileşen ise sistem değişikliği ( 55
puan ) dir..
Sonuç: Değerlendirmede alınan toplam puan 370’dir. Hastanemizin el hijyen
uygulamaları orta düzeydedir. Sürekli gelişme ve ilerleme için uzun vadeli planların
yapılması gerekmektedir
Anahtar Kelimeler: Öz değerlendirme, el hijyeni
Abstract
Aim: The aim of this study is to evaluate the progress of the implementation of the
Multimodal Hand Hygiene Improvement Program in Sandıklı State Hospital, and to
define the areas for betterment.
Importance: The evaluation of the hand hygiene program is a part of the quality
improvement.
Method: The self-assessment was done in August 2010 by implementing the Hand
Hygiene Self-Assessment-2010’ control list developed by the World Health Organisation’.
Results: The highest scores were estimated in the items ‘Feedback’ (85 points) and
‘Workplace Reminders’ (80 points). The lowest score was observed in item ‘System
Modification’ (55 points).
Conclusion: The total mean score is 370 points. That means our hospital is at the medium
level in terms of hand hygiene implementations. Long-term plans and programs are
needed for the continuous development and improvement.
Keywords: Self-assessment, hand hygiene
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1.

GİRİŞ

Hasta güvenliği, günümüz tıbbi bakımının mihenk taşı haline gelmiştir. Amerika Birleşik
Devletleri Tıp Enstitüsü’nün Dergisi “Hata insani bir seydir” gerekçeli bir şekilde
açıklandığı gibi, tıbbi hatalar ve yan etkileri üzücü bir sıklıkta yaşanmaktadır. Sağlık
hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlar, ilaç yanlışlarından sonra ikinci sırada gelmektedir.
(WHO,2006: 109. )
Günümüzde gittikçe önem kazanan sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlar “sessiz
salgın, hastane enfeksiyonu ” olarak tanımlanmaktadır. Dünyanın her yerinde görülür ve
hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde etkisini gösterir. Gelişmiş ülkelere sağlık
hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların prevelansı % 5,1 – 11,6 gelişmekte olan ülkelerde ise
% 5,7 – 19,1 arasında değişmektedir (Pittet 2010: 8 ).
Sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonları, sağlık sistemi açısından yüksek maliyete
sahiptirler. İngiltere’ de yılda 1 milyar sterlin, ABD’de 4,5 milyar dolar, Meksika’da 1,5
milyar dolar harcanmıştır(WHO 2007 a: 5 )
Hastane enfeksiyon kontrolü; kanıta dayalı uygulama standartları ve uygulama geliştirme
çalışmaları ile birlikte, hasta güvenliği için gelişmiş bir model sunmaktadır. İyi
yapılandırılmış enfeksiyon kontrol programları uygulanması suretiyle sağlık hizmetiyle
alakalı enfeksiyonların azaltılması mümkündür( WHO 2007a:7 ).
Enfeksiyon kontrolünün temelleri etkinliği kanıtlanmış ve yaygın olarak kabul edilmiş
birçok basit, iyi yapılandırılmış önlemler bulunmaktadır. “Standart önlemler”, sağlık
kurumlarında zorunlu olan tüm temel enfeksiyon kontrolü ilkelerini ihtiva etmektedir. El
hijyeni bu standart önlemlerin tam da ortasında en önemli yerinde bulunmaktadır.
Tartışmasız, tek başına en etkili enfeksiyon kontrol önlemidir. Standart önlemler temiz
bir çevre sağlar ve hasta güvenliğini çok temel seviyede geliştirmeye yardımcı olur ve
teşvik eder ( WHO 2007a:7 ).
Çok modelli el hijyeni geliştirme programı, sağlık çalışanların davranışlarını değiştirme,
kurumların kültür değişikliği öğelerini kapsamaktadır. Çok modelli program, tüm sağlık
kurum ve kuruluşlarında uzun vadeli el hijyeni düzenlemelerinin gerçekleştirmek için en
güvenilir bir yöntemdir (WHO, 2007 c: 10).
Çok modelli el hijyeni geliştirme programının beş ana bileşeni vardır; Sistem değişikliği,
eğitim, gözlem ve geri bildirim, iş yeri hatırlatıcıları, kurumsal güvenlik iklimi
( Stor,2008;11), (Boyce J 2010), ( WHO ,2006; 11) .

1. 1. Sistem Değişikliği
Hastayla temasın olduğu yerlerde, sağlık personeli tarafından kolayca ve mümkün
olduğunca yakın yerde ulaşılabilen el hijyeni ürünleri (alkol bazlı el ovma ürünleri gibi)
bulunmalıdır. El hijyeni ürünlerine, tedavi veya bakım yapılan mekânı terk etmeden
ulaşılabilmelidir.
Her bakım noktasında sürekli su kaynağına, sabuna ve havluya ulaşım olmalıdır. Genelde
her on yatak için bir lavabo düşecek şekilde ayarlanmalıdır (WHO 2007c; 17), Bu yatak /
lavabo oranı izolasyon odalarında ve yoğun bakım ünitelerinde 1/ 1 olmalıdır (WHO
2010 a.; 2 )
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Alkol bazlı el ovma ürününün personel tarafından kullanılabilirliğinin ve kabul
edilebilirliğinin önemi çok modelli stratejinin kritik bileşenleri olarak tavsiye
edilmektedir. Alkol bazlı formülün kullanılmaya başlanması ya da kullanılmakta olan bir
ürünün değiştirilmesi sonrasında, kullanıcılar arasında kullanılabilirliğini ve kabul
edilebilirliğini ölçmek gerekir(WHO, 2007c; 40 ).
1.2. Eğitim ve Öğretim
El hijyenini desteklemek için bir eğitim programı düzenlemek sağlık çalışanın eğitimi,
enfeksiyon kontrol ekibini görevlerinin doğal bir parçasıdır. Enfeksiyon kontrol ekibi,
eğitim yoluyla yanlış hasta bakımı uygulamalarını değiştirebilir (WHO, 2006; 77 ).
Sağlık çalışanının el hijyenine yaklaşımı ve uyumu son derece önemli ve çok yönlüdür
Yapılan çalışmalar başarılı bir programın çok disiplinli ve çok yönlü olması gerektiğini
belirtmektedir. Eğitim, başarı için önemli ve ciddi bir konudur ve el hijyeni
uygulamalarının gelişimindeki köşe taslarından birini temsil eder (WHO, 2006 a; 77).
Gözlemciler ve eğiticiler için eğitim düzenlenmelidir. Hem gözlemciler hem de eğiticiler
için temel eğitim, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önemi ve önlenmesi, elden
bulaşmanın nasıl gerçekleştiği, el hijyeni endikasyonları ve DSÖ tavsiyelerine göre
uygulanması gereken teknikler gibi konuları içermelidir. Eğitim oturumları, mümkünse
çoklu disiplinli olmalıdır. Ancak, yerel şartlara bağlı olarak, doktorların eğitiminin
doktorlar tarafından verilmesi, hemşirelerin ve diğer personelin eğitiminin de hemşireler
tarafından verilmesi daha uygun olabilir ( WHO,2007 a, 2007 a;28)
1. 3. Değerlendirme ve Geri Bildirim
Sağlık çalışanlarının günlük çalışmaları esnasında doğrudan gözlemlenmesi, el hijyeni
uygulamalarını araştırmak için izlenebilecek en doğru yoldur. Bu sayede sağlık
çalışanlarının davranışlarını tespit etme ve öğrenilen dersleri ve sürmekte olan zayıflıkları
değerlendirme fırsatı elde edilmiş olur. Gözlemlerden elde edilen sonuçlar el hijyeninin
teşviki ile eğitim ve öğretimine yönelik en uygun müdahalelerin belirlenmesine de
yardımcı olur.
El hijyenin gözlemlenmesinin sebebi öncelikle sağlık çalışanlarının el hijyeni
uygulamalarına ne derecede uyduklarını tespit etmek ve aynı zamanda prosedürlerin
uygulanmasında ve tesislerdeki kaliteyi değerlendirmektir.
El hijyeni uygulamalarının izlenmesi; çalışanların temel düzeydeki uyumu ile
yaygınlaştırma girişimlerinin etkisini değerlendirmek ve çalışanlara geribildirimde
bulunmak için hayati öneme sahip bir faaliyettir(WHO, 2006: 107).
El hijyenine uyum, doğrudan ya da dolaylı olarak değerlendirilebilir. Doğrudan metotlar;
gözlem, hasta değerlendirmesi veya hastaların kendilerine ilişkin yaptıkları raporlamaları
içerir. Dolaylı metotlar; sabun veya el ovucu gibi ürünlerin tüketiminin izlenmesini ve el
yıkama lavabolarının kullanımını elektronik yollarla izlemeyi içerir. Doğrudan metotlar,
el hijyenine riayet oranlarını net bir şekilde belirlemek için gereklidir. Doğrudan gözlem
araştırması, halihazırda “altın standart” durumundadır ve uygulamaya bağlılık oranlarını
değerlendirmek için en güvenilir metottur (WHO, 2006: 107).
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El Hijyeni müdahalesi için ürün tüketiminin ölçülmesi, müdahalelerin bir bütün olarak ne
derece anlaşıldığını değerlendirmek için iyi bir göstergedir ve genel anlamda bu
müdahalenin ne derece başarılı olduğuna gösterir. Ayrıca, kısa ve orta vadede stok
seviyelerinin kontrol edilmesi ve alkol esaslı el ovucu formülasyona yönelik ihtiyaç
artışlarının tahmin edilmesine yardımcı olmak için fırsat yaratır.
1. 4. İşyeri Hatırlatıcılar
İşyerindeki posterler, broşürler ve el ilanlarının hatırlatıcı olarak oynamaktadır Sağlık
hizmeti ortamlarında sergilenen posterler her seviyedeki personele zamanında ve etkili el
hijyeni uygulamasını hatırlatmaya yarar. Bakım noktasında alkol-esaslı el ovucuların
mevcut olması, sağlık çalışanlarının ellerini doğru zamanda ve doğru şekilde
temizlemelerini sağlamak bakımından kritik önem taşımaktadır.

1. 5. El hijyeni Güvenlik Kültürü
Sağlık çalışanları, temel olarak bir kurumun içinde isleyen bir grubun içinde gelişme
gösterir. El hijyeni davranışındaki gelişmenin olası hedeflerinin yalnızca bireye bağlı
faktörleri değil,
ayrıca grubu ve bir bütün olarak kurumu kapsadığı gözlemlenmektedir Grup seviyesinde
el hijyeninin desteklenmesi için olası hedefler, eğitim ve geri bildirimi, yüksek işgücünün
engellenme çabalarını ve birimdeki anahtar sağlık çalışanlarından gelen cesaretlendirme
ve rol modelliğini kapsar. Kurumsal seviyede gelişme hedefleri, yazılı kılavuzların
eksikliği, kullanılabilir veya uygun el hijyeni ajanları, cilt bakımı desteği/ajanı veya el
hijyeni hizmetleri, bağlılık kültürünün veya geleneğinin eksikliği ve idari liderlik, onay,
ödül veya desteklerin eksikliği olarak sayılabilir( WHO,2006; 83 )
Personel, el hijyeni tekniğindeki yanlışları/hataları/eksiklikleri göstermeleri konusunda
hastaları ve ailelerini teşvik edebilir. Hastaların tedavi görürken güvende hissetmeleri çok
önemlidir. Hastalar bakım almadan önce personelin ellerini temizlediğini görmeyi
beklemelidirler. Hastalar, bakım sağlayıcılara doğrudan sormadan ellerini temizleyip
temizlemediklerini fark etmeleri ve gözlemleri konusunda teşvik edilebilirler
( WHO 2007c :26 )
El hijyeni iyileştirilmesi zamanla sınırlı bir süreç değildir: el hijyeni, bir kere
uygulanmaya başladıktan sonra teşvik edilmesinden ve izlenmesinden bir daha asla
vazgeçilmemelidir. Uygulama, değerlendirme ve geribildirim faaliyetleri periyodik olarak
yenilenmesi, tekrar edilmesi ve sürdürülebilirliği sağlanması kalite iyileştirmelerinin bir
parçasıdır.
2. AMAÇ
Bu çalışmada Sandıklı Devlet Hastanesinde uygulanan çok modelli el hijyeni geliştirme
programının ilerleme düzeyini ve iyileştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
amaçlanmıştır.
3. YÖNTEM
Bu çalışma, Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından geliştirilen “ El Hijyeni Öz-Değerlendirme
2010 ‘daki kontrol listesi ” kullanılarak Ağustos 2010 ‘da yapılmıştır.
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El hijyeni Öz değerlendirme kontrol listesinde beş ana bölüm ve 49 gösterge
bulunmaktadır Kontrol listesi WHO Multimodel El Hijyeni İyileştirme Stratejisi ve
göstergeler temel alınarak hazırlanmıştır. Her bileşenin 5- 30 arasında puanlanmıştır.
Kontrol listesinde alınabilecek tavan puan 500 ‘dür.
Tablo 1. Bileşenler ve bileşenlerin tavan puanları
BİLEŞENLER
1. Sistem Değişikliği
2. Eğitim Ve Öğretim
3. Değerlendirme Ve Geri Bildirim
4. Hatırlatıcılar
5. Güvenlik İklimi
TOPLAM

TAVAN PUAN
100
100
100
100
100
500

Her bölümün puanlarının toplanmasıyla kurumun el hijyen düzeyi; yetersiz ( 0 -125 puan
), düşük ( 126 -250 puan ), orta ( 251 -375 puan ) ve ileri ( 376 – 500 puan ) olarak
belirlenmektedir (WO,2010: 8) .
Tablo 2. Puanlama Göre El Hijyeni Düzeyi
PUAN ARALIĞI
0 - 125
126 - 250
251 - 375
376 - 500

EL HİJYEN DÜZEYİ
Yetersiz
Düşük
Orta
İleri

Yetersiz el hijyeni düzeyinde; el hijyeni uygulamaları eksiktir. Anlamlı düzeltmeler
gereklidir. Düşük el hijyeni düzeyinde; önlemlerin geliştirilmesi gereklidir. Orta el hijyeni
düzeyinde; sürekli gelişme ve ilerleme için uzun vadeli planları geliştirmek gereklidir.
İleri el hijyeni düzeyde, tesiste optimal el hijyeni uygulamaları gelişmiş düzeydedir (
WHO,2010:1)

4. BULGULAR
4.1. Sistem değişikliği bulguları
Sistem değişikliği bölümünde 6 kriter bulunmaktadır. Bu bölümden alınan puan 55 ‘dir.
Bu bölümde eksiklik olarak alkol bazlı el antiseptiğin hastanenin tüm yerlerinde
kullanılması ve tolere edilebilirliğinin kanıtlanmamasıdır.
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Tablo 3. Sistem değişikliği bölümü özellikleri ve alınan puanlar
SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ
1

Alkol bazlı solusyonun
kullanılması

Tavan
Puan
50

Alınan
Puan
5

2

Lavabo / Yatak Oranı

10

10

3
4

Sürekli temiz su kaynağı
Sabununu her lavabo
kullanılması
Her lavaboda tek
kullanımlık havlunun
bulunması
El hijyeni ürünleri için /
mevcut bütçe ayrılmış
bütçe
TOPLAM PUAN

10
10

10
10

10

10

5

6

Uygunluğu
alkol bazlı el
antiseptiğinin kabul ve
tolare edilebilirliği bazı
yerlerde kanıtlandı
10 yatak başına 1 lavabo
bulunmakta
Var

-

+
+
+

Var
+
Var
10

10

+
Var

100

55

4.2. Eğitim ve Öğretim Bulguları
Eğitim ve öğretim bölümünde 9 kriter bulunmaktadır. Bu bölümden alınan puan 75 ‘dir.
Bu bölümde saptanan eksiklikler ise istihdam başlamasından sonra tüm profesyonel
kategorilerine göre için zorunlu eğitim (en az yılda) çalışması ile eğitim için ayrılan özel
bir bütçenin olmamasıdır.
Tablo 4. Eğitim Öğretim bölümü özellikleri ve alınan puanlar
Eğitim ve Öğretim
Tavan Alınan
Puan
Puan
1
Sağlık çalışanların el hijyeni
20
10
Unvanlara
eğitimi sıklığı
a
göre üzenli
eğitim ( en az
yılda 1 kez )
1
Eğitim planında tüm sağlık
20
20
b
çalışanlarının bulunması
2a Çalışanların El hijyen Rehberi
5
5
kolaylıkla ulaşabilmesi
2
Çalışanların El Hijyeni Teknik
5
5
'Kılavuzu kolaylıkla ulaşabilmesi
b
2
Çalışanların El Hijyeni: Neden,
5
5
c
nasıl ve Ne zaman Broşürünü
ulaşabilmesi
2
Çalışanların 'Eldiven Kullanımı
5
0
d
Bilgisi
3

Yeteri kadar profesyonel eğitimci

15

7

15

Uygunluğu
-

+
+
+
+

-

+

4

Gözlemcilerin eğitimi

15

15

5

El hijyeni eğitimi için özel bütçe

10

0

100

75

+
Eğitim için
özel bütçe yok

-

TOPLAM
4.3. Değerlendirme ve Geri Bildirim Bulguları
Değerlendirme ve geri bildirim bölümünde 10 kriter bulunmaktadır. Bu bölümden alınan
puan 85 ‘dir. Bu bölümde saptanan eksiklikler ise alkol bazlı el antiseptiği tüketiminin en
az 20L / 1000 hasta-gün olmaması ve uyum oranını düşüklüğüdür.
Tablo 5. Değerlendirme ve geri bildirim bölümü özellikleri ve alınan puanlar
Değerlendirme ve geri bildirim
Tavan Alınan
Uygunluğu
Puan
Puan
1 El hijyeni ürünleri açısından
10
10
+
bir koğus alt yapı anketi
yapılması
2 Sağlık çalışanın el hijyeni bilgi
10
10
+
düzeyi değerlendirilmesi
3 Aalkol bazlı el antiseptiği
5
5
+
a tüketiminin izlenmesi
3 Sabun tüketiminin izlenmesi
5
5
+
b
3 Alkol bazlı el antiseptiği
5
0
c tüketiminin en az 20L / 1000
hasta-gün olması
4 WHO el hijyeni gözlem formu
15
15
+
a ile el hijyenine uyum
gözlemlerinin yapılması
4 Genel el hijyeni uyum oranı
25
20
Uyum Oranı % 51
b
5
a

Gözlem sonuçlarının geri
bildirimi

5
b

Sağlık çalışanlarına düzenli
olarak hijyen
göstergelerindeki eğiliminin
bildirilmesi
Servis sorumlularına düzenli
olarak hijyen göstergelerindeki
eğiliminin bildirilmesi
TOPLAM

5
c

5

5

+

7,5

7,5

+

7,5

7,5

+

100

85

4.4. İş Yerinde Hatırlatıcıları Bulguları
İş yerinde hatırlatıcılar bölümünde 7 kriter bulunmaktadır. Bu bölümden alınan puan
80‘dir. Bu bölümde saptanan eksiklikler ise el antisepsisini açıklayan posterlerin
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hastanenin tüm servislerin / tedavi alanlarda bulunmaması, hasta odalarında el hijyeni
bilgi broşürünün bulunmamasıdır.
Tablo 6. İşyerinde hatırlatıcı bölümü özellikleri ve alınan puanlar
İş yerinde hatırlatıcılar

Tavan
Puan
25

Alınan
Puan
25

15

5

El yıkama tekniğini açıklayan
posterin bulunması
Posterlerin kontrolünun
yapılması

10

10

+

15

15

+

3

El hijyeni uyarıcıların
güncellenmesi

10

10

+

4

Hasta odalarında el hijyeni bilgi
broşürlerin bulunması
Tesiste diğer hatırlatıcılar (el
hijyeni kampanya ekran
koruyucular, rozetler,
çıkartmalar) bulunması
TOPLAM

15

0

15

15

100

80

1a
1
b
1c
2

5

El hijyeni endikasyonunu
açıklayan posterin bulunması
El antiseptiğini doğru açıklayan
posterin bulunması

Uygunluğu
+
servislerin /
tedavi
alanlarda var

Yok

-

+

4.5. El hijyeni güvenlik iklimi bulguları
El hijyeni güvenlik iklimi bölümünde 17 kriter bulunmaktadır. Bu bölümden alınan puan
75‘dir. Bu bölümde saptanan eksiklikler ise el hijyeni rol modellerinin kullanımı için bir
sistemin, hastalara yönelik el hijyeni ve önemi hakkında bilgi broşürünün, hastalara
yönelik resmi bir programın olmamasıdır.
Tablo 7. El hijyeni güvenlik iklimi bölümü özellikleri ve alınan puanlar
El hijyeni güvenlik iklimi
1a

El hijyen ekibinin kurulması

1
b
1c

El hijyeni ekibinin düzenli
olarak toplanması
Bir el hijyen kampanyasını
düzenlemek müsait olan
zamanını olması
Hastane başhekiminin el
hijjenini desteklemek için
taahüdünün olması
Bölüm sorumlularının el

2a

2

Tavan
Puan
5

Alınan
Puan
5

Uygunluğu

5

5

+

5

5

+

10

10

+

5

5

+

9

+

b
2c

3

4a
4
b
5a

5
b
6a

6
b
6c
6
d
6e
6f

hijjenini desteklemek için
taahüdünün olması
Başhemşirenin el hijjenini
desteklemek için taahüdünün
olması
Tüm tesisi için el hijyeni
tanıtımına yönelik için net bir
planın bulunması
El Hijyen şampiyonları tesbiti
için sistemin olması
El Hijyeni rol modellerinin
kullanımı için bir sistemin
bulunması
Hastalara yönelik el hijyeni ve
önemi hakkında bilgi
broşürünün olması
Hastalara yönelik resmi bir
programın olması
Tesiste el hijyeni uygulamaları
sürekli iyileştirme desteği için
E-öğrenme araçlarının
bulunması
Her yıl kurumsal bir el hijyeni,
başarılma hedefinin belirlenmesi
Yenilikleri kurumsal paylaşımı
sağlayan sistem
El hijyeni ile ilgili klinik
toplantılarını yapılması
Kişisel sorumluluk için sistem
bulunması
Yeni çalışanlar için danışma
sistemi
TOPLAM

5

5

+

10

10

+

5

0

Yok

-

5

0

Yok

-

5

0

Yok

-

10

0

Yok

-

5

5

+

5

5

+

5

5

+

5

5

+

5

5

+

5

5

+

100

75

+

4.6. Genel değerlendirme bulguları
Çok modelli el hijyeni geliştirme programın değerlendirilmesi sonucunda en yüksek
puanlı ana bölümler; değerlendirme ve geri bildirim ( 85 puan ), İş yeri hatırlatıcılar ( 80
puan ) olduğu saptanmıştır. En düşük puanlı bölüm ise sistem değişikliği ( 55 puan )
olduğu saptanmıştır.

Tablo 8. Çok modelli Strateji bileşenleri ve Alınan Puanlar

BİLEŞENLER
1. Sistem Değişikliği

TAVAN
PUAN

ALINAN
PUAN

ULAŞMA
%

100

55

55,00

100

75

75,00

2. Eğitim Ve Öğretim

10

3. Değerlendirme Ve Geri Bildirim
100

85

85,00

100

80

80,00

100
500

75
370

70,00
75,00

4. Hatırlatıcılar
5. Güvenlik İklimi
TOPLAM

Öz değerlendirme sonucunda tesbit edilen eksiklikler ise alkol bazlı el antiseptiğin
hastanenin tüm yerlerinde kullanılmaması ve tolere edilebilirliğinin kanıtlanmaması,
istihdam başlamasından sonra tüm profesyonel kategorilerine göre için zorunlu eğitim (en
az yılda) çalışması ile eğitim için ayrılan özel bir bütçenin olmaması, alkol bazlı el
antiseptiği tüketiminin en az 20L / 1000 hasta-gün olmaması, el antisepsisini açıklayan
posterlerin hastanenin tüm servislerin / tedavi alanlarda bulunmaması, hasta odalarında el
hijyeni bilgi broşürünün bulunmaması, el hijyeni rol modellerinin kullanımı için bir
sistemin, hastalara yönelik resmi bir programın olmamasıdır.
5.

SONUÇ

Öz değerlendirme sonucunda elde edilen puanlar (251- 375 puan ) aralığında olup
hastanenin el hijyen uygulamaları orta düzeydedir. Sürekli gelişme ve ilerleme için uzun
vadeli planların geliştirilmesi gereklidir.
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EL HİJYENİ GÖZLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet ATASOY ¹, Salim AKSOY², Hasan ARSLAN³

Özet
Amaç: Sandıklı Devlet Hastanesinde 2009 ve 2010 yıllarındaki el hijyeni gözlemlerinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Önemi: El hijyeni gözlemleri, el hijyeni uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesinde
en etkili yöntemdir
Yöntem: 2009 – 2010 yıllarına ait el hijyen gözlem formları kullanılarak üçer aylık
dönemler halinde 40’ar hastane çalışanın genel el hijyeni uyumu ve 5 endikasyonda el
yıkama durumları incelenmiştir.
Elde edilen veriler SPSS 11.5 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. İstatistik
analizlerde ortalama, standart sapma, kullanılmıştır
Bulgular: Genel olarak el hijyenine uyum oranı ortalaması % 51,28 ± 2,58’dir. 5
endikasyonda el yıkama oranları ortalamaları; hasta temas öncesinde % 42,78 ± 13,31,
Aseptik işlemeler öncesinde % 52.55 ± 13,84, Vücut sıvısı temas sonrasında % 57,51 ±
9.08 Hasta teması sonrasında % 54,27 ± 6,22, Hasta çevresinden uzaklaşınca % 43,80 ±
17,15 olarak saptanmıştır
Sonuç; 5 El hijyeni endikasyonunda el yıkama oranlarının yükseltilmesi için eğitim
programının düzenlenmesi önerilir.
Anahtar Kelimeler: El Hijyeni Gözlemi, 5 Endikasyon
Abstract
Summary ; Evaluation of hand hygiene obvervations of Sandıklı State Hospital in 2009
and 2010
İmportance : Direct observation is the most effective method in the evalution of hand
hygiene practices.
Method : Using hand hygiene observation forms, general compliance hand hygiene and
five moments of hand washing were evaluated in 40 staft in 3 month periods. The data
were processed in SPSS 11.5. Means and standard deviations were used in the statistical
analysis
Finding : Hand hygiene compliance rate was Particitants were 51,28 ± 2,58 %.
Compliance to 5 moment hand hygiene rules were ; before patient ; 42,78 ± 13,31 % ,
before aseptic procedus 52,55 ± 13,84 %, after body fluid 57,51 ± 9.08 %, after patient
54.27 ± 6,22 %.
Resuts : Regarding hand hygiene, education programs for increasing hand wash ratios
shoud be implemented.
Keywords: Hand hygiene obvervations, five moment

¹Ahmet ATASOY, Tıbbi Teknolog, Sandıklı Devlet Hastanesi, aatasoy15@gmail.com.
²Salim AKSOY , Başhekim , Sandıklı Devlet Hastanesi,
³Hasan ARSLAN Başhekim Yardımcısı Sandıklı Devlet Hastanesi
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2.

GİRİŞ

Günümüzde gittikçe önem kazanan sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlar “sessiz
salgın, hastane enfeksiyonu ” olarak tanımlanmaktadır. Dünyanın her yerinde görülür ve
hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde etkisini gösterir. Gelişmiş ülkelere sağlık
hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların prevelansı % 5,1 – 11,6 gelişmekte olan ülkelerde ise
% 5,7 – 19,1 arasında değişmektedir (Pittet 2010: 8 ).
Sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonları, sağlık sistemi açısından yüksek maliyete
sahiptirler. İngiltere’ de yılda 1 milyar sterlin, ABD’de 4,5 milyar dolar, Meksika’da 1,5
milyar dolar harcanmıştır. ( WHO 2007 a: 5 )
Hastane enfeksiyon kontrolü; kanıta dayalı uygulama standartları ve uygulama geliştirme
çalışmaları ile birlikte, hasta güvenliği için gelişmiş bir model sunmaktadır. İyi
yapılandırılmış infeksiyon kontrol programları uygulanması suretiyle sağlık hizmetiyle
alakalı infeksiyonların azaltılması mümkündür ( WHO 2007a:7 ).
İnfeksiyon kontrolünün temelleri etkinliği kanıtlanmış ve yaygın olarak kabul edilmiş
birçok basit, iyi yapılandırılmış önlemler bulunmaktadır. “Standart önlemler”, sağlık
kurumlarında zorunlu olan tüm temel infeksiyon kontrolü ilkelerini ihtiva etmektedir. El
hijyeni bu standart önlemlerin tam da ortasında en önemli yerinde bulunmaktadır.
Tartışmasız, tek başına en etkili infeksiyon kontrol önlemidir. Standart önlemler temiz bir
çevre sağlar ve hasta güvenliğini çok temel seviyede geliştirmeye yardımcı olur ve teşvik
eder ( WHO 2007a:7 ).
Çok modelli el hijyeni geliştirme programı, sağlık çalışanların davranışlarını değiştirme,
kurumların kültür değişikliği öğelerini kapsamaktadır. Çok modelli program, tüm sağlık
kurum ve kuruluşlarında uzun vadeli el hijyeni düzenlemelerinin gerçekleştirmek için en
güvenilir bir yöntemdir (WHO, 2007 c: 10).
Çok modelli el hijyeni geliştirme programının beş ana bileşeni vardır; Sistem değişikliği,
eğitim, gözlem ve geri bildirim, iş yeri hatırlatıcıları, kurumsal güvenlik iklimi
( Stor,2008;11), (Boyce J 2010), ( WHO ,2006; 11, WHO; 2010 ) .
Şekil 1. Çok Modelli El hijyeni Geliştirme Programı Bileşenleri
Çok Modelli El hijyeni Geliştirme Programı

SİSTEM
DEĞİŞİKLİĞİ

HATIRLATICILAR

GÖZLEM VE GERİ BİLDİRİM

EĞİTİM - ÖĞRETİM
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GÜVENLİK İKLİMİ

El hijyeni uyumu, doğrudan ya da dolaylı olarak değerlendirilebilir. Doğrudan metotlar;
gözlem, hasta değerlendirmesi veya hastaların kendilerine ilişkin yaptıkları raporlamaları
içerir. Dolaylı metotlar; sabun veya el ovucu gibi ürünlerin tüketiminin izlenmesini ve el
yıkama lavabolarının kullanımını elektronik yollarla izlemeyi içerir. Doğrudan metotlar,
el hijyeni uyum oranlarını net bir şekilde belirlemek için gereklidir. Doğrudan gözlem
araştırması, halihazırda “altın standart” durumundadır ve uygulamaya bağlılık oranlarını
değerlendirmek için en güvenilir metottur. (WHO, 2006: 107).
Sağlık çalışanlarının günlük çalışmaları esnasında doğrudan gözlemlenmesi, el hijyeni
uygulamalarını araştırmak için izlenebilecek en doğru yoldur. Bu sayede sağlık
çalışanlarının davranışlarını tespit etme ve sürmekte olan zayıflıkları değerlendirme fırsatı
elde edilmiş olur. Gözlemlerden elde edilen sonuçlar el hijyenin teşviki ile eğitim ve
öğretimine yönelik en uygun müdahalelerin belirlenmesine de yardımcı olur ( WHO,
2006: 107).
El hijyenin gözlemlenmesinin sebebi öncelikle sağlık çalışanlarının el hijyeni
uygulamalarına ne derecede uyduklarını tespit etmek ve aynı zamanda prosedürlerin
uygulanmasında ve tesislerdeki kaliteyi değerlendirmektir ( WHO, 2006: 107).
El hijyeni uygulamalarının izlenmesi; çalışanların temel düzeydeki uyumu ile
yaygınlaştırma girişimlerinin etkisini değerlendirmek ve çalışanlara geribildirimde
bulunmak için hayati öneme sahip bir faaliyettir ( WHO, 2006: 107).
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada Sandıklı Devlet Hastanesinde 2009 ve 2010 yıllarındaki el hijyeni gözlem
çalışmalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır
2.2. Araştırmada Veri Toplama Aracı
Bu araştırma 01.01.2009 ile 31.12.2010 tarihleri arasında Sandıklı Devlet Hastanesi
çalışanlarına ait el hijyeni gözlem formları üzerinde yapılmış geriye dönük, tanımlayıcı
bir araştırmadır
El hijyeni gözlemlerinde Dünya Sağlık Teşkilatı tarafında hazırlanmış olan el hijyen
gözlem formu kullanılmıştır. 2009-2010 yıllarında üçer aylık dönemler halinde 320 sağlık
personelinin el hijyeni gözlem formları incelenmiştir. (Tablo 1).

El hijyeni gözlem formlarından servis adı, meslek grubu, el hijyeni endikasyonları (
Hasta temas öncesi, aseptik işlem öncesi, vucut sıvı temas sonrası, hasta temas sonrası,
hasta çevresinden sonra ) , el hijyeni eylemi ( ovma, yıkama durumu ) ile ilgili bilgiler
toplanmıştır.
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Tablo 1. İncelenen El Hijyeni Gözlem Formların Dönemlere Ve Unvanlara Göre
Dağılımı
Yıl / Dönem / Ay
2009 – 1 ( Ocak-şubat-Mart )
2009 – 2 ( Nisan – Mayıs -Haziran
2009 – 3 ( Temmuz – Ağustos- Eylül )
2009 – 4 ( Ekim-Kasım- Aralık )
2010 – 1 ( Ocak-şubat-Mart )
2010 – 2 ( Nisan – Mayıs -Haziran
2010 – 3 ( Temmuz – Ağustos- Eylül )
2010 – 4 ( Ekim-Kasım- Aralık )

TOPLAM

Hekim
9
8
9
6
11
10
7
6

66

Hemşire
Ebe
2
2
2
4
2
3
2
1
2
3
2
4
2
6
3
1
1
94

Sağlık
Memuru

Toplam
40

9
40
8
40
8
40
13
40
6
40
6
40
7
40
3
30

320

2.2. Araştırmada Veri Analizleri
El hijyeni gözlem formlarından toplanan bilgiler, Health Protection Surveillance Centre
tarafından geliştirilen el hijyeni uyum oranı hesaplayıcısı (www.hpsc.ie 2010 )
programına aktarılmıştır. Genel el hijyeni uyum oranı ve meslek grublarına göre uyum
oranları hesaplanmıştır
Çalışmada elde edilen bulguların istatistiksel analizlerinde SPSS (Statistical Package for
Social Sciences) for Windows 11.5 programı kullanılmıştır. Çalışma verileri
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodlarından Ortalama, Standart sapma
kullanılmıştır
3. BULGULAR
3.1. Genel El Hijyeni Uyum Oranı
2009-2010 yıllarında sağlık personelinde 1563 el hijyeni endikasyonu gözlenmiştir.
Gözlenen el hijyeni endikasyonun 799’unda el yıkama ve el ovma gerçekleştiği
saptanmıştır. Genel uyum oranı % 51,2’dur
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Tablo 2. Genel El Hijyeni Uyum Oranı
El hijyeni
Endikasyon sayısı

Gözlenen
El hijyeni durumu

Genel
Uyum oranı

En düşük
oran

En büyük
Oran

1563

799

51,2

49,1

56,9

Genel el hijyeni uyumu, en düşük oranla 2009 yılı birinci döneminde ( % 49,1 ), en
yüksek oranla 2009 yılının ikinci döneminde ( % 56,9) saptanmıştır. İki yıllık genel
hijyenine uyum oranı ortalaması % 51,2 ± 2,58’dir
Grafik 1. Yıllara Ve Dönemlere Göre Genel El Hijyeni Uyum Oranı
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Genel el hijyeni uyumu, en düşük oran acil serviste ( % 42,1 ), en yüksek oran dahiliye
servisinde ( % 58,8) saptanmıştır.
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Grafik 2. Servis Ve Ünitelere Göre Genel El Hijyen Uyum Oranı
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3.2. Meslek Gruplarına Göre Uyum Oranı
Genel el hijyeni uyumu, en düşük oran doktorlarda ( % 46,6 ), en yüksek oran
hemşirelerde ( % 53,0) saptanmıştır.
Grafik 3. Meslek Gruplarına Göre Genel El Hijyen Uyum Oranı
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3.3. Beş Endikasyona Uyum Oranı
İki sene içinde beş endikasyona uyum oranı hasta temas öncesinde % 42,7, aseptik işlem
öncesinde % 52.5, vücut sıvı teması sonrasında % 57,5, hasta temas sonrasında % 54,2,
hasta çevresinden uzaklaşmada % 43,8 olarak saptanmıştır.
Tablo 3. Beş Endikasyona Uyum Oranı
Endikasyon Adı

El hijyeni
Endikasyon
sayısı

Gözlenen
El hijyeni
durumu

Uyum
oranı

En düşük
oran

En büyük
Oran

Hasta Temas Öncesi

381

167

42,7

20,9

56,9

Aseptik İşlem Öncesi

185

101

52,5

31,3

77,3

Vucut sıvı temas sonrası

243

144

57,5

45,0

73,0

Hasta Temas Sonrası

538

287

54,2

43,1

63,3

Hasta Ortamından
uzaklaşmada

216

100

43,8

7,10

61,1

Doktorlarda iki sene içinde beş endikasyona uyum oranı ortalaması hasta temas öncesinde
% 36,1, aseptik işlem öncesinde % 54,8, vücut sıvı teması sonrasında % 55,6, hasta temas
sonrasında % 48,7, hasta çevresinden uzaklaşmada % 42,9 olarak saptanmıştır.
Grafik 4. Doktorlarda Beş Endikasyona Uyum Oranı
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Hemşirelerde iki sene içinde beş endikasyona uyum oranı ortalaması hasta temas
öncesinde % 46.8, aseptik işlem öncesinde % 56,1, vücut sıvı teması sonrasında % 60,0
hasta temas sonrasında % 55,4, hasta çevresinden uzaklaşmada % 46,2 olarak
saptanmıştır.
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Grafik 5. Hemşirelerde Beş Endikasyona Uyum Oranı
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Sağlık Memurlarında iki sene içinde beş endikasyona uyum oranı ortalaması hasta temas
öncesinde % 28,0, aseptik işlem öncesinde % 46,9, vücut sıvı teması sonrasında % 62,1,
hasta temas sonrasında % 44.2, hasta çevresinden uzaklaşmada % 58,3 olarak
saptanmıştır.
Grafik 6. Sağlık Memurlarında Beş Endikasyona Uyum Oranı
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4. TARTIŞMA
El yıkama, hastane infeksiyonlarının önlenmesinde etkinliği kanıtlanmış standart
önlemlerin başında gelir. Hastane enfeksiyon etkenlenin hastalar arasında çapraz
kontaminasyonu, çoğunlukla sağlık çalışanlarının elleri aracılığı ile olmaktadır. Bu sayede
hastane ortamında virülansı yüksek ve çoklu ilaç direnci gösteren mikroorganizmalar
kolaylıkla yayılmakta ve yüksek oranlarda hastane enfeksiyonlarına neden olmaktadır.
El yıkamadaki amaç, ellerdeki gözle görülür kiri uzaklaştırmanın yanı sıra geçici floranın
tamamını uzaklaştırmak, kalıcı floranın da sayıca azalmasını sağlamaktır. Tüm sağlık
çalışanlarının rutin olarak yapması gereken bir işlem olmasına rağmen, bu konuda yapılan
tüm çalışmalarda, sağlık personelinin el yıkama sıklığının olması gerekenin altında
olduğu gözlenmiştir ( Arda B, 2005;185).
Sağlık personelinin içinde hekimler, el hijyeni yıkama oranı en düşük grubu
oluşturmaktadır. Hemşireler ve sağlık memuru el hijyeni oranı göreceli olarak daha iyidir
( Toraman A,2009; 87 ).
Yorgancı ve arkadaşlarının 1997 yılında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel
Cerrahi Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaptıkları çalışmada hekimlerde el
yıkama oranı %28 hemşirelerde % 48 olarak saptamışlardır ( Yorgancı, K 2002; 60).
Çalışmamızda doktorlarda genel el hijyeni uyum oranı % 46.6, sağlık memurlarında %
47.5, hemşirelerde % 53,0 olarak saptanmıştır. Bu sonuç, yapılan başka çalışmalarla da
paralellik göstermektedir.
El yıkama alışkanlıklarının yüksek oranda gerçekleşmemesinin değişik nedenleri vardır.
Pittet ve ark. düşük el yıkama sıklığına neden olabilecek faktörleri belirlemişler ve bunları
şu şekilde sıralamışlardır; antiseptik solüsyonların ciltte oluşturdukları iritasyon, kolay
erişilebilir olmayan yıkama yöntemlerinin varlığı›, aşırı çalışma temposu, unutkanlık,
bilgisizlik, uygunsuz personelin çalıştırılması ve eldiven kullanımın enfeksiyona neden
olmayacağı yanılgısı ( Pittet D , 2000; 305).
El hijyen uyumu sağlık personelinin çalıştığı üniteye göre değişiklik göstermektedir.
Trampuz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada el hijyen uyumu dahiliye kliniklerinde % 47,
cerrahi kliniklerde % 66, acil serviste % 43 olarak saptamışlardır ( Trampuz A,2001; 1) .
Garcell ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada çocuk servisinde el hijyen uyumu
%57,6 olarak saptamışlardır (Garcell, H, 2008; 25 ). Çalışmamızda genel el hijyeni
uyumu, acil serviste
% 42.1, dahiliye servisinde % 58.8, cerrahi servisinde % 45.1,
çocuk servisinde % 54.2, Diyaliz ünitesinde % 48.2, Yoğun Bakım Ünitesinde % 45.1
olarak saptanmıştır.
Sağlık hizmeti çalışanları için temel geçici referans noktalarını oluşturan beş endikasyon
benimsenmiştir. Bunlar: “Hasta temasından önce”, “Aseptik işten önce”, “Vücut
sıvısına maruz kalma riskinden sonra”, “Hasta temasından sonra”, “Hasta ortamıyla
temastan sonra” şeklinde isimlendirilebilir. Bu endikasyonlar, hasta bakımı sırasında
mikrobiyal bulaşmaya etkili şekilde müdahale etmek için el hijyenin gerektiği anları
belirtirler.
El hijyeni için uygun zaman gözlemci için önemli bir konudur. Gözlemcinin bakış açısına
göre, uygun zaman, el hijyeni için gerekli endikasyonlardan birisinin ortaya çıktığı ve
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gözlemlendiği zaman anlamına gelmektedir. Her bir uygun zaman mutlaka bir faaliyete
ilişkin olmak zorundadır (Sağlık Bakanlığı:2010;14).
Hasta ile temastan önce hastaya dokunmadan (temas etmeden) önce endikasyonu, sağlık
hizmeti çalışanı hastaya temas etmek için hasta ortamına girdiği zaman uygulanır(Sağlık
Bakanlığı:2010;18).
Dünya Sağlık Teşkilatının 47 ülke 300 hastanede yapmış olduğu çalışmada genel olarak
hasta temas öncesi el hijyeni oranı % 51, hemşirelerde % 64, doktorlarda ise % 48 olarak
saptanmıştır (WHO; 2010: 1). Reichardt ve arkadaşlarının Ulusal Alman el hijyeni
kampanyası kapsamında 624 sağlık kuruluşunda yaptıkları çalışmada ise hasta temas
öncesi el hijyeni oranı % 54,4 olarak saptamışlardır ( Reichardt; 2010;2). Çalışmamızda
genel olarak hasta temas öncesi el hijyeni oranı % 42,7, doktorlarda % 36,1, sağlık
memurlarında % 28,0, hemşirelerde % 46,8 olarak saptanmıştır.
Aseptik işten önce el hijyeni endikasyon, mukoza, hasar görmüş cilt, bir invazif cihaz
(kateter, sonda) veya sağlık hizmeti ekipmanı ya da ürünleriyle doğrudan ya da dolaylı
olarak temas içeren her türlü işten önce uygulanır.
Reichardt ve arkadaşlarının Ulusal Alman el hijyeni kampanyası kapsamında 624 sağlık
kuruluşunda yaptıkları çalışmada ise aseptik işlemlerden önce el hijyeni oranını % 60
olarak saptamışlardır ( Reichardt; 2010;2). Avustralyada 2009 yılında 750 hastane çalışan
üzerinde bir çalışmada aseptik işlemlerden önce el hijyeni oranı % 55 olarak saptanmıştır
(Australian Commission on Safety and Quality in Health Care; 2009;12). Çalışmamızda
genel olarak aseptik işlem öncesi el hijyeni oranı % 52,8, doktorlarda % 54,8, sağlık
memurlarında % 46,9, hemşirelerde % 56,6 olarak saptanmıştır.
Vücut sıvısına maruz kalma riskinden sonra el hijyeni, ellerin gerçekten ya da potansiyel
olarak vücut sıvısına maruz kalmasını içeren her türlü işten sonra uygulanır.
Randie ve arkadaşlarının 659 sağlık çalışanı üzerinde 24 saatlik gözle çalışmasında vücut
sıvı temas sonrası el hijyen oranını % 93 olarak saptamışlardır. Çalışmamızda genel
olarak vücut sıvısına maruz kalma sonrasında el hijyeni oranı % 57,5, doktorlarda % 55,6,
sağlık memurlarında % 62,1, hemşirelerde % 60,0 olarak saptanmıştır.
Hasta ile temastan sonra el hijyeni, sağlık hizmeti çalışanı hastaya temas ettikten sonra,
hasta ortamından ayrıldığı zaman uygulanır.
Reichardt ve arkadaşlarının Ulusal Alman el hijyeni kampanyası kapsamında 624 sağlık
kuruluşunda yaptıkları çalışmada ise hasta temas sonrası el hijyeni oranını % 61 olarak
saptamışlardır ( Reichardt ; 2010;2). Avustralyada 2009 yılında 750 hastane çalışan
üzerinde bir çalışmada hasta temas sonrası el hijyeni oranı % 56 olarak saptanmıştır
(Australian Commission on Safety and Quality in Health Care; 2009;12). Çalışmamızda
genel olarak hasta teması sonrası hijyeni oranı % 54,2, doktorlarda % 48,7, sağlık
memurlarında % 44,2, hemşirelerde % 55,4 olarak saptanmıştır.
Hasta ortamıyla temastan sonra el hijyeni sağlık hizmeti çalışanı ekipman, mobilya, tıbbi
cihazlar, kişisel eşyalar veya diğer cansız yüzeylere dokunduktan sonra, hastayla hiçbir
temasta bulunmadan hasta ortamını terk ettiği zaman uygulanır.
Reichardt ve arkadaşlarının Ulusal Alman el hijyeni kampanyası kapsamında 624 sağlık
kuruluşunda yaptıkları çalışmada ise hasta ortamıyla temas sonrası el hijyeni oranını %
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36,8 olarak saptamışlardır ( Reichardt ; 2010;2). Avustralyada 2009 yılında 750 hastane
çalışan üzerinde bir çalışmada hasta ortamıyla temas sonrası el hijyeni oranı % 63 olarak
saptanmıştır (Australian Commission on Safety and Quality in Health Care; 2009;12).
Randie ve arkadaşlarının 659 sağlık çalışanı üzerinde 24 saatlik gözle çalışmasında hasta
ortamıyla temas sonrası el hijyen oranını % 80 olarak saptamışlardır. Çalışmamızda genel
olarak Hasta ortamıyla temastan sonra el hijyeni % 43,8, doktorlarda % 42,9, sağlık
memurlarında % 58,3, hemşirelerde % 46,2 olarak saptanmıştır.
Her bir dönemde, uyum araştırması ile ilgili her bir servis için en az 200 fırsat
gözlemlenmelidir. (Sağlık Bakanlığı:2010;29) Çalışmamızda gözlenen el hijyeni fırsatı
195,3 olarak saptanmıştır.
5. SONUÇ
Sağlık personeli arasında genel olarak el hijyeni oranı % 51 ‘dir. El hijyeni 5
endikasyonunda el hijyeni oranları değişik düzeylerdedir. 5 El hijyeni endikasyonunda el
hijyeni oranlarının yükseltilmesi için eğitim programının düzenlenmesi ve
geribildirimlerinin yapılması önerilir.
KAYNAKLAR
Arda Bilgin ,2005, “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerinde El
Temizliği Kurallarına Uyumun Değerlendirilmesi” Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(3):182186
Australian Commission on Safety and Quality in Health Care 2009 “Windows into
Safety and Quality in Health Care 2009
Boyce John M. “ Improving Hand Hygiene An international collaboration”
http://www.premierinc.com/advisorlive/Presentations/advisorlivehandhygiene050510.pdf,
(01.04.2011)
Garcell , H, 2008 “Compliance with Handwashing in Intensive Care Unit in University
Hospitals of La Havana “MEDICRIT 2008; 5(1):23-26
Hugonnet S, Pittet D. Hand hygiene-beliefs or science? Clin Microbiol Infect 2000;6:350http://www.hpsc.ie/hpsc/A-Z/Gastroenteric/Handwashing/AuditTools/File,3805,en.xls
( Erişim tarihi ;01.04.2011 ).
Kaya Yorgancı 2002,“Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Sağlık Personelinin El
Yıkama Alışkanlıkları” Yoğun Bakım Dergisi 2002;2(1):58-63
Pittet Didier “Improving Hand Hygiene Worldwide”
www.who.int/gpsc/5may/news/webinars/pittet_ppt_20100505_en.pdf ( erişim tarihi: 01
Ağustos 2010)
Randle J. 2010, “Twenty-four-hour observational study of hospital hand hygiene
compliance” http://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(10)003178/abstract ( Erişim tarihi ;01.04.2011 ).

22

Reichardt, C 2010, Baseline hand hgyiene compliance rates in 126 hospitals
participating in the national German hand campainghttp:/shea
onfex.com/shea/2010/webprogram/paper2150.htlm.
Storr Julie, “A new way to address an old problem: The WHO multimodal hand hygiene
improvement strategy” Building Quality in Health Care Vol. 2 No. 1 2008 (Erişim tarihi
;01.04.2011 ).
Toraman A. Ruhi ,2009 ,”Yoğun Bakım Ünitesinde Sağlık Personelinin El Yıkama
Alışkanlıkları” Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 85-89
Trampuz A; 2001 “ Compliance with Hand Hygiene 25 Years after Introduction of Hand
Rub.”
http://gateway.nlm.nih.gov/MeetingAbstracts/ma?f=102269217.html ( Erişim tarihi
;01.04.2011 ).
WHO, 2006 Sağlık Hizmetlerinde El Hijyeni Konulu DSÖ Kılavuzu (Gelişmiş Taslak)
2006
www.performans.saglik.gov.tr/.../saglik_hizmetlerinde_el_hijyeni_konulu_dso_kilavuzu.
pdf
(24.12.2008)
WHO 2007, DSÖ çok modelli El hijyeni Geliştirme Stratejisi için uygulama kılavuzu
http://www.performans.saglik.gov.tr/content/files/hastaguvenlik/gözlemcilericinrehber.pd
f
(24.12.2008)
WHO, 2007 c DSÖ Çok Modelli El Hijyeni Geliştirme Stratejisi İçin Uygulama Kılavuzu,
www.performans.saglik.gov.tr/content/files/hastaguvenlik/uygulama_kilavuzu.pdf,
(24.12.2008)
WHO, 2010 ,Hand Hygiene Self-Assessment Framework 2010,
http://www.who.int/gpsc/country_work/hhsa_framework.pdf ( erişim tarihi :01 Ağustos
2010)
WHO, 2010 "Hand Hygiene Moment 1 - Global Observation Survey" Summary Report
(September 2010)
www.hha.org.au , 2010,”Comparison of compliance rates by jurisdiction including
national data and
the private sector”http://www.hha.org.au/ForHealthcareWorkers/Reports.aspx
Sağlık Bakanlığı, 2010, “Gözlemciler İçin Rehber”,
http://www.performans.saglik.gov.tr/content/files/haberler/genel/9dsorehber.pdf,
(02.05.2011)

23

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ
ASEPSİ KURALLARINA(STANDART ÖNLEMLERE) UYUM DÜZEYLERİNİN
ARAŞTIRILMASI: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ
Taşkın KILIÇ1, Murat Sabri YILMAZ2, Arzu TUNÇ GÖKÇE3,
Aysun ÖZDEMİR4, Dilek AKBAŞ5
Özet
Çalışmanın Amacı: Bu çalışma, kamu hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının;
Hasta ve çalışan güvenliği açısından önemli olan, asepsi kuralları ve enfeksiyon kontrol
önlemlerine (standart önlemler) uyum düzeylerini bilimsel yöntemlerle belirlemek ve
pratiğe yansıyan sorunları tespit etmek amacı ile yapılmıştır.
Çalışmanın Önemi: Sağlık hizmetleri verilirken, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili
önlemlere dikkat edilmesi en önemli hususların başında gelir. Bu hususlara dikkat
edilmediğinde sonuçlar hem çalışan hem de hasta güvenliği açısından dramatik sonuçlar
doğurabilir. Yapılan bir araştırmada hastane enfeksiyonlarının kaynağının %20-40
arasında sağlık çalışanlarının elleri olduğu belirtilmiştir (Gencer,2008.s,1). Konuya bu
açıdan bakıldığında hasta ve çalışan güvenliğinin önemli bir göstergesi olan sağlık
çalışanlarının asepsi kurallarına ve standart önlemlere uyum düzeylerini tespit etmek,
pratiğe yansıyan sorunları bilimsel yöntemlerle ortaya koymak, sorunların nedenlerini
belirlemeye çalışmak, tespit edilen sorunların çözüm yollarını bularak hasta ve çalışan
güvenliğini korumak bu çalışmanın önemini içermektedir.
Yukarıdakilere ek olarak, bu güne kadar yapılan çalışmalar, standart önlemlerden sadece
“el yıkama” üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışma da ise, el yıkamaya ek olarak, üriner
kateterizasyon, cerrahi sütur, pansuman, enjeksiyon, damar yolu açılması gibi altı farklı
girişimsel işlem araştırmamıza konu edinilerek zengin bir yelpazede konu incelenmiştir.
Hem bu yönüyle hem de veri toplama yöntemleri açısından(gözlem ve anket)çalışmamız
konusun da öncü bir çalışma niteliğindedir.
Çalışmanın Yöntemi: Çalışmamızda nitel ve nicel veri toplama teknikleri bir arada
kullanılarak çapraz sorgulamalar yapılmasına imkan tanınmış ve bu saye de zengin bir
veri kaynağına ulaşılmıştır. Öncelikle konunun kavramsal boyutunu oluşturmak için ilgili
yazın taraması yapılmış, bu aşamadan sonra çalışmamızın alan uygulaması için gözlem
ve anket veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemin de 120 hasta ve
100 çalışan yer almıştır. Elde edilen veriler, SPSS-15 İstatistik programı aracılığıyla
analizlere tabi tutulmuştur. Gözlem ve anketlerin karşılaştırılması, Frekans analizleri,
çapraz tablo analizleri, T testi ve ANOVA testleri yapılarak sonuçlara ulaşılmıştır.
Çalışmanın Bulguları: Yapılan analizler sonucunda, sağlık çalışanlarının büyük bir
çoğunluğunun girişimsel işlemler yapılmadan önce ellerini yıkamadığı %68, bir kısmının
ise %38 uygulamalardan sonra dahi ellerini yıkamadığı tespit edilmiştir. Ellerini
yıkayanların ise el hijyeni uygulama talimatına göre ellerini yıkamadıkları tespit
edilmiştir. Standart önlemlere uyum düzeyine, eğitim durumu, yaş, cinsiyet, iş deneyimi
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gibi değişkenler açısından bakıldığında önemli farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir.
Buna ek olarak aynı kişilere yapılmasına rağmen özellikle gözlem bulguları ile anket
bulguları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Araştırmamızda özellikle
hastaya temas öncesi el yıkama oranının düşük çıkmasını, gözlemi yapan araştırmacılar,
%67,7 ile ihmal, %14,7 hasta yoğunluğu, %14 alışkanlık ve %3,6 ise malzeme eksikliğine
bağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Asepsi, Standart önlemler, Hasta ve Çalışan Güvenliği
Abstract
Objectives of the study: This study is to scientifically determine the level of compliance to
the rules of asepsis and infection control precautions (standard measures) to by public
health care professionals ensure patient and employee safety. This report also highlights
the most common problem areas observed during the course of the study
Significance of the study: Patient and employee safety is one of the most important
measures to be considered in professional health care. Careless asepsis and infection
control practices could yield to dramatic consequences in terms of both employee and
patient safety. A previous survey identifies the hands of health care employees as the root
cause of 20 to 40 % of the hospital infections (Gencer, 2008.s, 1). The focus of this study
can be summarized as a) to determine the level of compliance to the rules of asepsis and
infection control, b) to scientifically identify the practical problems, c) to reveal the root
causes of these problems, and d) to develop solutions to these problems thus to protect the
safety of employees and patients.
Previous studies on this subject had primarily focused on hand washing practices as the
standard infection control method. This study differs by not only expanding the available
data to complete range of practices but also applying scientific experimental methods
(survey and observation) to data collection.
Experimental Methods: We used a combination of qualitative and quantitative data
collection techniques for cross-questioning. It is this technique that allowed us to access
to a rich data source. Following a complete literature survey, 120 patients and 100 health
care employees were surveyed and observed to collect necessary data. The resulting
information is analyzed using SPSS-15 statistical analysis program. The comparison of
results of surveys and actual observations of practices, frequency and cross examination
analysis was completed using T and ANOVA tests.
Results: The results indicate that 68 percent of health care workers do not wash hands
before interventional procedures. Moreover, 38 percent of the health care workers do not
wash their hands following interventional procedures. It is also determined that those
who wash their hands do not follow the standard procedures of hygiene. The level of
compliance does not differ significantly according to the level of education, age, gender
and experience. We have also identified significant differences between results of
questioners and observed practices. The root causes of low level of compliance to hand
washing procedures before medical examination are determined to be 67.7 % neglect,
14.7% high work load, 14% poor hygiene habits and 3.6% the lack of adequate facilities.
Keywords: Asepsis, Standard Precautions, Patient and Employee Safety
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1.GİRİŞ
Sağlık çalışanlarının, tıbbi gereklere uygun hareket etmeleri, hem çalışan hem de hizmet
verdikleri hastaların güvenliği açısından önemli bir unsurdur. Buna ek olarak tıbbi
kurallara uymak, mesleki etik ve sorumluluğun da bir gereğidir.
Hastalara tedavi uygularken, sağlık çalışanlarının uymaları gereken tıbbi ve etik kurallar
mevzuatta açıkça belirtilmesine, gerekli eğitimlerin verilmesine ve her geçen gün hastane
enfeksiyonlarının önlenmesinde el yıkamanın rolü üzerinde daha da önemle durulmasına
rağmen; pratikte çeşitli nedenlerden dolayı bu kurallara tam olarak uyulmadığı yapılan
çalışmalarda ortaya konulmaktadır. Hastane enfeksiyonlarının %20-40’ının sağlık
çalışanlarının ellerinden bulaştığı belirtilmektedir (Gencer,2008.s,1). Hastalık Kontrol
Merkezi’nin hastane kökenli enfeksiyonları önlemede tek başına en önemli girişim olarak
kabul ettiği ve önerdiği el yıkama yöntemi, sağlık çalışanları tarafından yeterli sıklık ve
etkinlikte uygulanmamaktadır(www.tipbilimleri.com). Literatürde hastaya temas öncesi
el yıkama sıklığının %30 olduğu, hastaya temastan sonra hekimlerin %15-45’inin,
hemşirelerin ise %25-45’inin ellerini yıkadıkları belirtilmektedir. Bu sonuçlar, sağlık
personelinin daha çok kendisini korumak amacıyla ellerini yıkadığını düşündürmektedir
(Naharcı,2006).
Literatürde el yıkama ve eldiven kullanımı ile ilgili birçok çalışma yer almaktadır. Bu
çalışmalarda elde edilen sonuçlar, çalışılan hastane türü (özel/ kamu), çalışılan
birim(yoğun bakım, acil servis vb.), Unvan(doktor, hemşire vb.), eğitim düzeyi, deneyim,
iş yoğunluğu gibi birçok değişkene bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle uyum düzeyi
ile ilgili net bir orandan söz etmek mümkün değildir. Buna ek olarak yapılan
çalışmalardaki veri toplama tekniklerine baktığımızda genelde anket yönteminin
kullanıldığı görülmektedir. Aynı konudaki araştırmalarda gözlem yöntemi ise çok az
tercih edilmiştir. Her iki yöntemin kullanıldığı çalışmaya ise rastlanmamıştır. El yıkama
ve steril işlem basamaklarına uyum konusunda veri toplarken sadece anket yöntemini
kullanarak veri toplamak ölçüm hatalarına neden olmaktadır. Çünkü denekler ankette
genelde olanı değil de olması gerekeni ifade etme eğiliminde olmaktadırlar. Anket
yönteminin bu zayıf yönünü elimine etmek için, bu araştırmada anket yöntemine ek
olarak gözlem yöntemi de kullanılmıştır. Bu sayede veriler çapraz sorgulamaya tabii
tutulmuş, konu derinlemesine incelenmiştir.
Ayrıca bu çalışmada, literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, el yıkama ve eldiven
kullanmanın yanı sıra, cerrahi sütur, damar yolu açılması, üriner kateterizasyon,
pansuman, enjeksiyon ve hastaya işlemi açıklama gibi girişimlerde araştırmaya dahil
edilerek konu geniş bir yelpazede incelenmiştir. Bu araştırmayı farklı kılan diğer bir konu
ise sağlık çalışanlarının asepsi kurallarına ve standart enfeksiyon önlemlerine %100
uymama nedenleri, bilimsel yönden irdelenip tartışılacak olmasıdır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Asepsi Kavramı
Asepsinin kelime anlamı mikropsuz olma hâli, ortamda patojen mikroorganizmaların
olmayışıdır (www.hekimce.com).
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Asepsi; Yara ile temasa geçecek tıbbi araç gereçleri, enfeksiyon ajanlarından arıtmak ve
her türlü kirlenme yollarının ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin hepsidir
(www.7gunsagik.com).
Asepsi; tıbbi asepsi ve cerrahi asepsi olmak üzere iki bölümde incelenir.
Tıbbi Asepsi, bir konakçıdan bir başkasına hastalık yapan mikroorganizmaların geçmesini önlemeye çalışmak ve ortamdaki mikroorganizma sayısını azaltmaktır. Aseptik
teknikler, sterilizasyon, dezenfeksiyon işlemlerini ve antiseptik uygulamaları içerir.
Aseptik teknikler hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır.
Cerrahi Asepsi, eşyanın, çok zor olmakla beraber ortamın ve bazen cildin tümüyle
mikroorganizmalardan arındırılmasıdır. Bu uygulamalara steril teknik de denebilir.
Ameliyathane, doğum odası gibi yerlerde cerrahi asepsi yöntemi uygulanır. Örneğin,
ameliyat sırasında cerrahın giydiği steril gömlek ve eldiven hastanın cerrah tarafından
mikrop kapmasını önler. Normal koşullarda bireyin deri ve mukozasında hastalık
yapmadan yaşamını sürdüren pek çok organizma parenteral yolla vücuda girdiğinde
patojen organizmaya dönüşüp ağır enfeksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle duyarlı
dokuların dışardan mikroorganizma almasını engellemek için yapı lan kesin uygulamalara
cerrahi asepsi denir. Bir steril araç hasta bireyin derisi ile temas ettiğinde kontamine
olmuş sayılır. Sterilliğini kaybetmiştir. Kontamine etme, bir eşyanın kullanılma amacı
dışında kalacak şekilde mikroorganizmalarla kirlenmesidir (www.saglikon.com).
2.2. Aseptik İşlem
Sağlık çalışanı tarafından gerçekleştirilir ve (doğrudan veya dolaylı olarak) bir mukozaya,
hasar görmüş bir deriye, invazif tıbbi bir cihaza (kateter, sonda) veya sağlık hizmeti
ekipmanına dokunma işi anlamında kullanılmaktadır.
2.3. Sterilite Kavramı
Steril kelime anlamı olarak arınık, kısır, mikropsuz, aseptik anlamlarına gelir.
Sterilizasyon ise mikroorganizmaların tamamen yok edilmesi işlemidir.
2.4. Antisepsi Kavramı
Antisepsi, vücut yüzeyindeki canlı mikroorganizma sayısının, antimikrobiyal aktiviteye
sahip olan bir kimyasal madde (antiseptik) kullanılarak indirgenmesidir. Amerika Birleşik
Devletleri'nde ve ülkemizde antisepsi ve antiseptik terimleri kullanılmasına karşın,
Avrupa ülkelerinin çoğunda bunların yerine dezenfeksiyon ve dezenfektan terimleri
kullanılmakta, örneğin; deri antisepsisi, deri dezenfeksiyonu olarak ifade edilmektedir.
Asepsi ve antisepsi, 1880'li yıllarda Lister'in uygulamalarından ve daha sonraları cerrahi
yara infeksiyonlarına hasta ve/veya cerrahın derisinde bulunan mikroorganizmaların
neden olduğunun gösterilmesinden sonra kabul edilmiş kavramlardır. İnfeksiyon,
cerrahide başarıyı azaltan bir faktör olduğu ve sadece antibiyotik kullanımı ile kontrol
altına alınamayacağı için, cerrahide asepsi ve antisepsi büyük önem taşır. Ayrıca sağlık
kuruluşlarında el yıkama ve el antisepsisinin tüm çalışanlarca ve kurallı bir biçimde
uygulanması ile, olası hastane infeksiyonlarının yarı yarıya azaltılabileceği belirlenmiştir.
Bu örnek de antisepsinin öneminin bir göstergesidir(www.hemsireform.com).
İnsan derisi ve mukoza dokusu üzerinde, sağlıklı iken bireye zarar vermeyen bir
mikroorganizma topluluğu (normal flora mikroorganizmaları) bulunur. Bu
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mikroorganizmalar dokulardan kolayca uzaklaştırılamadığından, kalıcı (resident) deri
florası adını alır. Kalıcı deri florası, deri üzerinde çoğalma yeteneğindedir. Bireyden
bireye değişmekle birlikte, bu florada çoğunlukla Micrococcus, Staphylococcus,
Streptococcus, Corynebacterhtm cinsinden bakteriler yer alır. Çevreden, hastane
ortamından veya diğer insanlardan bulaşma sonucu deriye yerleşen mikroorganizmalar
ise, geçici (transient) deri florasını oluşturur. Geçici florada yer alan mikroorganizmalar
arasında Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Kkbsiella
pneumoniae, Serratia marcescens ve diğer gram negatif çomaklar ile rotaviruslar
sayılabilir. S.aureus bazen deride kolonize olarak kalıcı floraya dahil olabilir. Normalde
geçici flora mikroorganizmaları deride çoğalamaz ve yıkama, antisepsi ile kolayca
uzaklaştırılabilir. Hastane personelinin geçici el florasında yer alan patojen ve/veya
fırsatçı patojenlerin sıklığı % 68 iken, bu oran diğer insanlarda % 6 kadardır
(www.hemsireform.com).
Deri bir travma sonucu veya cerrahi yolla açıldığında, flora mikroorganizmaları dokuları
mfekte edebilir. Aynı zamanda yaraya temas eden cerrah ve diğer sağlık personelinin el
derisinden de bulaşma olabilir. Ayrıca, özellikle yoğun bakım ve transplantasyon üniteleri
gibi bağışıklık direnci ileri derecede zayıflamış hastaların bulunduğu birimlerde, sağlık
personelinin geçici veya bazen kalıcı el derisi florasından bulaşma sonucu hastane
infeksiyonları gelişebilir. Derinin steril edilmesi olası değildir. Bu tür bulaşmaların
önlenmesi için, derideki mikroorganizma sayısının olabildiğince azaltılması gerekir.
Derideki mikroorganizmalar yıkama ile fiziksel olarak uzaklaştırılır ya da antiseptikler ile
kimyasal yoldan inaktive edilir(www.hemsireform.com).
2.5. Çalışan Güvenliği
Sağlık çalışanları görevleri gereği her türlü hasta ve hastalıkla temasa geçmektedirler. Bu
süreçte eğer gerekli önlemler alınmazsa sağlık çalışanları bu hastalıklara maruz
kalabilmektedirler. Bu nedenle çalışan güvenliği denilince, aklımıza her türlü koruyucu
aşı, ekipman ve asepsi ilkeleri gelmektedir. Bu doğrultuda çalışan güvenliği hasta güveliği
kadar önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığının 6 Nisan 2011 tarihinde
Hasta ve Çalışan güvenliği ile ilgili yayınlanan tebliğde madde 15 çalışan güvenliği ile
ilgili aşağıdaki hususları sıralamıştır(www.sbn.gov.tr).
Çalışan güveliği programı oluşturmak ve uygulamak, düzenli olarak sağlık taraması
yapmak, iğne ucu yaralanmalarını takip etmek, ilaçlarla temasta güvenli çalışma rehberi
oluşturmak, Kan veya vücut sıvısının damlama/sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım
ve müdahale bölgelerinde önlük, eldiven, yüz maskesi, gözlük ve benzeri kişisel
koruyucu ekipmanlar bulundurmak. Çalışanların bulaş riski olan hastalıklara karşı
korunması için, Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından aşı listesi oluşturulur ve riskli
alanlarda çalışan personelin aşılanması sağlamak.
Yukarıda sıralanan maddelerde de görüleceği üzere sağlık çalışanlarının güvenliği
oldukça önem arz etmektedir. Bu doğrultuda sağlık çalışanlarının asepsi kurallarına
uymaları hem kendi hem de hasta güvenliğini olumlu şekilde etkileyecektir.
2.6. Hasta Güvenliği
Hasta güvenliği sağlık hizmetinin sunum aşamalarında görülebilecek basit hatalar
nedeniyle, hastalar veya sağlık kuruluşunda çalışanlar için zararla sonuçlanabilecek
süreçleri ön görmek, zarar ve hataları engellemek çabasıdır. Hasta güvenliğinde temel
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amaç hasta ve hasta yakınlarını, hastane çalışanlarını fiziki ve psikolojik olarak olumlu
etkileyecek bir ortam yaratarak güvenliği sağlamaktır (Godlee,1998: 2).
Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında kişilerin maruz kalabileceği zararı
önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışanlar tarafından alınan
önlemlerin tamamıdır. Sağlık hizmetleri kişilere zarar vermez. Burada belirtilen, hizmetin
sunum süreçlerinde ortaya çıkabilecek riskler nedeniyle oluşabilecek zararlardır
(Çakır,2007: 128).
Hasta güvenliğini Rockyille(2001) ise; tedavi ve bakım sırasında oluşan ve ilgili sağlık
durumunu kötü yönde etkileyecek olayların riskini indirme eylemleri olarak tanımlamıştır
2.7. Standart Önlemlerin Hastane Enfeksiyonlarına Etkisi
Hastayla temasta bulunurken, el yıkamak, eldiven giymek ve steril işlem basamaklarına
göre girişimsel işlemleri yapmak enfeksiyonların önlenmesinde standart önlemler olarak
yer almaktadır. Standart önlemlerden el yıkama ile ilgili yapılan araştırmalar, sağlık
çalışanlarının ellerinin hastane kökenli enfeksiyon etkenlerinin hastadan hastaya geçişinde
en önemli aracı olduğu belirtilmiştir (Tekin,2010).
Diğer bir çalışmada ise Hastane enfeksiyonlarının kaynağının %20-40 arasında el
yıkamama olduğu belirtilmiştir(Gencer,2008.s,1). Literatürde tek başına el yıkama
programı ile enfeksiyon oranlarının anlamlı derecede düştüğünü belirten çalışmalar
bulunmaktadır (Slota ve diğ.2001; Akyol ve diğ. 2006). Eroğlu (2001) çalışmasında,
yalnızca el yıkama politikalarının uygulanması ile MRSA(çok bulaşıcı ve güç-lü bir
bakteri olan Stafilo-kok mikrobunun türü) görülme sıklığının %61–63, tüm
nozokomiyal(Hastane Kaynaklı Enfeksiyon) enfeksiyonların ise %20–60 azaldığını
belirtmektedir (Eroğlu, 2001). Başka bir çalışmada el hijyeninin arttırılması ile yoğun
bakımlarda görülen nozokomiyal enfeksiyon hızının her 1000 yatış günü için 47.55’ten
27.93’e düştüğü gözlenmiştir (Rosenthal ve diğ. 2005).
Literatürde el yıkama ile ilgili birçok çalışma yapılmış, bu çalışmalarda farklı sonuçlar
elde edilmiştir. Aşağıda ilgili çalışmalar ve sonuçları yer almaktadır.
Naharcı,(2006)’nın yaptığı araştırmada hastaya temas öncesi el yıkama sıklığının %30
olduğu, hastaya temastan sonra hekimlerin %15-45’inin, hemşirelerin ise %25-45’inin
ellerini yıkadıkları belirtilmektedir. Bu sonuçlar, sağlık personelinin daha çok kendisini
korumak amacıyla ellerini yıkadığını düşündürmektedir.
Konu ile ilgili olarak Türkiye’de bir Cerrahi yoğun bakım ünitesinde yapılan araştırmada,
yoğun bakım personelinin el yıkama sıklığının %40 olduğu, el yıkama sıklığının
hemşirelerde %48, yardımcı sağlık personelinde %42 ve doktorlarda %28 olduğu
belirlenmiştir (Yorgancı,2002).
Enfeksiyon ajanlarının geçişinden sorumlu tutulan en önemli etken sağlık personelinin
elleri olduğuna da dikkat çekilen başka bir araştırmada hemşirelerin yapacakları sağlık
girişim öncesi el yıkama oranının %77,2 olduğu saptandı. Özel ve devlet hastanesinde
çalışan hemşirelerin %79’u girişim öncesi el yıkarken, üniversite hastanesinde çalışan
hemşirelerde bu oranın %74 olduğuna işaret edildi. Hastadan hastaya geçişte el yıkayan
hemşirelerin oranı %47,9 olduğu, bu oranın üniversite hastanesinde hemşirelerde %39,
devlet hastanesinde hemşirelerde %50,5, özel hastanede görevli hemşirelerde ise %54,7
olduğu belirtildi(www.hemsirem.org).
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Gencer’in yaptığı çalışmada, çalışanların hastaların tansiyon nabız, ateş vb. uygulamaları
yaparken dahi ellerini kontamine (kirlenme, bulaşma) ettikleri gözlenmiştir. Sağlık
çalışanlarının el yıkama uyumu konusunda %5 ile 81 arasında değişen oranlara ulaşan
Gencer, el yıkamaya en az doktorların en fazla hemşirelerin uyum gösterdiğini
belirtmiştir. El yıkamama nedenleri arasında: zaman yetersizliği, iş yükü, lavobanın
uygun yerde olmaması yer almaktadır (Gencer, 2008. s,7).
Rosenthal ve ark.(2005) tarafından yapılan bir başka çalışmada, el yıkamaya uyumun
hemşirelerde %59,6, yardımcı personelde %37,1, doktorlarda %30,8 olduğu, uyumun
vardiyalara göre farklılık gösterdiği (gündüz:%52,2, akşam:%50,2, gece: % 66,0)
saptanmıştır.
Ovayolu ve diğerlerinin 2006 yılında yaptıkları çalışmada, yoğun bakım ünitelerinde
çalışan hemşirelerin %50’sinin katetere girişim yapmadan önce ellerini yıkamadığını
belirtmişlerdir. Katetere uygulama yapıldıktan sonra ünitelerin %25,0’inde ellerin
yıkanmadığı görülmüştür. Bu durum hastadan hastaya çapraz kontaminasyonu önlemek
için girişim sonrası ellerin mutlaka yıkanması gerektiğini vurgulayan çalışma bulgusuna
ters düşmektedir (Dikiş 2001).

Yapılan bir başka çalışmada, bir hemşirenin 8 saatlik çalışma süresi içinde el yıkamaya 2
saat, el antiseptiği ile el dezenfeksiyonuna ise 30 dakika ayırması gerektiğini
belirtilmektedir. Bu amaçla günümüzde zamandan tasarruf sağlamaları nedeniyle alkollü
el antiseptikleri yaygın olarak kullanılmaktadır(Çetinkaya,2002s.2).
2.8. Eldiven Giyme
Sağlık çalışanlarının korunmak için kullandıkları bariyer yöntemlerinden en çok %90 ile
“eldiveni” kullandıkları görülmektedir. Yapılan bir araştırmada, özel hastanede çalışan
hemşirelerin %94,8’i, devlet hastanesinde çalışanların % 92,6’sı, üniversite hastanesinde
çalışanların ise %83’ü eldiven kullanıyor. Hastaya yapılacak sağlık girişimi öncesi
eldiven giyme oranı %85.2 olurken, üniversite hastanesinde görevli hemşirelerin girişim
öncesi eldiven giyme oranın %83, devlet hastanesindeki hemşirelerde %88.5, özel
hastanedeki hemşirelerde ise %84.2 olduğu belirtilmiştir (www.hemsirem.org).
Sağlık çalışanlarının çapraz enfeksiyonları önlemek amacıyla yaptıkları en önemli ve en
sık uygulamalardan biri eldiven kullanmaktadır. Ancak eldivenler çapraz kontaminasyonu
önlemek amacıyla kullanılsa da, uygun kullanılmamaları durumunda da doğrudan çapraz
kontaminasyona neden olmaktadır. Uzun süre eldivenleri çıkarmadan her hastaya aynı
eldiven ile bakım vermek, ellerin terlemesine ve bakterilerin çoğalması için uygun bir
ortam oluşmasına neden olmaktadır. Kullanılmış bir steril eldivenin dış yüzünde ortalama
105-1010 koloni-ünite bakteri bulunduğu da düşünüldüğünde, sağlık çalışanlarının uzun
süre eldivenleri çıkarmadan hastalara bakım vermesinin, hasta bakımı sırasında eldiven
kullandıktan sonra ellerini yıkamamasının nozokomiyal enfeksiyonların gelişme riskini
arttırdığı dikkati çekmektedir(Yorgancı ve Çakmakçı,1997).
3. ARAŞTIRMA
3.1. Veri Toplama Tekniği ve Örneklem
Bu araştırma, 2010 yılı Ekim-Kasım aylarında Balıkesir ili Atatürk devlet hastanesinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak katılımsız gözlem ve yüz
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yüze anket yöntemi bir arada kullanılmıştır. Veri toplama süreci Gözlem ve Anket olmak
üzere iki aşamadan oluşmuştur. İlk önce gözlem yapmak için konunun uzmanı 6 kişi
seçilmiştir. Bu kişiler uzun yıllar hastanelerde görev yapmış hemşirelerden oluşmuştur.
Öncelikle bu kişilere dolduracakları gözlem formu ve yapacakları gözlem hakkında eğitim
verilmiştir. Bu süreçten sonra gözlem yapılacak klinikler ve burada çalışanlar tesadüfî
örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Konunun etik boyutu düşünülerek gözlem yapılacak
kliniklerin ilan panolarına, yapılan hemşirelik girişimlerinin gözlem yapılacağının dair
ilan yazısı asılmıştır. Fakat gözlemi yapanın kimliği belirtilmemiştir. Bu yöntem sağlıklı
veri toplamak için tercih edilmiştir. Gözlemler 15 gün boyunca mesai saatleri içerisinde
yapılmış olup, 44 yardımcı sağlık personel (hemşire, ebe, sağlık memuru vb.) ve 120
farklı hasta üzerinden yapılmıştır. Aynı sağlık görevlisinin tek bir el yıkaması ya da
girişimsel işlemi gözlemlenmeyip birkaç farklı hastadaki davranışının gözlemlenip
ortalaması alınmıştır. Gözlem formundaki sorular SPSS programına aktarılabilecek
şekilde kodlanarak üzerinde analizler yapılabilecek durumda gözlemciler tarafından
doldurulmuştur. Örneğin. “Uygulama yapmadan önce ellerini yıkama durumu” sorusu
aşağıdaki gibi likert ölçeğe uygun derecelendirilmiş olup Gözlemci gördüğü durumu bu
forma aktarmıştır.
Her zaman(5) Çoğu zaman(4) Zaman zaman(ara sıra)(3) Çok az(2) Hiçbir zaman(1)
Gözlem yapılan 44 kişinin soru formu işaretlenmiş ve aynı kişilere aynı sorular anket
aracılığıyla da yöneltilmiştir. Bu yöntem bize, gözlem ve anket sonuçlarının birbirleri ile
karşılaştırması imkânını sağlanmıştır. Gözlem yapmanın zor ve zaman alıcı bir süreç
olduğu dikkate alınarak ancak 44 çalışan ve 120 farklı işlem gözlenebilmiştir. Fakat anket
yönteminde örneklem daha da artırılarak 100 sağlık çalışanına anket uygulanmıştır. Elde
edilen veriler, SPSS-15 İstatistik programı aracılığıyla analizlere tabi tutulmuş, gözlem
ve anket verilerinin karşılaştırılması, frekans analizleri, çapraz tablo analizleri, T testi ve
ANOVA testleri yapılarak sonuçlara ulaşılmıştır.

3.2. ARAŞTIMA VERİLERİNİN ANALİZİ
3.2.1. Demografik Özellikler
Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
YAŞ

Kişi

(%)

EĞİTİM DÜZEYİ

Kişi

(%)

26-35 Arası

54

54,0

Yüksek Lisans-Doktora

2

2,0

36-45 Arası

37

37,0

Lisans

15

15,0

46 ve üzeri

9

9,0

Önlisans

65

65,0

100

100

Lise

18

18,0

Toplam

100

100,0

Toplam
İŞYERİNDEKİ

Kişi

(%)

POZİSYONU
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Yardımcı

Sağlık

personelleri
100

100,0

Kişi

(%)

1-5 yıl arası

1

1,0

İŞ DENEYİMİ

(Hemşire- Sağ. MemuruEbe- vb.)
CİNSİYET
Kadın

76

76,0

6-10 yıl arası

27

27,0

Erkek

24

24,0

11-15 yıl arası

29

29,0

16-20 yıl arası

43

43,0

1-3 Kitap

62

62,0

4-6 Kitap

10

10,0

HİZMET İÇİ EĞİTİM
ALMA
AYLIK
88

Eğitim alanlar

KİTAP

88,0
OKUMA DURUMU

Eğitim almayanlar

12

12,0

HASTALIĞA
YAKALANMA
DURUMU
Mesleki

hastalığa
10

10,0

7 ve üzeri

3

3,0

90

90,0

Hiç Okumadım

25

25,0

yakalananlar
Mesleki

hastalığa

yakalanmayanlar

Tablo 1 bize araştırmaya katılanların demografik özelliklerini göstermektedir. Bu veriler
anket formu aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmamızda anket yöntemine ek olarak
gözlem yöntemi de kullanılmıştır. Gözlem yöntemine 44 çalışan ve 120 hasta dâhil
edilmiştir. Gözlem sadece bir çalışanın bir hastaya teması üzerinden yapılmamış, bir
çalışanın birden çok teması araştırmaya konu edilmiştir. Örneğin pansuman işlemi
gözlemlenirken tek bir hasta üzerinden değil, 5 ayrı hastaya yapılan işlem gözlemlenmiş
ve yapılan işlemin ortalaması alınarak araştırma yürütülmüştür. Bu durum bize
çalışanların tek bir defada değil de tekrar eden davranışlarını gözlemleme fırsatı vermiştir.
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3.2.2.Araştırma Verilerinin Karşılaştırmalı Analizi
Tablo 2. Gözlem Ve Anket Sonuçlarının Karşılaştırılması
Standart Önlemler/ Girişimsel
Gözlem verilerine göre
İşlemler
uyum yüzdesi %
İşlem öncesi el yıkama uyumu
32
İşlem sonrası el yıkama uyumu
62
El yıkama kurallarına uyum
72
Eldiven kullanımı
84
Enjeksiyon kurallarına uyum
100
Yara bakım kurallarına uyum
60
Üriner katater kurallarına uyum
100
Damar yolu açılmasına uyum
100
Hastayı işlemi açıklama
96
Steril işlem basamaklarına uyum
92
Cerrahi sütur kurallarına uyum
92

Anket verilerine göre
uyum yüzdesi %
75
96
90
100
96
90
96
94
88
100
96

Tablo-2’de araştırmada elde edilen gözlem ve anket sonuçlarının yüzdelik olarak
karşılaştırmalı analizi görülmektedir. Bu tabloda uyum düzeyi gözlem sonuçlarında anket
sonuçlarına göre daha düşük çıkmıştır. Gözlem sonuçları ile anket sonuçlarının arasındaki
önemli yüzdenin nedeni olarak, anketi cevaplayan deneklerin pratikte olan durumu değil
de olması gereken durumu ifade ettikleri gösterilebilir. Çünkü katılımsız gözlemden elde
edilen veriler daha objektif ve sağlıklıdır. 120 hastaya yapılan temas sonucu yapılan
gözlem sonuçlarına göre deneklerin yalnızca %32’si hastaya temastan önce ellerini
yıkadıkları görülmektedir. İşlem sonrası el yıkama oranı ise %62 olarak tespit edilmiştir.
Bu oranlar oldukça düşüktür.
3.2.3. Araştırma Hipotezlerinin Analiz Sonuçları
Araştırmanın hipotezleri hem gözlem hem de anket verileri ile analizlere tabi tutulmuştur.
Bu durum bize hipotezlerin karşılaştırmalı olarak analizine imkan sağlamıştır.
“H1: Hastaya temas öncesi el yıkama alışkanlığı eğitim durumuna göre anlamlı şekilde
değişmektedir.”
Gözlem verilerinin ANOVA testi sonucu: Sig-0,444 > 0,05
Anket verilerinin ANOVA testi sonucu: Sig- 0,466 > 0,05
Bu sonuçlara göre hastaya temas öncesi el yıkama davranışı yönünden eğitim durumu
açısından anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçla H1 hipotezi RED edilir.
“H2: Hastaya temas öncesi el yıkama düzeyi iş deneyimine göre anlamlı şekilde
değişmektedir.”
Gözlem verilerinin ANOVA testi sonucu Sig-0,329 > 0,05
Anket verilerinin ANOVA testi sonucu Sig-0,669 > 0,05
Bu sonuçlara göre hastaya temas öncesi el yıkama davranışı yönünden iş deneyimine göre
anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçla H2 hipotezi RED edilir.
H3: Hastaya temas öncesi el yıkama düzeyi cinsiyete göre anlamlı şekilde
değişmektedir.
Gözlem verilerinin t testi sonucu Sig-0,961 > 0,05
Anket verilerinin t testi sonucu: Sig-0,002 < 0,05
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Gözlem verilerinin sonuçlarına göre anlamlı bir fark yok; anket verilerinin sonuçlarına
göre ise hastaya temas öncesi el yıkama davranışında cinsiyete göre anlamlı fark vardır.
Bu sonuçla H3 hipotezi kısmen KABUL edilir.
“H4: Hastaya temas öncesi el yıkama düzeyi aylık kitap okuma sayısına göre anlamlı
şekilde değişmektedir.”
Gözlem verilerinin ANOVA testi sonucu Sig-0,315 > 0,05
Anket verilerinin ANOVA testi sonucu Sig.-0, 480 > 0,05
Bu sonuçlara göre hastaya temas öncesi el yıkama davranışı aylık kitap okuma sayısına
göre değişmemektedir. Bu sonuçla H4 hipotezi RED edilir.
“H5: Eldiven kullanım düzeyi eğitim durumuna göre değişmektedir.”
Gözlem verilerinin ANOVA testi sonucu Sig-0,379 > 0,05
Anket verilerinin ANOVA testi sonucu Sig-0,946 > 0,05
Bu sonuçlara göre eldiven kullanım düzeyi, eğitim durumuna göre anlamlı bir şekilde
değişmemektedir. Bu sonuçla H5 hipotezi RED edilir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Asepsi ve enfeksiyon kontrol önlemlerinden standart önlemlere uyum düzeyinin
ölçüldüğü bu çalışmada, nitel ve nicel veri toplama teknikleri bir arada kullanılmış, elde
edilen veriler ayrı ayrı ve karşılaştırmalı olarak analiz edilerek sonuçlar aşağıda
tartışılmıştır.
Araştırmada 44 sağlık personelinin 120 hasta üzerinde ki 6 farklı işlemi (hastaya temas
öncesi el yıkama, el yıkama kurallarına uyum, eldiven kullanımı, steril işlem
basamaklarına uyum, hastaya temas sonrası el yıkama, hastaya yapılan işlemi açıklama)
gözlemlenmiş, bu gözlemler sonucunda; hastaya temas öncesi el yıkama oranı %32, işlem
sonrası el yıkama oranı ise %65 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen bu oranlar düşük
olmasına
rağmen,
literatürdeki
araştırmacıların
yaptıkları
çalışmalarla
Naharcı,2006(%30), Gencer,2008(%5-81) ve Rosenthal,2005( %37,1) benzerlik
göstermektedir. Araştırmamızda özellikle hastaya temas öncesi el yıkama oranının düşük
çıkmasını, gözlemi yapan araştırmacılar, %67,7 ile ihmal, %14,7 hasta yoğunluğu, %14
alışkanlık ve %3,6 ise malzeme eksikliğine bağlamıştır. Aynı sorular anket formu ile
çalışanlara sorulduğunda el yıkamama nedenleri olarak benzer sonuçlar elde edilmiştir.
Anket sonuçlarına göre %59,2 ile ihmal, %29,5 ile hasta yoğunluğu gelmektedir. Gözlemi
yapan uzmanlar, sağlık çalışanlarının ellerini yıkayabilecekleri yeterli malzeme ve
sürenin olduğu görüşünde birleşmişlerdir. El yıkamama nedeni olarak %67,7 gibi yüksek
bir oranın ihmalden kaynaklanması sağlık çalışanlarının hem kendi güvenliklerini hem de
hastaların güvenliğini tehlikeye attıklarını göstermektedir. Araştırmamızda elde ettiğimiz
verilere göre, 100 sağlık çalışanından 10 tanesi mesleği ile ilgili bir bulaşıcı hastalığa
yakalanmıştır. Bu durum bize konunun hayati derecede öneme sahip olduğunu
göstermektedir.
El yıkamaya ek olarak araştırmamızda diğer hemşirelik girişimlerindeki standart
önlemlere uyum düzeyi gözlemlenmiş ve aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.
Enjeksiyon yapılırken, üriner kateterizasyon takılırken ve damar yolu açılırken standart
önlemlere ve sürece uyum düzeyi %100 olarak tespit edilmiştir. Yara bakımı yapılırken
standart önlemlere ve sürece uyum düzeyi %60, cerrahi sutür işleminde ise standart
önlemlere ve sürece uyum düzeyi %92 olarak tespit edilmiştir. Bu oranları
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değerlendirirken, konunun insan sağlığı olması nedeniyle konuya daha da hassasiyetle
yaklaşmak gerektiği bilinmelidir. Bu nedenle sağlık çalışanlarından bütün kurallara
%100’lük bir uyum düzeyi beklenir. Bu nedenle yapılan araştırmalarda %100’ün altında
elde edilen bütün oranlar yetersiz olarak değerlendirmelidir.
Araştırmada aynı sorular hem gözlem hem de anket formu aracılığıyla aynı kişilere
yöneltilmiş ve veriler Tablo-2’de aktarılmıştı. Bu verilere göre gözlem sonuçları anket
sonuçlarına göre daha düşük çıkmıştır. Hastaya temas öncesi el yıkama oranı gözlem
sonucunda %32 çıkarken ankette bu oran %75 olarak çıkmıştır. Aradaki bu farkın nedeni
olarak deneklerin anket formunda pratikte olan durumu değil de olmasını düşündükleri
durumu yansıtmalarından kaynaklandığı gösterilebilir. Bu nedenle araştırmamızda
referans veri olarak gözlem sonuçları kullanılmıştır. Anket verileri sadece demografik
bilgilerin elde edilmesi, karşılaştırma yapılması ve çalışanların algılarını da araştırmaya
dâhil edilmesi için kullanılmıştır.
Araştırmamızda çalışanların eğitim durumu, iş deneyimi, kitap okuma oranı ve hizmet içi
eğitim alınıp alınmaması gibi değişkenler yönünden yapılan testler sonucu anlamlı bir
fark tespit edilmemiştir. Bu sonuçlara göre yukarıda sayılan bütün değişkenler, el yıkama
ve eldiven kullanılması konusunda belirleyici bir unsur değildir. Literatürde bu
değişkenlerle ilgili de net bir sonuç yoktur. Araştırmamızın anket sonuçlarına göre yapılan
t testinde sadece cinsiyete göre el yıkama bakımından anlamlı bir fark tespit edilmiştir.
Elde edilen verilere göre erkeklerin kadınlara göre daha fazla uyum gösterdikleri tespit
edilmiştir. Fakat gözlem sonuçları durumu doğrulamamaktadır.
Bu ve bundan önce yapılan araştırmalar bize; asepsi kurallarına ve standart enfeksiyon
önlemlerine uyum düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir. Bu düşük oranların insan
sağlığına hizmet eden bir sektörde tespit edilmesi durumun ciddiyetini artırmaktadır.
Çünkü sektördeki olumsuz çalışma koşullarının telafisi mümkün olmayan sonuçlar
doğurabileceği bilinen bir gerçektir. Bu noktada konunun sorumlularına bilimsel yönden
öneriler getirmek bu olumsuz tablonun olumluya dönüşmesine katkı sunacaktır. Bu
doğrultuda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.
Yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarının asepsi kurallarına uyum düzeyinin düşük
olması örgütsel ve bireysel faktörlere bağlanmaktadır. Bu faktörlerden bir bölümü
malzeme eksikliği, iş yoğunluğu gibi örgütsel faktörlerle açıklanmaya çalışılsa dahi büyük
bir bölümü sağlık çalışanlarının yeterli eğitim almamaları, örgütteki kültürel etmenler gibi
bireysel etmenlere de bağlıdır. Bu nedenle bireysel faktörleri geliştirmenin en önemli
yönü eğitimden geçmektedir. Ancak Kılıç’ın(2005) belirttiği gibi yapılan takipler,
eğitimin bırakıldığı anda altı ay içinde eski oranlara dönüldüğünü ve programların tekrar
edilmesi gerektiğini göstermiştir. İnsan davranışlarını modifiye etmek için eğitim
programlarının düzenli aralıklarla tekrar edilen sürekli bir program olması gerektiği
bildirilmiştir. Beceri geliştirmek amacıyla yapılan eğitim çalışmaları sonucunda, yıllık
olarak eğitim verilen kişilerin test edilmesi ve gerekirse tekrar eğitim verilmesi
gerekmektedir (Kılıç,2005).
Buna ek olarak dünya sağlık örgütü tarafından önerilen ve aşağıdaki süreçleri içeren
algoritmanın da uygulanması konu üzerinde olumlu etki yapacaktır.
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Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü Çok Modelli El Hijyeni GeliĢtirme Stratejisi için Uygulama
Kılavuzu, s. 11.

Çalışmanın Sınırlılıkları ve Gelecek Çalışmalar
Bu çalışmada, yapılan gözlemlerden hemen önce çalışanlara konu ile ilgili eğitim
verilmemiştir. Konu ile ilgili eğitimler daha önceki aylarda ve yıllarda verilmiştir.
Dolayısıyla konu ile ilgili bilgiler eskidir. Gelecekteki çalışmalarda araştırmacılar
çalışanlara konu ile ilgili eğitim verip araştırmalarını eğitimden sonra yaptıkları takdirde
belki de sonuçlar daha farklı çıkacaktır.
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SAĞLIK BAKIM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN EL
YIKAMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Gül Bülbül Maraş1 , Aynur Esen2, Ruhi Selçuk Tabak2
Özet
Bu prospektif yarı-deneysel çalışmada PRECEDE Modeli kullanılmış olup, bu modelin
sağlık çalışanlarının el yıkama davranışı geliştirmesi ve bunun hastane enfeksiyon
oranları üzerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. PRECEDE akronimi
predisposing(hazırlama), reinforcing (güçlendirme), enabling (yetkinleştirme) causes
(etkenleri), in educational (eğitsel) diagnosis(tanı) and evaluation (değerlendirme)
kelimelerinden oluşmaktadır. Çalışma 2007 yılında 560 yataklı bir devlet hastanesinin
Anestezi, Dahiliye ve Cerrahi Yoğun Bakım (14 yataklı) Ünitelerinde gerçekleştirilmiştir.
Müdahaleden önce 937 el hijyeni endikasyonu gözlenmiş olup, bunlardan 74’ünde el
yıkama gerçekleşmiştir. Müdahaleden sonra ise 766 el yıkama endikasyonu gözlenmiş
olup bunlardan 241’de el yıkama gerçekleşmiştir. Bu araştırmada müdahaleden önceki
genel el yıkama oranı %7,8 iken, müdahale sonrasında bu oran %33 olarak saptanmıştır.
Ayrıca sağlık çalışanlarının tutum, inanç ve bilgi düzeylerindeki değişimlerde önemli
düzeydedir(p < 0.005). Sağlık çalışanlarının el yıkama oranlarındaki artış dolaylı olarak
hastane enfeksiyon oranlarına da yansımıştır. Müdahaleden önce hastane enfeksiyon
oranı %30,44 iken, müdahaleden sonra (eğitim, geribildirim, poster, yönetimsel destek ve
baskı…vb)%9,5’a düşmüştür. Sonuç olarak PRECEDE Modeli sağlık çalışanlarının el
yıkama alışkanlıklarını geliştirmede etkili bulunmuş ve ülkemizde istendik davranış
geliştirme ilgili benzer çalışmalarda kullanılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: El Yıkama, PRECEDE Modeli, Sağlık Çalışanları
Abstract
This prospective quasi-experimental study was designed to address PRECEDE Models to
improve behaviour of handwashing. The acronym PRECEDE stands for Predisposing,
Reinforcing, Enabling Constructs in Educational Diagnosis and Evaluation Health
Education Theory. The study took place in Anesthesiology, Medical and Surgical
Intensive Care Unit (14 beds) at A State Hospital (560 beds) in 2007. In the pretest phase
937 indications for handwashing were observed and 74 observations of handwashing
practices in the overall group of healthcare workers (n =35). In the posttest phase, 766
observations of handwashing occured out of a possible 241 indications. In this research
the general handwashing rate pre-intervention was 7.8% and increased to 33% postintervention( p<0,005). Significant changes were also found in relation to healthcare
workers’ attitudes, beliefs and knowledge (p < 0.005). Increase in handwashing rates of
health workers indirectly and positively affected hospital infection rates. Whereas preintervention hospital rate was 30.44%0 it decreased to 9.5%0 after interventions (training,
feedback, poster, administrative support and pressure.. etc). As a result, The PRECEDE
Model was found to be effective in developing the desired behavior on handwashing in
healthcare workers and can be used for and it is advised that this model is used in the
similar studies related to developing desired behaviors in our country.
Keywords: Handwashing, PRECEDE Model, Healthcare Workers
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1.

GİRİŞ

El temizliği bireysel hijyenin ilk adımıdır. Sağlık kuruluşlarında da çalışanların el
temizliğini "yeterince ve doğru" uygulaması ile meslek risklerinin azaltılmasının yanı sıra,
en etkili ve en ucuz yöntem ile hastane enfeksiyonlarının kontrolü
sağlanabilmektedir(Çetin, 1993: 99). Epidemiyolojik araştırma sonuçlarına göre, hastane
enfeksiyonları oranının yaklaşık % 50’den fazlasının sorumluluğu, “el yıkama”
uygulamalarına ilgisiz kalan sağlık personeline aittir(Lam vd., 2006: 566), (Boyle,
1999:154), (İnal, 2004:22). Hastane enfeksiyonlarını önleme konusu her gündeme
geldiğinde, öncelikle sağlık çalışanlarının el yıkama davranışının düzeltilmesi gereğiyle
ilgili çalışmaların önemi vurgulanır.
Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, yapılan bir çok tek girişimli çalışmanın el yıkama
davranışını geliştirme açısından sadece kısa süreli olarak olumlu yönde etkilediği, bu tür
çalışmaların uzun vadede başarılı olamadığı saptanmıştır (Boyce and Pittet, 2002:1-46).
Çok yönlü çalışmaların ise istendik davranış değişikliğini gerçekleştirmede daha başarılı
olduğu saptanmıştır.
Bu çalışmada da, PRECEDE Modelinin tercih edilmesi, araştırmanın el yıkama
davranışını geliştirmede çoklu etkenleri göz önüne alarak, planlanması ve uygulanmasına
olanak tanımasındandır. Çok yönlü multidispliner çalışmalara örnek olarak Pittet ve
ark.’ları tarafından Cenova’daki bir üniversite hastanesinde yapılan, el hijyenini
iyileştirmek üzere uzun süreli ve tüm hastaneyi kapsayan bir programın verimliliği rapor
edilmiştir. Hasta bakımı ile ilişkili enfeksiyon oranları, MRSA görülme sıklığı ve el
dezenfektanının tüketimi ölçülmüştür. Önerilen el hijyeni uygulamalarına gösterilen riayet
1994’de %48 iken 1997 yılında %66’ya yükselmiştir. Sabun ve su ile el yıkama oranı
sabit kalırken, araştırma esnasında el dezenfeksiyonu sıklığında gözle görülür bir artış
yaşanmıştır. Aynı süre içerisinde hem sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyon oranı hem de
MRSA geçişi oranı düşüş göstermiştir(Boyce and Pittet, 2002: 1-46).
Larson ve ark.’nın (1997) PRECEDE Modelini kullanarak yaptıkları çalışmada çalışma 5
aşamada tamamlanmıştır. Toplam 301 saatte tamamlanan gözlem periyodunda, 2624 el
yıkama gözlenmiştir. Hemşirelerin ellerini invaziv girişimler öncesinde %38 oranında,
kirli prosedürler sonrasında % 86 oranında yıkadıkları saptanmıştır(Larson vd., 1997:7).
Creedon tarafından (2006) İrlanda’daki bir eğitim hastanesinin dahili ve cerrahi yoğun
bakım ünitelerinde yapılan çalışmada yine PRECEDE Modeli kullanılarak, el yıkama
uygulamaları CDC’nin yayınladığı rehberler doğrultusunda değerlendirilip, modelin
basamakları uygulanmış ve el yıkama prosedürlerine uyum oranı arttırılmaya çalışılmıştır.
Girişim öncesi gözlenen el yıkama oranı %51 iken girişim sonrası bu oranın % 83’lere
çıktığı tespit edilmiştir (Creedon, 2006;17).
Lam ve ark. (2004) tarafından yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde sağlık çalışanlarının
hasta temas sıklığı, el yıkama uygulamaları ve tekniği gözlemlenerek, el yıkamaya
uyumsuzlukla ilgili faktörler araştırılmıştır. Saptanan aksaklıklar üzerinden probleme
dayalı, el yıkama eğitim programı geliştirilip, uygulanmıştır. Verilen eğitimlerin 6 ay
sonrasında gözlemler tekrarlanarak, el yıkama uygulamaları tekrar değerlendirilmiştir. Bu
çalışma sonuçlarına göre; el yıkama oranı hasta teması öncesinde % 40’dan % 53’e, hasta
teması sonrasında % 39’dan % 59’a, yüksek riskli işlemler sırasında el yıkama oranı %
35’den % 60’lara yükseldiği gözlemlenmiştir. El yıkamayla ilgili yapılan çalışmalar
sonrasında yoğun bakımdaki enfeksiyon oranlarının düştüğü saptanmıştır (Lam vd.,
2006; 569).
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2. AMAÇ
Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde temel ilke olan sağlık çalışanlarının el yıkama ile
ilgili istendik davranış geliştirmelerinde çok boyutlu PRECEDE Modelinin etkisini
incelemektir.
İkincil amacı ise; Hastanenin Cerrahi Yoğun Bakım, Anestezi Yoğun Bakım ve Dahiliye
Yoğun Bakım Klinik’lerinde doktor, hemşire, yardımcı sağlık personeli ve diğer
alanlardaki sağlık çalışanlarının (hasta bakımı sırasında) el yıkama eğitim programı
uygulanmasından önce ve sonra, CDC’nin el yıkama rehberlerine uygun olarak el yıkama
davranışlarını gerçekleştirme durumlarının gözlemlenmesidir.
Bu doğrultuda araştırmanın diğer amaçları; CDC tarafından önerilen şekliyle el yıkama
davranışındaki uyumda ön hazırlayıcı faktörleri ( bilgi, tutum ve inanış) el yıkama
programı öncesinde ve sonrasında araştırmak ve el hijyeni programının yoğun bakım
ünitelerindeki el hijyeni uygulamaları ve hastane enfeksiyon oranları üzerine etkisini
değerlendirmektir.
3. MATERYAL ve METOT
Araştırma prospektif, yarı deneysel bir çalışma olarak, bir devlet hastanesinin Cerrahi,
Anestezi ve Dahiliye Yoğun Bakım Klinik’lerinde 2007 yılında yapılmıştır. Araştırmanın
örneklem grubunu bu kliniklerde çalışan 35 sağlık çalışanı (30 hemşire, 3 doktor, 2
anestezi teknisyeni) oluşturmuştur.
3.1. Birinci Aşama
3.1.1. Gözlem
CDC’nin en son 2002 yılında yayınlanan el yıkama ile ilgili önerileri ışığında geliştirilen
28 maddelik gözlem formu ile sağlık çalışanlarının el yıkamaya uyumları gözlemlenip
değerlendirilerek, araştırma için temel veriler elde edilmiştir. Yapılan gözlemler
sonrasında sağlık çalışanlarının el yıkama sıklıkları ve oranları saptanarak epidemiyolojik
açıdan da tanımlama yapılmıştır. Gözlemler araştırmacı tarafından yapılmış olup, gözlem
periyotları ortalama 2 saat boyunca veya gözlem formundaki 10 endikasyon ile ilgili el
yıkama durumu gözleninceye kadar devam etmiştir. Gözlem formları araştırmacının
kendisi tarafından doldurulmuştur. Her iki gözlem aşamasında klinik alandaki sağlık
çalışanlarını gözlemlemek amacıyla araştırmacı stajer öğrenci konumunda servislere
günlük visitler yapılmıştır. Araştırmacı servise gittiği ilk 2-3 gün hiçbir gözlem
yapmamış, görevli elemanlara tedavilerde yardım ederek servisteki sağlık personelinin
araştırmacının varlığına alışması sağlanmıştır. Servislerde çalışan tüm çalışanlar
gözlemlenmiştir. Gözlenecek sağlık çalışanı rastgele örneklem yöntemiyle seçilmiştir.
Gündüz mesai saatlerinde gözlenemeyen sağlık çalışanları akşam nöbetleri sırasında
gözlenmiştir. Gözlemler sabah 8:00 ile öğleden sonra 16:00, nöbetler sırasında ise akşam
16:00 ile 22:00 saatleri arasında yürütülmüştür.
3.2. İkinci Aşama
3.2.1 Pretest
Katılımcılara el yıkama ile ilgili bilgi, tutum ve inançlarını değerlendirmek amacıyla
geliştirilen ve geçerlilik güvenilirliği yine araştırmacı tarafından yapılan, “El Yıkama
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Davranışını Planlı Davranış Modeli Açısından Değerlendirme Ölçeği” (46 madde) ile
soru formu(22 soru) uygulanmıştır. Pretest ve gözlem aşamasından elde edilen verilerle
sağlık çalışanlarının eğitim öncesi mevcut durumları saptanarak, el yıkama konusundaki
problemlerinin boyutlarını ortaya konmuş ve böylelikle eğitim programı için daha etkili
ve gerçekçi hedefler belirlenmiştir.
3.3. Üçüncü Aşama
3.3.1. Eğitim ve Olanakların Geliştirilmesi
Örneklem grubundaki 35 katılımcıya Planlı Davranış Modelinin aşamalarını dayandırılan
eğitim uygulanmış ve hastane yönetimi ile işbirliği içinde el yıkama ile ilgili çalışma
ortamındaki olanaklar (alkol bazlı el dezenfektanı, lavabo sayısı, sıvı sabun, kağıt havlu,
sensörlü kağıt havlu dispensırları gibi) hazırlanmıştır. Eğitim gurupları 2-3 kişiden
oluşmuş olup, her sağlık çalışanı 45’şer dakikalık 4 interaktif eğitim oturumuna
katılmıştır. Eğitim öncesinde eğitim ile ilgili bilgilendirici el broşürleri, eğitim sırasında
eğitim kitapçığı hazırlanarak katılımcılara dağıtılmıştır. Eğitim öncesinde yapılan gözlem
sonuçları, poster haline getirilerek servislerde hemşire odasına ve diğer sağlık
çalışanlarının görebilecekleri yerlere asılarak geribildirim yapılmıştır. Ayrıca çalışma
alanlarına el yıkamanın önemi, amacı ve tekniğini anımsatmak amacıyla araştırmacı
tarafından geliştirilen 5 farklı hatırlatıcı(eylem uyarıcıları) poster asılmıştır. CDC’nin el
yıkama endikasyonlarını içeren broşürler hazırlanıp, PVC kaplatılarak, servisteki hasta
yatak başlarına iliştirilmiştir.
3.3.2. Kurumsal ve Yönetimsel Destek
Araştırmacının yaptığı tüm girişimler kurum idari amirleri, başhemşire, başhemşire
yardımcıları ve Enfeksiyon Kontrol Komitesince (EKK) desteklenmiştir. Başhemşire ve
başhemşire yardımcıları sağlık çalışanlarının eğitime katılımları konusunda servis
hemşireleri ile bizzat görüşerek onları olumlu yönde motive etmiştir.
3.4. Dördüncü Aşama
3.4.1. Son Test
Eğitim aşamasından 3 ay sonra ölçek ve soru formu tekrardan uygulanarak, el yıkama
davranışını pekiştirici müdahaleler sonrasında mevcut bilgi, tutum ve inançlarında ne
oranda bir değişim olduğu saptanmıştır.
3.5. Beşinci Aşama
3.5.1. Gözlem
El yıkama oranları ve sıklığı tekrar gözlemlenerek, yapılan girişimlerin ve eğitimin sağlık
çalışanlarının el yıkama davranışı ve hastane enfeksiyon oranları üzerindeki etkisi
değerlendirilmiştir.
4. BULGULAR
4.1. Çalışmaya Katılan Sağlık Çalışanlarının Genel Özellikleri ve Soru Formundaki
El Yıkama ile İlgili Sorulara Verdikleri Cevapların Dağılımı
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Araştırmanın örneklem grubunun yaş ortalaması 30,31±4,53’dür. Sağlık çalışanlarının %
42.9’u ön lisans mezunu olup, % 91.4’ü kadın, % 8.6’sı erkektir. Bakım verirken sağlık
çalışanı başına düşen hasta sayısına bakıldığında %57,1’i 1 hasta olarak belirtilmiştir.
“Sizce hastane ortamında hastalardaki enfeksiyon geçişini azaltmak için en etkili yol
nedir?” sorusunun “el yıkama” olan doğru yanıtını müdahale ve eğitim öncesi sağlık
çalışanlarının yalnızca % 54,3’ü (n=19) doğru yanıtı vermişken, eğitim sonrası bu oranın
% 93,8’e(n=30) yükseldiği görülmüştür.
“El yıkama gerektiren farklı durumlarda el yıkarken bir yöntem kullanılmalı mı?”
sorusunda hemşirelerden “evet” doğru yanıtını veren hemşirelerin oranı müdahale
öncesinde (MÖ) % 65.7 iken, müdahale sonrası (MS) bu oran % 96.6’ya ulaşmıştır.
Katılımcıların yalnızca %11.4’ü MÖ’sinde tüm el yıkama yöntemlerini (cerrahi, hijyenik,
sosyal el yıkama yöntemi olarak) yazabilmişken, MS’nda bu oran %71.9’a ulaşmıştır.
“Ne kadar sıklıkla ellerinizi yıkarsınız?” sorusuna MÖ %88,6’sı “Sık Sık” yanıtını, “Non
steril eldiven giyilen işlemlerden önce ve sonra ellerinizi yıkar mısınız?” sorusuna MÖ
%65,7’si “sonra yıkarım”, %25,7’si “Evet önce ve sonra yıkarım” yanıtını verirken,
gözlem bulguları gerçekte durumun bu şekilde olmadığını göstermiştir. “Evet önce ve
sonra yıkarım” şıkkını işaretleyenlerin oranı MÖ’nde % 25.7 iken, MS’nda % 62.52’ye
yükselmiştir
Katılımcıların %54,3’ü mezun olduktan sonra el yıkama konusunda eğitim aldığını
belirtirken, eğitim alanların %47,4’ü, eğitim almamış olanların %75’i el yıkama
konusunda eğitim alma gereksinimi duyduğunu belirtmiştir.
Sağlık çalışanlarının %14,3’ü ellerinde dermatolojik bir sorun olduğunu bildirmiştir.
“Sizce el kurulma için en doğru yöntem hangisidir?” sorusuna MÖ’nde yapılan ön testte
katılımcıların %74.3’ü “Tek kullanımlık havlu veya kağıt havlu” şeklinde cevap verirken,
MS’nda bu oran %90.6’ya yükselmiştir. MÖ’nde “El kurutma makinesi” şeçeneğini
işaretleyenlerin oranı % 22.6 iken, MS’nda bu oran % 6.3’düşmüştür.
Ellerin el yıkama sonrası kurulama sıklığını “evet ( kesinlikle kurularım)” % 71.4 ve “ara
sıra(olanak buldukça) kurularım” (% 25.7) şeklinde yanıtlayan katılımcılara çalışma
rutinleri sırasında kullandıkları kurulama yöntemleri sorulduğunda doğru cevap olan tek
kullanımlık kağıt havlu için; müdahaleden önce uygulanan pretestte % 17.1 iken, bu oran
müdahale sonrasında uygulanan posttestte % 87.5’e yükselmiştir.
4.2. Sağlık Çalışanlarının Müdahale Öncesi ve Sonrasında Önerilen El Yıkama
Endikasyonlarına Yönelik Gözlenen El Yıkama Sıklıklarının Karşılaştırılması
Araştırmanın 1. aşaması olan gözlem sonrasında düşük riskli el yıkama endikasyonlarında
el yıkama oranı % 0,7 iken, müdahaleden sonra bu oran % 13,4’e (Tablo1), müdahaleden
önce gözlenen yüksek riskli el yıkama endikasyonlarında el yıkama oranı % 12,7 iken,
müdahaleden sonra % 44’e (Tablo 2), gözlemlenen genel el yıkama oranları % 7,8’den %
33’e (Tablo 3) yükselmiştir. Müdahaleden önce 937 el hijyeni endikasyonu gözlenmiş
olup, bunlardan 74’ünde el yıkama durumu gerçekleşmiştir. Müdahaleden sonra ise 766 el
yıkama endikasyonu gözlenmiş olup bunlardan 241’nde el yıkama gerçekleşmiştir.
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Tablo 2. incelendiğinde sağlık çalışanlarının müdahaleden önceki ve sonraki gözlenen
yüksek riskli el yıkama endikasyonlarındaki el yıkama oranını karşılaştırmak amacıyla
yapılan analizinde iki grup ortalamaları arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı
bulunmuştur ( P < 0,005).
Müdahaleden önceki gözlenen el yıkama endikasyonlarında el yıkama işleminde
başvurulan sabun ve su kullanımı ortalama sayısı 4,7±8,4 iken, müdahaleden sonra bu
durum 12,8 ±17,9’ a yükselmiştir. El yıkama işlemi sırasında su ve sabun kullanımı için
yapılan analizinde iki grup ortalamaları arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (x2 = 9,2, P < 0,05).
Alkol bazlı el dezenfektanı için el yıkama işlemi sırasında ortalama başvurma sayısı
artmış olup ve yapılan analizinde iki grup ortalamaları arasındaki fark istatiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (x2 = 5,69, P < 0,005, Tablo 3).
Gözlem sonuçları değerlendirildiğinde; sağlık çalışanlarının nonsteril veya steril eldiven
giyilen işlemlerden önce, hasta aralarında ve aynı hastada kirli bir alana bakım verdikten
sonra temiz alana geçerken, ellerini yıkamadıkları gibi, eldivenleri de değiştirmedikleri
gözlemlenmiştir. Sağlık çalışanlarına bu davranışlarında güttükleri amaç sorulduğunda
“kendilerini korumak” olduğunu ifade etmişlerdir. Düşük riskli temaslardan sonra sağlık
çalışanlarının ellerini yıkama oranının %0.77 gibi oldukça düşük çıkması; katılımcıların
çoğunluğunun ellerindeki kirlenmenin, hastanın sağlam derisiyle direkt temas sonrası
olabileceği ve böyle aktiviteleri takiben el hijyenini sağlamanın gerekliliğinin de farkında
olmadıklarına yorumlanabilir. Çalışmanın gözlem aşamasından elde edilen sonuçlar
Larson ve ark. yaptığı araştırma bulgularıyla örtüşmektedir(Larson vd., 1997:7). Gözlem
aşamasında çıkan sonuçlar aksini göstermesine rağmen, bazı sağlık çalışanları gerektiği
gibi ellerini yıkadıklarına inandıklarını belirtmişlerdir. Elde edilen veriler başka araştırma
verileriyle karşılaştırıldığında (Keşaplı, Çete, Kartal, 2004:236), (Wendt vd., 2004: 204)
el yıkama davranışındaki uyumun düşüklüğü, çalışma kapsamına alınan sağlık
çalışanlarının
ellerinin
kirlenme
riskindeki
algılamalarının
eksikliğine
bağlanabilir(Keşaplı, Çete, Kartal, 2004:236), (Wendt vd., 2004: 204).
Tablo 1. Sağlık Çalışanlarının Düşük Risk Taşıyan El Yıkama Endikasyonlarında
Gözlenen El Yıkama Durumları

DÜŞÜK RİSK TAŞYAN EL
YIKAMA
ENDİKASYONLARI

1.Steril materyalle temas
2.Temizlenmiş materyalle
temas
3.Hasta ile teması olmayan
materyal ile temas (hemşire
masası, telefon, laboratuar
istem kağıtları gibi)
4.Hasta ile yakın teması

MÖ
1.GÖZLEM
%
doğru
-/42 (0)

MS
2.GÖZLEM
% doğru

MS
GES/EES
(%)

3/388
0,77

43/315
13,4

-/32 (0)

-/ 15(0)

- /10 (0)

-/83(0)

9/ 56
(13.8)

43

MÖ
GES/EES
(%)

olmayan materyal ile temas
(hastanın odasındaki
mobilyalar gibi )
5.Hasta ile yakın teması olan
(hastanın sekresyonları ile
bulaşmamış) hastanın giysileri,
iç çamaşırları, yatak
parmaklıkları
6.Hastanın
sekresyonlarına
dokunmaksızın hasta ile el
sıkışmak, nabız almak, sırtına
masaj yapmak gibi kısa süreli
temaslar
7. Oral ilaç hazırlama ve
uygulama öncesi

-/78
(0)

4/55
(6,77)

1/ 87
(1,13)

15/63
(19,23)

2/72(2,70)

14/55

-/8 (0)

1/6

MÖ: Müdahale Öncesi
MS: Müdahale Sonrası
GES/EES: Gözlenen el yıkama sayısı /El yıkama endikasyonu gerektiren durum sayısı
Tablo 2. Sağlık Çalışanlarının Yüksek Risk Taşıyan El Yıkama Endikasyonlarında
Gözlenen El Yıkama Durumları

YÜKSEK RİSK TAŞYAN
EL YIKAMA
ENDİKASYONLARI
1.Hastanın ağız, burun gibi
sekresyon kaynaklarıyla
doğrudan temas
2. Hastanın idrarı ile ya da
idrarla kontamine olmuş
araçlarla temas
3.Hastanın dışkısı ile ya da
dışkıyla kontamine olmuş
araçlarla temas
4. Vücut sıvısı veya
sekresyonları ile kontamine
olduğu bilinen malzemelerle
direkt temas

MÖ
1.GÖZLEM
% doğru

MS
2.GÖZLEM
% doğru

2 /36
(5,26)

8/15
(34,78)

1 /31
(3,12)

8/15
(34,78)

2 /22
(8,33)

2/4
(33,33)

2 /23
(8,0)

3/19
(14,28)
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MÖ
GES/EES
(%)

MS
GES/EES
(%)

71/549

198/451

5.Hastanın enfekte vücut
bölümleriyle (enfekte yara,
trekeotomi gibi) doğrudan
temas
6. Parenteral ilaç hazırlama ve
uygulama, invaziv girişimlerde
bulunma
7. Pansuman değiştirme ve
yara bakımı

3 /19
(14,28)

4/14
(22,22)

- /68
(0,0)

20/38
(34,48)

3 /24
(11,11)

8/14
(36,36)

8. Hastanın kirli ve kontamine
bölgesine bakım verdikten
sonra temiz bölgesine
geçerken
9. Tedavi ve bakım sırasında
hastadan hastaya geçerken
hasta aralarında
10. Steril ya da nonsteril
eldiven kullanılan her
işlemden önce
11. Steril ya da nonsteril
eldiven kullanılan her
işlemden sonra
12. Sağlık çalışanının
kontamine ellerle kendi
ağzına, yüzüne, burnuna
dokunmadan önce
13. Eller görünür şekilde
kirlendiğinde

1 /31
(3,12)

8/17
(32,0)

1 /42
(2,32)

10/20
(33,33)

0 /77
(-)

1/70
(1,40)

42 /86
(32,81)

88/20
(81,48)

- /6
(0,0)

- /1
(0,0)

4 /3
(57,14)

11/2
(84,61)

14. Yemeklerden önce
15. Yemeklerden sonra
16. Tuvaletten önce
17. Tuvaletten sonra

5 /5(50,0)
3 /3(50,0)
1 /-(100,0)
- /2 (-)

(12,7)

(44)

16/2(88,8)
3/2(60,0)
8/- (100,0)
-/- (-)

MÖ: Müdahale Öncesi
MS: Müdahale Sonrası
GES/EES: Gözlenen el yıkama sayısı /El yıkama endikasyonu gerektiren durum sayısı
Alkol bazlı el dezenfektanları sağlık çalışanlarına sağlık bakım aktiviteleri sırasında
birçok avantajı birlikte getirirken, sağlık çalışanlarının böyle ürünleri ne zaman, nasıl
kullanacakları konusunda bilgilerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. Temaslardan sonra ya
da hasta bakım aktivitelerinden sonra ellerini yıkayan bazı sağlık çalışanlarının ellerinin
kurumasını beklemeden alkol bazlı ürün kullandıkları, alkol bazlı ürün kullananların da
ellerin kurumasını beklemeden ellerine eldiven giydikleri gözlenmiştir. Elleri su ve
sabunla yıkadıktan sonra alkol bazlı ürün uygulanması; ellerdeki porlar açıldığından cildi

45

yüksek seviyede tahriş ederken, nemli ele uygulandığından dolayı da hiçbir etkinliği
olmamaktadır.
Tablo 3. Sağlık Çalışanlarının Müdahale Öncesi ve Müdahale Sonrası Gözlenen
Genel El Yıkama Davranışına Yönelik Veriler
x2

p

39,1±30,1

MS
_
x±Ss
24,0±22,0

16,6

0,00

4,7±8,4

12,8±17,9

9,2

0,02

2,7±4,1

5,5±7,7

5,69

0,01

El yıkama
davranışı

MÖ
_
x±Ss

El yıkama
gerçekleşmedi
Sabun ve su
Alkol bazlı
dezenfektan

MÖ
GES/EES
(%)

MS
GES/EES
(%)

74/937
7,8

241/741
33

MÖ: Müdahale Öncesi
MS: Müdahale Sonrası
GES/EES: Gözlenen el yıkama sayısı /El yıkama endikasyonu gerektiren durum sayısı
4.3. Pretest ve Posttest Aşamasında Uygulanan El Yıkama Davranışını Planlı
Davranış Modeli Açısından Değerlendirme Ölçeğinden Elde Edilen Verilerin
Yorumlanması
Müdahale öncesinde ölçekten alınan toplam puan ortalaması 133,28±10,33 iken, post test
aşamasında 145,9±14,1 olmuştur. Tüm ölçek için Pearson Korelasyon Katsayısı r = 0,19, P > 0,005 olduğundan örneklem grubunu oluşturan sağlık çalışanlarının bilgi, tutum
ve inanışları konusunda pretest ve posttest arasındaki anlamlı fark vardır.
Ölçekten alınan puanların dağılım aralığı 46-176, araştırmaya katılan katılımcıların bu
ölçekten aldıkları en düşük puan 92, en yüksek puan 164’dür .
Ölçeğin her bir alt ölçeğinden sağlık çalışanlarının aldığı madde toplam puan ortalamaları
sırası ile; el yıkama davranışının sonuçları ile ilgili inançlar için 41,4±5,4, kurum dışı
kişilerin el yıkama ile ilgili görüşlerinin etkisi(subjektif norm) için 2,7±0,8, kurum içi
kişilerin el yıkama ile ilgili beklentisinin algısı(öznel norm) için 18,1±4,5, kontrol
inançları için 13,8±2,2, algılanan davranışsal kontrol için 5,6±0,7, tutum için 18,4±2,0,
niyet için 10,2±2,8, bilgi için 22,7±1,7’ dir.
Tablo 4.’de “El Yıkama Davranışını Planlı Davranış Modeli Açısından
Değerlendirme Ölçeği”nin ve tüm alt ölçeklerinin pretest-posttest toplam puanlarına
yönelik istatistikler verilmiştir. Müdahale öncesi pretest verileri ile müdahale sonrası
posttest verileri arasındaki fark olup olmadığı Paired Sample T Test yapılarak
değerlendirilmiştir. Ölçeğin her bir alt ölçeğine de bakıldığında sağlık çalışanlarının bilgi,
tutum ve inanışları konusunda pretest ile posttest sonuçları arasındaki farkın anlamlı
olduğu görülmektedir( t: -3,3, P = 0,002 , P<0, 005 ).
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Tablo 4. El Yıkama Davranışını Planlı Davranış Modeli Açısından Değerlendirme
Ölçeğinin ve Tüm Alt Ölçeklerinin Pretest ve Posttest Toplam Puanlarına Yönelik
İstatistikler

El yıkama
davranışı geliştirme
ölçeği
El yıkama
davranışı
geliştirme
ölçeğinin alt
boyutları
El Yıkamanın
Sonuçları ile İlgili
İnançlar
Kurum Dışı
Kişilerin El Yıkama
ile İlgili
Görüşlerinin Etkisi
Kurum İçi Kişilerin
El Yıkama İlgili
Beklentinin Algısı
Kontrol inançları
Algılanan Kontrol
Tutum
Niyet
Bilgi

Madde
Sayısı

MÖ
_
x±Ss
133,28±10,33

MS
_
x±Ss
145,9±14,1

t

p

-3,3

0,002

Madde
Sayısı

MÖ
_
x±Ss

MS
_
x±Ss

t

p

14

41,4±5,4

45,6±4,7

-3,4

0,002

1

2,7±0,8

3,2±0,7

-1,9

0,05

6

18,1±4,5

19,7±3,8

-2,4

0,03

5
2
6
4
8

13,8±2,2
5,6±0,7
18,4±2,0
10,2±2,8
22,7±1,4

15,46±2,5
6,5±1,1
19,5±3,2
11,8±2,0
23,9±0,3

-2,5
-3,0
-1,5
-2,3
-4,3

0,01
0,005
0,10
0,02
0,000
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x±Ss=Toplam puan ortalaması±Standart sapma
MÖ: Müdahale Öncesi
MS: Müdahale Sonrası
4.3.1. El Yıkama Davranışının Sonuçları İle İlgili İnançlar
El yıkama davranışının sonuçları ile ilgili inançların ölçüldüğü alt ölçek
değerlendirildiğinde; madde 30, “yüzüklerim ve takılarım zarar görür” ifadesine sağlık
çalışanlarının çoğunluğu hiç katılmadıklarını belirtmişler ve “profesyonel bir sağlık
çalışanı gibi davranırım” ifadesi ile beraber bu iki maddenin en yüksek madde puanını
aldığı görülmüştür. Posttest aşamasında madde 26 “kötü kokuları gideririm”, madde 28
“profesyonel davranırım” ve madde 27 “içim rahat olur” en yüksek madde puanlarını
almıştır.
Pretest döneminde uygulanan ölçek sonrasında kurumsal ve idari destek ve
yönlendirmelerin değerlendirildiği madde 35 ve 36’dan madde 35; “yeterli malzeme ve
imkanlar (yeterli sayıda lavabo) sağlanıyor” ifadesi ile “El yıkama prosedürlerinin
düzenli olarak uygularsam; ellerim kuruyabilir, cildim tahriş olabilir”(madde 31) ifadesi
en düşük madde puan ortalamasını almıştır. Posttest aşamasında bu maddelerin madde
puan ortalamalarında artış olsa da, yine en düşük madde puan ortalamasını almışlardır.
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4.3.2.Kurum Dışı Kişilerin Yıkama ile İlgili Görüşlerinin Etkisi (Öznel Norm)
Kurum dışı kişilerin yıkama ile ilgili görüşlerinin etkisinin ölçüldüğü alt ölçekte pretest
döneminde madde puan ortalaması 2,71 iken, posttest aşamasında 3,21 olmuştur.
Cevaplarda olumlu yöndeki değişiklik belirgindir.
4.3.3. Kurum İçi Kişilerin Yıkama ile İlgili Beklentisinin Algısı
Kurum içi kişilerin yıkama ile ilgili beklenti algısının ölçüldüğü alt ölçekte, sağlık
çalışanlarının bireysel el yıkama davranışı konusunda çalışma ortamındaki diğer
insanların taşıdığı beklentiler hakkındaki algılamasının ölçülmesi amaçlanmıştır. Pretest
aşamasında en yüksek madde puan ortalamasını “başhekim/başhemşire” alırken, posttest
aşamasında en yüksek puanı “servis sorumlu doktoru/ sorumlu hemşiresi” almıştır.
Cevaplarda olumlu yöndeki değişiklik belirgindir. Bu çalışmada, kurum içi kişilerin
(başhemşire, başhekim, servis sorumlu hemşiresi, sorumlu doktoru) el yıkama davranışı
konusundaki algısı arttıkça, çalışanlarda da el yıkamaya yönelik olumlu davranışları
geliştirdiği saptanmıştır.
4.3.4. Kontrol İnançları
Ölçeğin 4. alt ölçeği olan kontrol inançları ölçeğinde; bir sağlık çalışanının hasta bakımı
alanlarında el yıkama rehberlerine bağlı kalmak için gerekli kaynaklara ne kadar sahip
olduğuna dair inancını ölçmek amaçlanmıştır. “Acil durumlarda” ve “el yıkama rehberini
biliyor ve bilgime güveniyorum” ifadeleri pretest aşamasında en düşük madde puan
ortalamasını almış maddelerdir. Posttest aşamasında “acil durumlar” yine en düşük puanı
alırken, diğer madde en yüksek madde puan ortalamasını almıştır. Pretestle posttest
aşamasındaki cevapların madde puan ortalamaları karşılaştırıldığında cevaplardaki olumlu
yöndeki değişiklik belirgindir.
4.3.5. Algılanan Davranışsal Kontrol
Algılanan davranışsal kontrolü ölçen iki maddenin pretest ile posttest aşamasındaki
puanlarındaki artış belirgindir.
4.3.6. Tutum
Tutumu değerlendiren maddelerin ortalama madde puanlarına bakıldığında hemşireler
genel olarak el yıkamayı “yararlı” ve “güven verici” bulurken, posttest aşamasında el
yıkamayı “ tahriş edici” olarak buldukları ortaya çıkmıştır. Bu durum müdahaleden
sonraki gözlem sonuçları ve hastane enfeksiyon oranındaki düşmeyle ilişkilendirildiğinde,
sağlık çalışanlarının el yıkama sıklığının artmasına bağlanabilir.
4.3.7. Niyet
Katılımcılara hem pretest hem de posttest aşamasında sunulan 4 hasta durumundan madde
59’da;“ellerin kesik, hassas ve yaralı olduğu durumlar” en yüksek el yıkama niyeti puanı
saptanırken madde 60; “acil hastaya müdahale edilmesi gereken durumlar” en düşük puan
gözlenmektedir. Ortalama puanlarındaki artış belirgindir.
4.3.8. Bilgi
Ölçeğin son bölümünde CDC’nin en son 2002’de revize ettiği el yıkama önerileri
doğrultusunda sağlık çalışanlarının belirtilen 8 endikasyona ilişkin bilgisinin olup
olmadığı değerlendirilmiştir. Katılımcıların bilgi puan ortalamalarında posttest
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aşamasında olumlu yönde değişimler vardır. Pretest döneminde “Vücut sekresyonları ile
direkt temas sonrası” en yüksek puanı alırken, “bakım bölündüğünde” ve “kirli alana
bakım verdikten sonra temiz alana geçerken” şeklindeki ifadeler en düşük madde puan
ortalamasını almıştır. Posttest aşamasında bakımın bölünmesiyle ilgili ifadenin yine en
düşük, diğer maddelerin en yüksek madde puan ortalamasına sahip olduğu görülmüştür.
Ölçek ve madde puan değerlendirmelerinden çıkan sonuçları gözlem bulguları da
desteklemiştir.
4.4. Müdahale Öncesi ve Sonrasında El Yıkama Oranındaki Artışın Hastane
Enfeksiyon Hızı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Sağlık çalışanlarının el yıkama oranlarındaki artış dolaylı olarak hastane enfeksiyon
oranlarına da olumlu yönde yansımıştır. MÖ hastane enfeksiyon oranı %0 30,44 iken
müdahalelerden (eğitim, geri bildirim, poster, yönetimsel destek ve baskı) sonra % 0 9,5’e
düşmüştür(Grafik 1).
Grafik 1. Çalışmanın Yapıldığı Yoğun Bakım Ünitelerinde Araştırma Başlamadan
Önce ve Araştırmanın Son Aşamasında Genel Hastane Enfeksiyonu Hızlarındaki
Değişim

5. TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırma bireysel düzeyde istatiksel olarak anlamlı değişimler göstermekle birlikte,
kurumsal olarak el yıkama davranışının CDC’nin rehberleri doğrultusunda yapılanmasına
katkıda bulunmuştur. Ayrıca PRECEDE Modeli doğrultusunda yaptığımız girişimler
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özellikle el yıkama davranışına yönelik ‘öznel algıların’, ‘ortam uyaranlarının etkisinin’
ve ‘davranışsal niyet’in geliştirilmesini sağlamıştır. Sağlık çalışanlarının el yıkama
alışkanlıklarının nicelik ve niteliği gelişirken, hastane enfeksiyonu olgularında da azalma
olduğu belirlenmiştir.
Bu araştırmada müdahaleden önce genel el yıkama oranı % 7,8’den, müdahale sonra
%33’e yükselmiştir. Diğer ülkelerde yapılmış çalışmalarla karşılaştırdığımızda
İngiltere’de (Gould& Chamberlain, 1997:65), Fransa’da (Pittet vd. 2000:1310), % 50’ nin
altındadır. Bunun yanında İrlanda’da (Credoon; 2006), Amerika’da(Larson vd., 1997:7)
yaptıkları çalışmalarda sağlık çalışanlarının el yıkama oranını %50’ nin üzerinde
bulmuşlardır.
Sağlık çalışanlarının el yıkama oranlarındaki artış dolaylı olarak hastane enfeksiyon
oranlarına da olumlu yönde yansımıştır. MÖ hastane enfeksiyon oranı %0 30,44 iken
müdahalelerden (eğitim, geri bildirim, poster, yönetimsel destek ve baskı …vb.) sonra %0
9,5’ e düşmüştür. Yıldırım ve arkadaşlarının 2007 yılında yoğun bakımlarda santral venöz
kateter ilişkili bakteremi enfeksiyonlarını önlemek için yaptıkları çalışmada bulunan
sonuçlarla araştırma bulguları benzeşmektedir. Pittet ve arkadaşlarının yaptıkları 5 yıl gibi
uzun bir süre zarfında gerçekleştirdikleri çalışmada el yıkama oranları % 48’den % 66’ya
yükselirken, hastane enfeksiyon oranları % 16, 6’dan % 9,5’e düşmüştür.
Genelde hastane enfeksiyonlarının önlenmesi, özelde sağlık çalışanlarının el yıkama
protokollerine uyumunu arttırmayı ve olumlu davranış değişikliği oluşturmayı amaçlayan
bu araştırmanın; davranış bilimlerine ve sağlık eğitim modellerine dayandırılarak
planlanmış olması ve ülkemizde bu konuda, davranış teori ve kuramları ile yapılmış
benzer başka çalışmaya rastlanmaması nedeni ile gerek eğitim gerek uygulama alanına
getireceği yenilikler açısından önemlidir.
Sağlık çalışanlarının el yıkama oranlarını arttırmak için uygulanacak olan strateji çok
odaklı ve multidisipliner bir yaklaşım içermelidir. PRECEDE Modeli, hedef kitledeki
bireyleri kişisel olarak ele almayıp, çok odaklı, organizasyonel ve yönetimsel
müdahaleleri içeren sağlık eğitimi için geliştirilmiş bir planlama modeli olup, el yıkama
konusunda sağlık çalışanlarında istendik davranış geliştirmede etkili bulunmuş ve
ülkemizde istendik davranış geliştirme ile ilgili benzer konularda kullanılması
önerilmektedir.
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BİR DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEKİM VE HEMŞİRELERİN
İZOLASYON ÖNLEMLERİNE UYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Saadet Pekuslu1, Hülya Demirci2, Sabri Taşçıoğlu3, Elif Tuna4
Özet
Sağlık kurumlarının kalite göstergelerinden birisi hastane enfeksiyonlarının önlenmesidir.
Hastanelerde sunulan sağlık hizmetinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik
çalışmalar kapsamında, hastane enfeksiyonlarını izleme, kontrol ve önlemeyi amaçlayan
programlar uygulanmaktadır. Hastane enfeksiyonlarını kontrol etme yollarından biri de
enfeksiyonu olan hastaların izole edilmesidir. Sağlık profesyonellerinin tutumlarının
doğru teknikler kullanılarak belli aralıklar ile ölçülerek değerlendirilmesi, çalışan ve
hasta memnuniyeti açısından son derece önemlidir.
Araştırma, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi’nde çalışan hekim ve hemşirelerin
izolasyon önlemlerine uyumlarının değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.
Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini 01-31 Ağustos 2010
tarihleri arasında çalışmakta olan hekim ve hemşireler (n=235) oluşturmuştur. Evrenin
tamamı araştırmaya dâhil edildiğinden örneklem seçimine gidilmemiştir. Ancak
çalışmanın yapıldığı süre içinde izinli, raporlu vs olan ve çalışmaya katılmayı kabul
etmeyenler olduğu için 191 kişiyle çalışma tamamlanmıştır (katılım oranı %81.2).
Araştırmanın yapıldığı kurumdan yazılı, çalışanlardan sözlü onam alınmıştır.
Araştırma verilerinin toplanmasında iki ayrı araç kullanılmıştır. Birincisi; hekim ve
hemşirelerin tanıtıcı özelliklerini içeren anket formu, ikincisi ise hekim ve hemşirelerin
izolasyon önlemlerine uyum düzeylerini belirleyen ‘“İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği
(İÖUÖ)” ’dir. Ölçek hekim ve hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyum düzeylerini ölçen
likert tipi bir skaladır. Ölçekten alınması beklenen minimum puan 18–maksimum puan
90’dır. Yükselen puanlar hekim ve hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumunun yüksek
olduğunu gösterir.
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 hekim ve hemşirelerin yaş ortalaması 35.27±7.25 olup, %67’si
kadındır. Katılımcıların İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği’nden aldıkları toplam
puanların ortalaması 74.59±10.67 ‘dir (Cronbach Alpha: 0.88). %46.6’sı hastaların
izolasyon önlemleri konusunda uyumsuzluğu nedeni ile sıkıntı yaşadıklarını, %88.5’i
izolasyon önlemlerini başarı ile uygulayan birim ve çalışanlarının ödüllendirilmesi ve
%81.7’si Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesinin sık sık denetim yapmasının izolasyon
önlemlerine uyumu olumlu etkileyeceğini belirtmiştir.
Toplam ölçek puanı ile yaş, cinsiyet, meslek, toplam çalışma yılı, izolasyon konusunda
bilgilendirilme, izolasyon önlemlerini uygulama ve mesleki gelişimini yeterli bulma
durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).
Anahtar Kelimeler: Hekim, Hemşire, İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği
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Abstract
One of the indicators of the quality of the medical institutions is the prevention of
nosocomial infections. Within the scope of the studies devoted to the evaluation and
improvement of the health care provided at the hospitals, programs aimed at following,
controlling and preventing the nosocomial infections are carried out. The more important
way to control of nosocomial infections, the patient with infections are isolated another
patients. Health professionals' attitudes were measured periodically evaluated by using
the right techniques, employee and patient satisfaction is extremely important.
.
The purpose of this research is to evoluate of Isolation Precautions Compliances of
Physicians and Nurseswho are working at the Turgutlu Manisa State Hospital. This is a
descriptive research studied. The population of the research consists of physicians and
nurses (235 in total) working between the dates 01th-31th August 2010. As the whole
population is included to the research, sample selection has not been preferred. However,
since there are the ones who were off duty, on sick leave, etc and who did not acccept to
take part in the research while it was carried out, it has been completed with 191 people
(81.2% participation rate). Consent has been taken from the institution as written and
from the staff as verbal.
Two different instruments are used while collecting the research data. The first one is the
survey form including the informative characteristics of the physicians and nurses. The
second one is “The Isolation Precautions Compliance Scale” which determines the
compliance level of the physicians and nurses. It is a likert type scale that measures the
compliance levels of the physicians and nurses to the isolation precautions. The minimum
score expected to be taken from the scale is 18 and the maximum one is 90. The
increasing score indicate that the compliance level of the physicans and nurses to the
isolation precautions is high.
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 of participantions’age were 35.27 ± 7.25 and 67% of them is women. The
average of the total score the participants got from the Isolation Precautions Scale is
74.59 ± 10.67 (Cronbach's Alpha: 0.88). 46.6 % of them stated that the patients have
trouble due to lack of compliance regarding the isolation precautions, 88.5 % of the staff
said the institutions and employees applying the isolation precautions successfully should
be rewarded, and 81.7 % of them noted the inspection of the Nosocomial Infections
Control Committee conducted often may affect compliance to the isolation precautions
positively.
Significiant differences have been found that statistically between the total scale score
and conditions regarding the age, gender, occupation, total year of working, being
informed about the isolation, applying isolation precautions and finding the career
development sufficient (p <0.05).
Keywords: Physician, Nurse, The Isolation Precautions Compliance Scale
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1.

GİRİŞ

Sağlık kurumlarının kalite göstergelerinden birisi, tedavisi zor ve pahalı olan hastane
enfeksiyonlarının önlenmesidir. Hastane enfeksiyonları (nozokomiyal enfeksiyon), bir
hastanede bulunma ile ilişkili olan, yatan hasta, hasta yakını, ziyaretçiler ve sağlık
çalışanında oluşan “sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyon” şeklinde tanımlanmaktadır
(Tayran ve Ulupınar, 2011, Öztürk, 2008: 23, Naharcı, 2006: 4, Yataklı Tedavi Kurumları
Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği, 2005: 1). Genel olarak hastaneye yatıştan 48-72 saat
sonra ortaya çıkan enfeksiyonlar, hastane enfeksiyonu olarak kabul edilir. Dahili
hastalarda taburcu olduktan sonraki 10 gün içinde, ameliyat geçirenlerde bir ay içinde,
protez uygulananlarda ise bir yıl içinde gelişen ilgili enfeksiyonlar hastane enfeksiyonu
olarak değerlendirilir ve hastanede yatırılan hastalarda gelişen en önemli komplikasyonlar
arasında yer alır (Öztürk, 2008: 23, Şardan, 2001: 251).
Dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan nozokomiyal enfeksiyonlar, hastanın
hastanede yatış süresinin uzamasına, morbidite, mortalite ve tedavi maliyetinin artmasına,
yaşam kalitesinin bozulmasına, iş gücü ve üretkenlik kaybına, tedavi başarısızlığına ve
hukuki sorunlara neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 50 yıl, ülkemizde yaklaşık 25
yıldır hastane enfeksiyonları ile mücadele sürmektedir. Hastane enfeksiyonları, korunma
ve kontrol önlemlerinin yeterli uygulandığı ülkelerde %33, iyi uygulanmadığı ülkelerde
ise %50’den fazla oranda azaltılabilmektedir (Öztürk, 2011, Tayran, 2010: 3, Yüceer ve
Demir, 2009: 227, Öztürk, 2008: 24, Akyıl ve Uzun, 2007: 67, Çakır, 2007: 37). Bu
nedenlerle, Sağlık Bakanlığı Ağustos 2005 tarihinde (Resmi gazete tarih/sayı:
11.08.2005/25903) bir Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği yayınlamıştır. Bu yönetmelik, her
yataklı tedavi kurumunda, hastane enfeksiyon kontrolü ile görevli bir Enfeksiyon Kontrol
Komitesinin ve Enfeksiyon Kontrol Ekibinin kurulmasını zorunlu hale getirmiştir (Çakır,
2007: 37).
Hastane enfeksiyonlarının azaltılmasında, hastanın/hasta yakınının bakımdan sorumlu
sağlık ekibinin rolü büyüktür. Sağlıklı olduğu halde, pek çok enfeksiyon etkeni için
taşıyıcı olabilen personelin ellerinde, ağız ve burun boşluklarında bulunan
mikroorganizmalar hastalara kolaylıkla bulaşabilmektedir. Hasta bakımı ve tedavisinin
sürdürülmesinde önemli görevler üstlenen hemşire ve hekimlerin; el hijyeni başta olmak
üzere, enfeksiyon kontrol önlemlerine uyumsuzluğu salgın sebebi olabilmektedir. Konu
ile ilgili rehberler oluşturulurken tartışılan en önemli konulardan birisi de hem sağlık
profesyonelleri hem de hastalar için etkin, güvenilir ve ekonomik izolasyonun nasıl
yapılması gerektiğidir. Mikroorganizma bulaşması, genellikle yapılan tıbbi bakım ve
müdahale sırasında olmaktadır. Hemşire ve hekimler sağlık hizmeti sunumunda,
enfeksiyon kontrolüne yönelik önlemlere uyma, tanı, tedavi ve bakım sırasında gerekli
özeni gösterme konusunda hukuki anlamda sorumludur ve bu durum tutumlarına
yansımalıdır (Tayran, 2010: 4, Akyıl ve Uzun, 2007: 67, Yılmaz, 2008: 213).
Sağlık çalışanlarının enfeksiyon kontrol yöntemlerine uymaları, hastane enfeksiyonlarını
en aza indirme açısından önemlidir. Hastane enfeksiyonları, mikroorganizma kaynağı,
kaynağa duyarlı bir konak ve kaynaktan konağa mikroorganizmanın taşınmasını sağlayan
bulaşma yolu aracılığı ile oluşmaktadır. Hastaneye yatan tüm hastalar için standart
önlemler, ayrıca standart önlemlere ek olarak mikroorganizmanın bulaşma yoluna yönelik
olan genişletilmiş önlemler uygulanmalıdır (damlacık, solunum, temas ve koruyucu ortam
ile ilgili önlemler).
Standart önlemler; sağlık hizmeti sunumu sırasında, hastanın
hastalığının ne olduğuna bakılmaksızın el hijyeni sağlama, her türlü kan ve vücut sıvısı ile
temas olasılığında eldiven, önlük, maske, gözlük gibi koruyucu bariyer kullanma esasına
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dayanmaktadır. Bunlara ilaveten etkene özel bulaş yolları ile ilgili önlemler de uygulanır.
Örneğin MRSA gibi dirençli mikroorganizmalar için standart önlemler yanı sıra temas
önlemleri; kızamık gibi solunum yoluyla bulaşan etkenler için standart önlemlere ilaveten
solunum yolu önlemleri uygulanmaktadır. Temel izolasyon önlemleri; el yıkama ve
eldiven takma; hastaların ayrı odalara yerleştirilmesi veya aynı etkeni taşıyanların
beraberce gruplanması, odalara giriş çıkış, hastanın farklı bir yere taşınması gerektiğinde
uygulanacak önlemler, önlük, yüz, göz koruyucu, maske kullanımı, hasta ile ilgili
malzemelerin ayrılması, çamaşırların uygun biçimde toplanması ve taşınması gibi
basamakları kapsar (Tayran ve Ulupınar, 2011, Özaras, 2008: 255, Çakır, 2007: 36, Türk
Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği İzolasyon Önlemleri Çalışma Grubu, 2006,
Naharcı, 2006: 34).
Hastane enfeksiyonlarını kontrol etme yollarından biri de enfeksiyonu olan hastaların
izole edilmesidir. İzolasyonda amaç; epidemiyolojik olarak önemli patojen
mikroorganizma enfeksiyonu/kolonizasyonu olan hastadan, diğer hastalara, sağlık
personeline ve ziyaretçilere mikroorganizma bulaşmasını engellemektir. Bu nedenle
sağlık çalışanları, hangi durumlarda izolasyon uygulandığını, hangi izolasyonun neleri
kapsadığını bilmelidir. Sağlık profesyonellerinin tutumlarının doğru teknikler kullanılarak
belli aralıklar ile ölçülerek değerlendirilmesi, çalışan ve hasta memnuniyeti açısından son
derece önemlidir (Tayran ve Ulupınar, 2011, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü
Derneği İzolasyon Önlemleri Çalışma Grubu, 2006).
Hasta güvenliğini iyileştirme programlarının %28’ini, enfeksiyon kontrol uygulamalarını
içermektedir. Sağlık profesyonellerinin tutumu, hem kendi sağlığını hem de yaptığı işin
kalitesini etkilemektedir. Bu nedenle, sağlık ekibi üyelerinin hastane enfeksiyonlarının
önlenmesi ve yönetimi konusunda gerekli bilgi, beceri ve tutumu kazanmaları önemlidir.
Enfeksiyonu önleme açısından doğru uygulamalar belirlenmeli, bunlara yönelik eğitim
programları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır (Tayran, 2010: 4).
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi
Araştırma, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi’nde çalışan hekim ve hemşirelerin
izolasyon önlemlerine uyumlarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak
planlanmıştır.
2.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
Araştırma, 01-31 Ağustos 2010 tarihleri arasında Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi’nde
çalışmakta olan hekim ve hemşireler (n=235) ile yapılmıştır.
2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini 01-31 Ağustos 2010 tarihleri arasında çalışmakta olan hekim ve
hemşireler (n=235) oluşturmuştur. Evrenin tamamı araştırmaya dâhil edilmiş, örneklem
seçimine gidilmemiştir. Ancak çalışmanın yapıldığı süre içinde izinli, raporlu vs olan ve
çalışmaya katılmayı kabul etmeyenler çıkarıldığında 191 kişi ile çalışma tamamlanmıştır
(katılım oranı %81.2).
2.4. Veri Toplama Araçları ve Uygulanması
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Araştırma verilerinin toplanmasında iki ayrı araç kullanılmıştır. Birincisi, hekim ve
hemşirelerin tanıtıcı özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim, meslek grubu ve toplam çalışma
süresi) ve izolasyon önlemlerine uyumun incelendiği (izolasyon konusunda bilgilenme
durumu, izolasyon önlemlerini uyguluyor mu?, izolasyon uyguladı mı?, servisinde
izolasyon odası var mı?, izolasyon önlemlerini uygulama konusunda ne gibi sıkıntılar
yaşıyor?) 15 sorudan oluşan anket formudur. İkincisi ise hekim ve hemşirelerin izolasyon
önlemlerine uyum düzeylerini belirleyen ‘“İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği
(İÖUÖ)”dir.
İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği, Tayran ve Ulupınar tarafından 2010 yılında
geliştirilmiştir (Tayran ve Ulupınar, 2011). Hekim ve hemşirelerin izolasyon önlemlerine
uyumunu ölçmeyi amaçlayan, olumlu ve olumsuz toplam 18 ifadeden oluşmuş 5’li Likert
tipi bir ölçektir. Derecelendirme; 1=Kesinlikle katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Fikrim
yok 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle katılıyorum biçimindedir. Ölçekteki olumsuz ifadeler 1.
8. 11. 12. ve 18. maddelerdir ve 1=5, 2= 4, 3=3, 4=2, 5=1 olacak şekilde puanlanmaktadır.
Ölçekten alınması beklenen minimum puan 18, maksimum puan 90’dır. Yükselen puanlar
hekim ve hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumunun yüksek olduğunu gösterir.
Geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının 0.85’dir. Bizim
çalışmamızda da Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.88 olarak bulunmuştur.
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.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmaya katılan hekim ve hemşirelerin yaş ortalaması 35.27±7.25 olup, %57.1’i 20-35
yaş grubunda, %58.6’sı lise/önlisans mezunu, %67.0’ı kadın, %62.3’ü hemşire/ebe,
%47.6’sının toplam çalışma yılı 10-18 yıldır. Hekim ve hemşirelerin çalışma yılı
ortalaması 11.92±6.28 olarak bulunmuştur (Tablo 1). Katılımcıların yeterli mesleki
deneyime sahip olduğu ve çalışma sürelerinin, izolasyon önlemlerine yönelik tutum
geliştirmeleri için yeterli olduğu söylenebilir.
Tablo 1. Sağlık Personelinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı
ÖZELLİKLER
Yaş
20-35 yaş grubu
36-55 yaş grubu

n

%

109
57.1
82
42.9
Yaş ortalaması: 35.27±7.25

Eğitim Durumu
Lise/ Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans/Doktora
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Meslek Grubu
Hekim

56

112
24
55

58.6
14.7
26.7

128
63

67.0
33.0

52

27.2

Hemşire/ebe
Toplam Çalışma Yılı
1-9 yıl
10-18 yıl
19 yıl ve üzeri

139

Toplam

72.8

66
34.6
91
47.6
34
17.8
Çalışma yılı ortalaması: 11.92±6.28
191
100

Araştırmayı katılan hekim ve hemşirelerin %83.2'si mesleğini severek yaptığını, %50.8'i
çalışma koşullarından memnun olduğunu, %73.3'ü mesleki gelişimini yeterli bulduğunu
ifade etmiştir (Tablo 2).
Araştırmalarda, hemşire/ebelerin çalışma koşullarından memnun olmadığı, olumsuz
çalışma koşullarının hemşirelerin yaşam kalitesini ve performansını düşürdüğü
belirtilmektedir (Tayran, 2010: 81). Çalışmamızda, sağlık personelinin çoğunluğu
mesleğini severek yaptığını ifade ederken, yarısı çalışma koşullarından memnun olduğunu
ifade etmiştir (Tablo 2). Çalışma koşullarından memnuniyet durumu ile İzolasyon
Önlemlerine Uyum Ölçeği toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığında, aralarındaki
farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür (p>0.05) (Tablo 5). Tayran'ın bir
üniversite hastanesinde yaptığı benzer çalışmasında, hekim ve hemşirelerin büyük
çoğunluğunun mesleğini sevdiği, ancak çalışma koşullarından memnuniyetin daha düşük
olduğu saptanmıştır (Tayran, 2010: 60). Bu farklılık, hastanelerin çalışma koşulları ve
hasta potansiyelinin benzer olmaması ile açıklanabilir.
Katılımcıların %73.3'ü mesleki gelişimini yeterli bulmaktadır. Tayran'ın çalışmasında bu
oran tüm sağlık personeli dikkate alındığında %58'dir (Tayran, 2010: 60).
Katılımcıların %66.0’ının izolasyon önlemleri konusunda bilgi aldığı, %63.9’unun
izolasyon önlemlerini uyguladığına inandığı, %73.3’ü izolasyon uyguladığı hastası
olduğu, %86.9'u izolasyon önlemleri ile ilgili uygulamalarda sorun yaşadığı ve
%41.9’unun servisinde izolasyon uygulayabilmek için ayrı bir izolasyon odası
ayırabildikleri saptanmıştır (Tablo 2).
Hekim ve hemşirelerin izolasyon önlemlerine yönelik eğitim almaları, enfeksiyon kontrol
önlemlerine uyumun arttırılması ve sürdürülmesi açısından önemlidir. Yurt dışında ve
ülkemizde yapılan birçok çalışmada, izolasyon önlemleri konusunda alınan eğitimin
enfeksiyon ve izolasyon kontrolüne yönelik önlemlere uyumu arttırdığı vurgulanmaktadır
(Tayran, 2010: 93, Naharcı, 2006: 81). Çalışmamızda, hekim ve hemşirelerin %66.0’ı
izolasyon önlemleri konusunda eğitim aldığını belirtmiştir (Tablo 2). Tayran'ın
çalışmasında ise hemşirelerin tamamına yakını, hekimlerin ise yarıdan fazlasının
izolasyon önlemleri konusunda eğitim aldığı görülmüştür. Çalışmamızda eğitim aldığını
ifade eden sağlık personelinin izolasyon önlemlerine uyumunun almayanlara göre daha iyi
olduğu saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 5). Çalışmada elde edilen bulgular eğitimin önemini
açıkça ortaya koymaktadır.
İzolasyon gerektiren hallerde, hastalar için oda ayrılıyor olması, beklenilen ve istenilen bir
durumdur. Çalışmamızda izolasyon uygulanacak hasta için oda ayrılma durumu
incelendiğinde bu oranın %41.9 olduğu görülmüştür. Katılımcıların beşte biri ise
izolasyon için oda ayrılmadığını ifade etmiştir. İzolasyon için oda ayrılmayan birimler
kurum olarak değerlendirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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Tablo 2. Sağlık Personelinin Mesleki Özellikleri Ve İzolasyon Önlemleri Konusunda
Bilgi, Tutum Ve Uygulamalarının Dağılımı
ÖZELLİKLER
n
%
Mesleğimi severek yapıyorum
Evet
159
83.2
16.8
Hayır
32
Çalışma koşullarından memnun olma
Evet
97
50.8
Hayır
94
49.2
Mesleki gelişimimi yeterli bulma
Evet
140
73.3
Hayır
51
26.7
İzolasyon önlemleri konusunda bilgi aldı mı?
Evet
126
66.0
Hayır
65
34.0
İzolasyon önlemlerini uyguladığınıza inanıyor
musunuz?
122
63.9
Evet
Hayır
69
36.1
İzolasyon önlemlerini uygulama konusunda
sıkıntı yaşıyor musunuz?
166
86.9
Evet
Hayır
25
13.1
İzolasyon önlemi uyguladığınız hastanız oldu
mu?
140
73.3
Evet
Hayır
51
26.7
Servisinizde izolasyon uygulanacak hasta
için izolasyon odası ayırabiliyor musunuz?
80
41.9
Evet
75
39.3
Bazen
Hayır
36
18.8
Toplam
191
100
Hekim ve hemşirelerin %86.9'u izolasyon önlemleri ile ilgili uygulamalarda sorun
yaşamaktadır (Tablo 2). Yaşanan bu sorunların dağılımı Tablo 3’de verilmiştir. Buna
göre; katılımcıların %46.6’sı hastanın izolasyon önlemlerine uyumsuzluğunun, %29.3’ü
koruyucu gözlük ve maske kullanımının ve %27.2’si malzeme eksikliğinin en önemli üç
sıkıntı nedeni olduğunu ifade etmiştir. Tayran'ın çalışmasında, hemşirelerin en fazla sorun
yaşadığı üç konu sırasıyla; malzeme eksikliği, hastanın izolasyon önlemlerine
uyumsuzluğu ve hekimin izolasyon önlemlerine uyumsuzluğudur. Hekimlerin en fazla
sorun yaşadığı üç konu ise sırasıyla; malzeme eksikliği, koruyucu gözlük/maske kullanımı
ve izolasyon önlemleri ile ilgili talimatların yetersiz olmasıdır (Tayran, 2010: 84). İki
çalışmada ilk üç arasında olan sorunlar benzerdir.
Tablo 3. Sağlık Personelinin Görüşüne Göre İzolasyon Önlemlerini Uygulama
Konusunda Yaşanan Sorunların Dağılımı
İzolasyon Önlemlerine Uyumda Yaşanan Sorunlar
n*
%
1. Hastanın izolasyon önlemlerine uyumsuzluğu
89
46.6
2. Koruyucu gözlük ve maske kullanımı
56
29.3
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3. Malzeme eksikliği
52
27.2
4. Hekimin izolasyon önlemlerine uyumsuzluğu
49
25.7
45
23.6
5. Ortak kullanım malzemelerinin ayrılması
6. Kurumsal standartların/talimatların yetersiz olması
36
18.8
7. İzole hastanın transportunun sağlanması
35
18.3
8. Sterilizasyon-dezenfeksiyonun sağlanması
34
17.8
34
17.8
9. Hijyenik el yıkama
10. İzolasyon odasının çevre/yüzey temizliğinin sağlanması
33
17.3
33
17.3
11. İzolasyon uygulanacak hastanın servise/birime kabulü
27
14.1
12. Önlük kullanma
24
12.6
13. Doğru eldiven kullanımı
23
12.0
14. Vardiya sistemi ile çalışma
20
10.5
15. Hastane enfeksiyon Kontrol Komitesi üyeleri ile iletişim
yetersizliği
19
9.9
18
9.4
16. El ovalama
17. Hemşire/ebenin izolasyon önlemlerine uyumsuzluğu
* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Tablo 4'de sağlık personelinin İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği Puan ortalamalarının
dağılımı verilmiştir. Hekimlerin ölçekten aldıkları puanların ortalaması hemşire/ebelerden
daha yüksek bulunmuştur. Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05)
(Tablo 5). Hekim ve hemşire/ebelerin izolasyon önlemlerine uyum ölçeği puan
ortalamaları 74.59±10.67 olarak saptanmıştır (Tablo 4). Bu bulgular doğrultusunda, sağlık
personelinin izolasyon önlemlerine uyumunun iyi olduğu söylenebilir.
Tablo 4. Sağlık Personelinin İzolasyon
Ortalamalarının Dağılımı (N=191)
n
Meslek Grubu
Hekim
Hemşire/ebe
Toplam Ölçek Puanı

52
139

Önlemlerine

Uyum Ölçeği

Puan

76.21±11.14
73.98±10.47

191

74.59±10.67

Sağlık personelinin İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği toplam puan ortalamaları ile
meslek grubu, yaş, toplam çalışma süresi, cinsiyet, çalışma koşullarından memnun olma,
izolasyon önlemleri konusunda bilgi alma, mesleki gelişimini yeterli bulma, izolasyon
önlemlerini uygulama ve izolasyon önlemlerini uygulama konusunda sıkıntı yaşam
durumları Tablo 5'de karşılaştırılmıştır.
Sağlık personelinin yaşı ve çalışma süresi arttıkça izolasyon önlemlerine uyumunun da
arttığı saptanmıştır (Tablo 5). Bu beklenen bir bulgudur. Literatürde, deneyimler ve
deneyimlerin neden olduğu öğrenmenin, hemşirelerin mesleki uygulamalarına olumlu
yönde yansıyacağı vurgulanmaktadır (Tayran, 2010: 80).
Kadın sağlık personelinin toplam ölçek puan ortalaması 75.72±10.26 iken erkeklerde bu
ortalamanın 72.30±11.22 olduğu görülmüştür. İki cinsiyet arasındaki fark istatistiksel
olarak anlamlıdır (Tablo 5). Kadınların erkeklere oranla izolasyon önlemlerine uyumunun
daha iyi olduğu söylenebilir. Tayran'ın çalışmasında da benzer sonuçlar elde edilmiştir
(Tayran, 2010: 88).
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Tablo 5. Sağlık Personelinin Bazı Değişkenleri İle İzolasyon Önlemlerine Uyum
Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması
Sosyo-Demografik Özellikler
Meslek Grubu
Hekim
Hemşire/ebe
Yaş Grubu
20-35
36-55
Toplam Çalışma Yılı
1-9 yıl
10-18 yıl
19 yıl ve üzeri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Çalışma koşullarından memnun olma
Evet
Hayır
İzolasyon önlemleri konusunda bilgi
alma
Evet
Hayır
Mesleki gelişimini yeterli bulma
Evet
Hayır
İzolasyon önlemlerini uygulama
Evet
Hayır
İzolasyon önlemlerini uygulama
konusunda sıkıntı yaşama
Evet
Hayır

4.

n
52
139

X
76.21±11.14
73.98±10.47

t=1.249
p=0.215

109
82

72.53±10.47
77.33±10.39

t=-3.148
p=0.002

66
91
34

69.70±11.01
75.01±9.67
82.97±6.47

F=21.186
p=0.000

128
63

75.72±10.26
72.30±11.22

t=2.035
p=0.044

97
94

74.52±10.68
74.67±10.74

t=-0.100
p=0.921

126
65

76.01±10.38
71.85±10.78

t=2.559
p=0.012

140
51

75.84±10.01
71.16±11.75

t=2.728
p=0.007

122
69

76.04±10.20
72.03±11.09

t=2.471
p=0.015

166
25

73.75±10.87
80.20±7.30

t=-2.870
p=0.005

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre;
x
Hekim ve hemşire/ebelerin çoğunluğunun mesleğini severek yaptığı, ancak
yarısının çalışma koşullarından memnun olmadığı,
x
Hekim ve hemşire/ebelerin çalıştığı bölümlerde izolasyon önlemlerinin
uygulandığı ve bu bölümlerin yarısında izolasyon odasının ayrıldığı,
x
Hekim ve hemşire/ebelerin büyük çoğunluğunun izolasyon önlemleri ile ilgili
sorun yaşadığı ve en önemli sorunun hastanın izolasyon önlemlerine
uyumsuzluğunun olduğu,
x
Kadın sağlık personelinin izolasyon önlemlerine uyumu erkeklerden daha iyi
olduğu,
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x
x

x

Hekim ve hemşire/ebelerin “İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği” puan
ortalamaları karşılaştırıldığında arasında fark olmadığı ve puan ortalamalarının
yüksek olduğu,
Hekim ve hemşirelerin büyük çoğunluğunun izolasyon önlemleri ile ilgili
uygulamalarda sorun yaşadığı ve yaşanan en önemli üç sorunun sırasıyla;
hastanın izolasyon önlemlerine uyumsuzluğu, koruyucu gözlük ve maske
kullanımı, malzeme eksikliği olduğunu,
Sağlık personelinin İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği toplam puan
ortalamaları ile yaş, toplam çalışma süresi, cinsiyet, çalışma koşullarından
memnun olma, izolasyon önlemleri konusunda bilgi alma, mesleki gelişimini
yeterli bulma, izolasyon önlemlerini uygulama ve izolasyon önlemlerini
uygulama konusunda sıkıntı yaşama durumları arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark olduğu saptanmıştır.

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda;
x
Hekim ve hemşire/ebelerin izolasyon önlemleri başta olmak üzere enfeksiyon
kontrolüne yönelik eğitimlerinin; mesleki öğrenim ve mezuniyet sonrasında da
sürekliliğinin sağlanması,
x
Hekim ve hemşire/ebelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık
profesyonellerinin memnuniyetlerinin değerlendirilmesi,
x
Hasta ve hasta yakınlarının izolasyon önlemlerine uyumlarının sağlanması için
gerekli eğitimlerin yapılarak konunun hassasiyeti konusunda bireylerde
farkındalığın yaratılması,
x
Sağlık kurumlarındaki malzeme eksikliklerinin giderilmesi ve sürekliliğin
sağlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,
x
İzolasyon önlemlerine uyumu etkileyen faktörlerin, farklı gruplarda, niteliksel
çalışmalar yapılarak incelenmesi önerilebilir.
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KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELERİNDEKİ RADYOLOJİ ÇALIŞANLARININ
RADYOLOJİ GÜVENLİĞİ ALGISI
Emel GÜDEN1, Ahmet ÖKSÜZKAYA2, Kadir ÇETİNKARA3

Özet
Bu çalışma Kayseri İlinde kamu hastanelerinde, radyoloji ünitesi çalışanlarının radyoloji
güvenliği konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla
yapılmıştır.
Kayseri İlinde kamu hastanelerinde görev yapan radyolog, röntgen teknisyeni ve skopi
cihazı kullanan cerrahlar araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Örneklem seçilmesi
yapılmamış olup evrenin %100’ünü oluşturan 184 çalışana posta yolu ile anket
uygulanmıştır. Anketlere cevap veren 89 kişi değerlendirmeye alınmıştır. Veriler
bilgisayarda SPSS 17,0 programı ile değerlendirilmiş, İstatistikî analizde Ki-kare testi
kullanılmış ve anlamlılık düzeyi p<0,05 alınmıştır. Kayseri İlindeki Kamu Hastanelerinde
görev yapan radyoloji üniteleri çalışanlarının % 71,9’u radyoloji güvenliğine ilişkin
eğitim almıştır. Araştırma grubunun %32,6’sı kurumlarında radyoloji güvenliği programı
olduğunu belirtmiştir. Çalışanların %22,5’i radyolojik çekimler esnasında kurşun yelek
kullandığını, %15,7’si hasta ve yakınlarına kurşun yelek kullandırmakta olduğunu,
%95,5’i dozimetre kullandığını belirtmiştir. Araştırma grubunun %80,8’inin dozimetre
sonucu 0,1mSv den daha düşüktür. Çalışanların %50,6’sı hekimlerin gereksiz radyoloji
yöntemini tercih ettiklerini belirtmiştir. Radyoloji çalışanları ve hastaların güvenliği için
radyolojik görüntüleme uygulamaları güvenlik standartları sağlanarak yapılmalıdır.
Doktorların radyolojik tetkik istemlerini yaparken radyoloji güvenliğine dikkat etmeleri,
uzun vadeli hasta ve çalışan sağlığına katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Radyoloji Güvenliği, Çalışan Güvenliği, Hasta Güvenliği
Abstract
The study was done to evaluate the information, behavior and actions of radiology unit
staff about radiology security in Kayseri Municipality State Hospitals.The universe of the
research is composed of the radiologists, x-ray technicians and scopy device using
surgeons in kayseri state hospitals. Smapling selection was not done and mail survey was
conducted by sending surveys to 184 participant making the 100% of the universe. 89 of
those who responded has been evaluated. Data has been evaluated with SPSS 17.0
program using a computer. In the statistical analysis, chi-square test was used to evaluate
and meaning fullness level was considered as p <0,05. 71,9% of the staff working in
Kayseri state hospitals radiology units have received education for radiology safety. 32,6
% of the research group declared that institutions have radiology safety program. 22,5%
of the staff declared that they use lead jackets through monitorings, 15,7% declared that
they make patients and their relatives to use lead jackets, 95,5% declared that they use
dosimeter.
80,8% of the research group has dosimeter results lower than 0,1mSv. 50,6% of the staff
requested doctors to be careful while asking for the examinations, and proposed to not to
1
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want over then needed and comparative films. The applications of radiological
monitoring should be done by supplying necessary safety standards for the safety of
radiology staff and the patients. Doctors should be careful about radiology safety while
asking for radiological monitoring requests and this will in long term it will provide
contribution to patient and staff health.
Keywords: Radiological safety, Patient Safety, Employee Safety
1.GİRİŞ
Radyasyon bir kaynaktan elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar şeklinde salınan bir
enerjidir. Lazer, güneş, radar sistemi, televizyon vericileri, x-ışını makineleri ve
radyoaktif kaynaklar gibi birçok radyasyon kaynağı bulunmaktadır. Genellikle insan
yararına kullanılan yapay radyasyon kaynaklarından ve doğal radyasyon kaynaklarından
çeşitli düzeylerde radyasyona maruz kalınmaktadır.
1.1.Radyasyon Kaynakları
Gerek doğal gerekse yapay radyasyona herkes mazur kalmaktadır. Tablo 1 de görüldüğü
gibi bütün radyasyon kaynaklarından alınan yıllık doz, kişi başına ortalama 2,7 mSv dir.
Tablo 1. Yıllık ortalama 2,7 mSv radyasyon kaynakları
Doğal kaynaklar
%
Radon
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Kozmik

8

Karasal

8

İnternal

11

İnsan yapımı kaynaklar
Tüketici ürünleri

3

Nükleer tıp

4

Tıbbi X-ışını

11

Diğer kaynaklar
Mesleki

0,3

Nükleer kaza

0,4

Tablo 2. Radyolojik görüntüleme yöntemleri uygulandığında hastaların aldığı doz
(mSv),
Akciğer grafisine göre maruz kalınan doz (Şaşkın, 2010: 72)
Görüntüleme yöntemi
Doz (mSv)*
Kaç adet akciğer grafisine
karşılık geldiği
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Akciğer grafisi

0,14

1

Abdominal BT

13,3

95

Alt ekstremite arteriografi

12,4

88

Baryumlu mide grafisi

3,7

26

Abdominal grafi

0,55

3,92

mSv: milisievert

1.2. Radyasyonun Biyolojik Etkileri
İyonize radyasyonun ışınlandığı dokudaki biyolojik etkileri alınan toplam doza, doz
oranına, radyasyon alan vücut miktarına, radyosensiviteye ve yayılan radyasyonun tipine
bağlı olarak sitokastik ve deterministik etkiye sebep olur.
1.2.1.Deterministik Etki: Büyük dozlarda meydana gelir. Hücre ölümüne ve dolayısı ile
organ fonksiyonlarının bozulmasına neden olur.
1.2.2.Stokastik Etkiler: Hücre hasarı meydana getirmeyecek kadar çok düşük dozlara
uzun dönem maruz kalındığında hücre ölümünden çok hücrenin modifiye olmasına neden
olur. Modifiye olan hücrelerde uzun dönemde kanser gelişebilir. Vücudun onarım ve
defans mekanizması kanser gelişimini önlemede önemli etkisi vardır (Somatik etki,
karsinogenez).Çünkü doğal kaynaklardan maruz kalınan radyasyon, kanser ve buna bağlı
ölümün çok ender nedenidir (Bozbıyık, 2002: 274). Hasar, genetik bilgileri taşıyan
hücrelerde meydana gelmiş ise, bu daha sonraki kuşağa eklenerek geçer. Sitokastik
etkinin bu tipine herediter etki denir (Yücel ve Palacı 2009:137 ). Röntgen uygulamaları
nedeni ile ortaya çıkan kanser vakalarının bazı ülkelerdeki yüzde değerleri şöyledir.
İngiltere’de %0,6, ABD’de %0.09, Almanya’da %1,3 ve Japonya’da %2,9 dur.
Ülkemizde bu konuyla ilgili bir araştırma maalesef yoktur(Şaşkın, 2010: 72).
Röntgen çekimlerinin kolay ve sık uygulanabilir oluşu toplumun tamamının radyasyon
maruziyetine neden olmaktadır. Ülkemizde akciğer grafisi bebeklikten itibaren en sık
çektirilen röntgen filmidir (Şaşkın, 2010: 72). AB ve ABD röntgen uygulamaları
konusunda son derece hassas davranmakta ve toplumun radyasyon maruziyetini en aza
indirmek için de gerekli tüm önlemleri almaktadır. Röntgen uygulamalarında hak
ihlallerine maruz kalanlar sadece hastalar değildir. Radyoloji teknisyenleri de bu karmaşa
içinde radyasyona maruz kalmakta kanser ve genetik risklerle iç içe görev yapmaktadır.
Ülkemizde meslek grupları içerisinde troid hastalıklarına en çok yakalananlar röntgen
teknisyenleridir (Şaşkın, 2010: 72).
1.3.Radyasyondan Korunma
X ışınının keşfinden birkaç ay sonra iyonize radyasyon tıbbi amaçla kullanılmaya
başlanmıştır. Bu dönemde yapılan uygulamalarda iyileşmeyen yaralar ve kanserler
gözlenmesi nedeni ile iyonize radyasyon ile çalışılan ortamlarda personelin ve diğer ışına
maruz kalan şahıslarda doz sınırlaması uygulaması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
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Uluslar arası kuruluşlar ve ülkemizde radyasyon güvenliği ile ilgili kuruluş olan Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’in önerilerine göre radyasyon güvenlik önlemlerinde
temel ilke ALARA (As Low As Reasonably Achievable) adıyla anılır.
1.3.1. Temel Güvenlik Standartları
Aşağıdaki 3 ilke radyasyona maruz kalmayı azaltmak için kullanılmalıdır.
Zaman: Eksternal ışın kaynağı alanında harcanan zaman çok kısa olmalıdır. Aynı şekilde
gaz halindeki radyoaktiflerle, inhalasyon zamanı ile alınan doz doğru orantılı olduğundan
maruz kalma zamanı en az düzeyde tutulmalıdır.
Uzaklık: Radyasyon kaynaklarının çoğu noktasaldır ve kaynaktan uzaklığın artmasıyla
ters orantılı olarak absorbe doz azalır. Örneğin hastadan 60 cm uzakta duran bir kişi 1 doz
radyasyon alırken 30 cm mesafede duran bir kişi 4 katı radyasyon alır. Dolayısı ile
radyoaktivite ile işimiz bitince onu ortamdan uzaklaştırmak alınan radyasyonun dozunu
önemli ölçüde azaltacaktır.
Zırhlama: Zırlama kaynağın dört yanında yapılmalıdır. Radyodiagnostik ve ışın tedavisi
kliniklerinde en pratik korunma yöntemi, diagnostik x-ışını cihazlarının kurşun bloklarla
ve lineer hızlandırıcıların betonarme tesislerle muhafazasıdır (Mudun, 2009:116).
Kontrollü alanlar belirlenmeli, bu bölgelere girişi engelleyen fiziksel engeller
yapılmalıdır. Vasıflı olmayan personelin bu alanlarda çalışması engellenmelidir. Tüm
radyasyon çalışanları kişisel doz izleme cihazı kullanmalıdır.
Kurumların radyasyon güvenliği politikası olmalıdır. Radyasyon güvenliği programında:
x
x
x
x
x
x

Kurumun radyasyon güvenliği politikası
Radyasyon güvenliği yönetimi
Radyoaktif madde ile tedavi dozu alan hastalar için kurallar
Rutin uygulamalar ve gereklilikler
Tanısal amaçlı kullanılan x-ışınlarına ilişkin güvenlik önlemleri
Tehlike ve olağan dışı durumlarda izlenecek yöntemler (Yücel ve Palacı
2009:137)

2.

GEREÇ VE YÖNTEM

Kayseri İlinde yapılan bu çalışma İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hastanelerde görev yapan
radyoloji teknisyeni, radyoloji uzmanı ve skopi cihazı kullanan cerrahlar la yapılmıştır.
Bu çalışmada örneklem seçilmemiş olup evrenin tamamını oluşturan 184 radyoloji ünitesi
çalışanı ve doktor araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma, araştırmacının hazırlamış
olduğu standart anket setinin araştırmacılara posta yolu ile gönderilmesiyle
doldurulmuştur. Hasta, çalışan güvenliği ve radyoloji güvenliğine ilişkin bilgi ve davranış
soruları hazırlanmıştır. Cevap veren 89 kişi değerlendirmeye alınmıştır. Cevap verme
oranı %48,4 dür. Veriler bilgisayarda SPSS 17,0 programı ile değerlendirilmiş, İstatistikî
analizde Ki-kare testi kullanılmıştır.
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3.

BULGULAR

Çalışanların %97,8’i röntgen teknisyeni ve %95,5’i röntgen ünitesinde çalışmaktadır.
Araştırma katılan 89 kişinin yaş ortalaması 34 ve %51,7’si kadındır. Grubun % 70,8’i
üniversite mezunu olmakla birlikte %34,8’ i 15 yılın üzerinde çalışma hayatına sahiptir.
Tablo 3.Çalışanların Demografik Durumu
Çalışanlara
ait Sayı
demografik bilgiler
Görevi

%

Radyoloji uzmanı

2

2,2

Röntgen teknisyeni

87

97,8

Röntgen

85

95,5

Ultrason

2

2,2

Diğer

2

2,2

16-25

10

11,2

26-35

34

38,2

36-45

43

48,3

46-55

1

1,1

56-65

1

1,1

Kadın

46

51,7

Erkek

43

48,3

Lise

24

27

Y.Okul

63

70,8

Doktora

2

2,2

Toplam

89

100

Çalışma Yeri

Yaş

Cinsiyet

Eğitim Durumu
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Tablo 4. Görüntüleme Sistemi Durumu
Görüntüleme
(n:89)

sistemi
S

%

Manuel Banyolu

11

12,4

Dijital Sistem

57

64,0

Manuel + Dijital

20

22,5

Diğer

1

1,1

Araştırma grubunun %64’ü dijital PACH sistemini kullandığı belirlenmiştir. Çalışanların
%20’si manuel ve dijital sistemi bir arada kullanmaktadır.
Tablo 5. Radyoloji Güvenliği Kapsamında Kurşun Yelek, Dozimetre ve Çekim
Koruma Kabini Kullanım Durumu
Güvenlik önlemleri (n:89)

S

%

Personelin kendisinin kurşun yelek kullanma
durumu

20

22,5

Hastalara kurşun yelek kullandırma durumu

14

15,7

Dozimetre kullanım durumu

85

95,5

Çekim koruma alanı bulunma durumu

87

97,8

Çalışanların %95,5 ‘i dozimetre kullanmaktadır. Çalışanların %97,8’i çekim koruma alanı
kullandığını belirtmiştir.

Tablo 6. Çalışanların Kurşun Yelek Kullanım Durumlarının Hastalara Kurşun
Yelek Kullandırma Üzerine Etkisi
Hastalara kurşun yelek kullandırma durumu

Çalışanların Kurşun
kurşun yelek yelek
kullanma
kullanan

Hastalara
kurşun
Yelek
kullanan

Hastalara
kurşun
kullanmayan

S

%

S

%

S

%

5

35,7

15

20

20

22,5

69

yelek
Toplam

durumu

Kurşun
yelek
9
kullanmaya
n

Toplam

14

64,3

60

80

69

77,5

15,7

75

84,3

89

100

X2=0,89

P>0,05

Tablo 7. Çalışanların dozimetre kullanım durumlarının kurşun yelek kullanımına
etkisi
Çalışanların
durumu
Kurşun
kullanan

Dozimetre
kullanım
durumu

kurşun

yelek

kullanım

yelek Kurşun
kullanmayan

yelek
Toplam

S

%

S

%

S

%

Dozimetre
kullanan

20

100

65

94,2

85

95,5

Dozimetre
kullanmayan

0

0

3

4,3

3

3,4

Değerlendirme dışı 0

0

1

1,4

1

1,1

22,5

69

77,5

89

100

Toplam

20

2

X =0,06

P>0,05

Kurşun yelek kullanan çalışanların tamamının dozimetre kullandığı görülmüştür.
Dozimetre kullanmayan toplam 3 çalışan olduğu ve kurşun yelek kullanmadığı
belirlenmiştir.

Tablo 8. Günlük Birimde Çalışma Süresinin Dozimetre Kullanımı Üzerine Etkisi
Dozimetre kullanım durumu
Evet
S
Günlük
biriminde
süresi

radyoloji 7 saat 67
çalışma
24 saat 18

Hayır
%

S

%

Değerlendirme
dışı

Toplam

S

%

S

%

78,8 3

100 1

100

71

79,8

21,2 0

0

0

18

20,2

70

0

Dozimetre kullanım durumu
Evet
S
Günlük
biriminde
süresi

Hayır
%

S

%

Değerlendirme
dışı

Toplam

S

%

S

%

radyoloji 7 saat 67
çalışma 24 saat 18

78,8 3

100 1

100

71

79,8

21,2 0

0

0

0

18

20,2

85

95,5 3

3,4

1

1,1

89

100

Toplam
2

X =0,03

P<0,05

Araştırma grubunun %79,8’i radyoloji ünitesinde günde 7 saat çalışmaktadır. Gün
içerisinde 7 saat radyoloji ünitesinde çalışan grubun 24 saat çalışan gruba göre dozimetre
kullanım oranı anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur.
Tablo 9. Günlük Tekrar Çekim Sayı Durumu
Günlük Tekrar Çekim (n:89)
0-9
20-29

S
84
5

%
94,4
5,6

Radyoloji ünitelerinde günlük tekrar çekimlerin %94,4’ünün sayısı 0–9 arasında
olmaktadır.
Tablo 10.Görüntüleme Çalışanlarının Tekrar Çekimin Nedenleri Konusundaki
Düşünceleri
Tekrar Çekim Nedenleri (n:89)
Sayı
%
Hastaya bağlı sebepler
73
82
Cihaz hataları
43
48,3
Doz Hatası
19
23,8
Teknisyen Hataları
17
21,3
Bozuk Film
8
10
Antefakt
8
10
Baskı Hatası
5
6,3
Poz Hatası
5
6,3
Yanlış İstem
3
3,8
Numara hatası
1
1,3
Diğer
3
3,8
Araştırma grubunun tekrar çekimler konusundaki düşünceleri arasında, hastaya bağlı
sebepler ve cihaz hatalarını en çok neden olarak gösterdiği görülmüştür.
Tablo 11.Tekrar Çekim Sayısını Azaltabilmek İçin Çalışanların Önerileri
Öneriler (n:89)

S

%

Cihaz bakımı ve kalibrasyon

42

47,2

Hastalara uygun pozisyon eğitimi

37

41,6

71

Çalışanların eğitimleri
Fikrim yok

24
25

27
28,1

Tekrar çekim sayılarının azaltılması konusunda çalışanların %47,2’si cihazların bakım ve
kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması gerektiğini belirtmiştir.
Tablo 12. Radyoloji Ünitesinde Çalışan Personelin Üniteye Bağlı Yaşadıklarını
Düşündükleri Sağlık Sorunları
Yaşanan sağlık sorunları (n:14) Sayı

%

Cilt Bozuklukları

5

35,7

Diğer(Yorgunluk)

4

28,6

Yüksek Doz Çıkması

2

14,3

Banyo Suyuna Bağlı Faranjit

2

14,3

Kanser

1

7,1

Araştırma grubunun %84,3’ü radyoloji ünitesi çalışma sürecinde radyasyon etkisine bağlı
herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını belirtmiştir. 1 çalışan radyasyona bağlı kanser
meydana geldiğini belirtmiştir.
Tablo 13. Radyoloji Ünitesi Çalışanlarının Çalışma Şartlarının İyileştirilmesine
İlişkin Önerileri
Öneriler (n:89)
Sayı
%
İstemlere Dikkat edilmeli
45
50,6
Eski Filmler Saklanmalı
43
48,3
Periyodik Bakım Yapılmalı
18
20,2
Personel Eğitilmeli
16
18,0
Hastalar Eğitilmeli
15
16,9
Nitelikli Cihaz Kullanılmalı
13
14,6
Döner
Sermaye
düzenlemesi 9
10,1
yapılmalı
Mesai Süresi Azaltılmalı
8
9
Personel Özel Odaları Olmalı
7
7,9
Uzun Süreli Periferde Çalışılmamalı
1
1,1
Önerim Yok
37
41,6
Araştırma grubu çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve radyoloji güvenliğini sağlama
konusunda %50,6’sı istemlere dikkat edilmesi, %48,3’ü eski filmlerin saklanarak yakın
tarihli çekimlerin yapılmaması, %20,2’si rutin bakım ve kalibrasyon yapılmasını
önermiştir.
4. TARTIŞMA
Dünyada doğal olarak bulunan radyasyonun kaynağı, uzaydan gelen, yeryüzünde sularda,
karada ve havada bulunan radyoaktif elementlerden yayılan ışınlardır. Dolayısıyla
insanlar yaşamları boyunca düşük dozda radyasyona maruz kalmaktadır. Maruz kalınan
radyasyon doza bağlı olarak hiçbir biyolojik etki göstermeyebileceği gibi ölüme kadar
varabilen etkilere de neden olabilir (Brenner, 2003:13761). Radyasyon bugün tıbbi olarak
birçok hastalığın tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak tıbbi

72

kullanımda da radyasyonun kontrollü kullanımı önemlidir (Shiralkar, 2003:371).
Radyoloji çalışanları ve hastaların güvenliği için radyolojik görüntüleme uygulamaları
güvenlik standartları sağlanarak yapılmalıdır. Bu nedenle radyoloji üniteleri çalışanlarının
radyoloji güvenliği konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gerekir.
Bu araştırmada radyoloji çalışanlarının %97,8 ‘i radyoloji teknisyenidir ve %95,5’i
röntgen ünitesinde çalışmaktadır. Araştırma katılan 89 kişinin yaş ortalaması 34 ve
%51,7’si kadındır. Grubun % 70,8’i üniversite mezunu olmakla birlikte %34,8’i 15 yılın
üzerinde çalışma hayatına sahiptir(Tablo.3). Araştırma grubunun %64’ü dijital CR
sistemini kullandığı belirlenmiştir. Çalışanların %20’si manuel ve dijital sistemi bir arada
kullanmaktadır (Tablo.4). Dijital radyoloji sistemi, konvansiyonel tekniklere göre daha
hassas ve daha az iyonizan radyasyon dozu gerektiren ve tekrar çekim sayısını azaltan,
film banyo atıkları üretmeyen yeni baskı teknikleri, hastalara radyasyon alanlarında daha
az zaman geçirmesini sağlayan hızlı işlevsellik, bütün tetkiklerin arşivlenerek gereksiz
tekrarlardan kaçınmayı sağlaması yönüyle üstündür (Canural ve Toptepe, 2009:184).
Araştırma grubunun %85,4’ü çalıştığı ünitelerin TAEK lisansı olduğunu belirtmiştir.
%12,4’lük bir grubun konu hakkında bilgisi olmadığı görülmüştür. Radyoloji ünitelerinin
kalibrasyon ve bakımının yapıldığını belirten çalışan oranı %70,8 dir.
Çalışanların %95,5‘i dozimetre kullanmaktadır. Korunma parametrelerinden biri olan
zırhlama, radyasyon görevlileri veya uygulamaya maruz kalan kişilerin, radyasyon türüne,
şiddetine göre değişen korunma duvarları veya kıyafetleri kullanarak kendilerini
korumaları anlamına gelmektedir (Daşdağ, 2010:177). Araştırma grubunun %22,5‘i
çalışırken kurşun yelek kullanırken %15,7’si hasta ve yakınlarına kurşun yelek
kullandırmakta olduğu belirlenmiştir. Çalışanların %97,8’i çekim koruma alanı
kullandığını belirtmiştir (Tablo.5). Kadın çalışanların erkek çalışanlara oranla kurşun
yelek kullanma oranı daha yüksek bulunmuştur (p<0,05).Yüksek okul mezunu radyoloji
çalışanlarının %17,9’u kurşun yelek kullandığını belirtmiştir. 0–4 yıllık çalışma hayatına
sahip toplam 10 radyoloji çalışanından sadece 1 tanesinin kurşun yelek kullandığı
görülmüştür. Günlük röntgen çekim sayısı 1000 ve üzerinde olan 2 çalışanın da kurşun
yelek kullanmadığı belirlenmiştir. Oysaki çekim sayısı arttıkça maruz kalınan radyasyon
oranı da doğru orantılı olarak artmaktadır. Günlük radyoloji ünitesinde çalışma süresi 24
saat esasına dayalı nöbet tutan personelin % 1,1’inin, 7 saat mesai ile çalışan personelin
%21,3’ünün kurşun yelek kullandığı belirlenmiştir. Kendisi kurşun yelek kullanmadığı
halde hastasına kurşun yelek kullandıran çalışan sayısı 9 iken kendisi kullandığı halde
hastasına kurşun yelek kullandırmayan çalışan sayısı 15 dir.
Meslekleri gereği radyasyonla çalışanların fiziksel dozimetri çeşidi olan Film, Cep ve
Termolüminesan dozimetrilerden birini taşımaları gerekir (Coşkun, 2003:207).
Çalışanların %95,5’i röntgen ünitesi çalışma süresince dozimetre kullanmaktadır
(Tablo.7). Kurşun yelek kullanan çalışanların tamamının dozimetre kullandığı
görülmüştür. Dozimetre kullanmayan toplam 3 çalışan olduğu ve kurşun yelek de
kullanmadığı belirlenmiştir (Tablo.7). Araştırma grubunun %79,8’i radyoloji ünitesinde
günde 7 saat çalışmaktadır. Gün içerisinde 7 saat radyoloji ünitesinde çalışan grubun 24
saat çalışan gruba göre dozimetre kullanım oranı oldukça yüksek bulunmuştur
(p<0,05)(Tablo.15). Radyoloji ünitelerinde günde 7 saat çalışanların %80,5’inin
dozimetre inceleme sonucu ‘’C ‘’ olarak değerlendirilmiştir. Çalışanların hiç birisinde
patolojik bir radyasyon değeri görülmemiştir.
Araştırma grubunun %94,4’ü günlük tekrar çekim sayısının 0-9 arasında olduğunu
belirtmiştir. Araştırma grubu röntgen çekimlerinin tekrarlanması konusunda neden olan
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faktörlerin %82’si hastaya bağlı sebepler, %48,3’ü cihaz hataları ,%23,8’i doz hataları,
%21,3’ü teknisyen hataları olduğunu belirtmiştir (Tablo 10). Tekrar çekim sayısını azalta
bilmek için çalışanların %47,2’si cihaz bakım ve kalibrasyonlarının düzenli yapılmasını,
%41,6’sı hastalara çekim için uygun pozisyon konusunda eğitimlerinin yapılmasını,
%27’si ise çalışanların eğitilmesi gerektiğini belirtmiştir (Tablo 11).
Araştırma grubunun %89,9’u radyolojik tetkiklerin gereğinden fazla, karşılaştırmalı ve
tekrar çekildiğini düşündüklerini belirtmiştir. Dadulescu ve arkadaşları yaptıkları
araştırmada hekimlerin genellikle her yaş grubu hastalardan ilk olarak akciğer grafisi
istediklerini ve hastalara çektirilen akciğer grafilerinin yaklaşık % 50 sinin ise teşhis
açısından gereksiz olduğunu ileri sürmektedirler (Dadulescu,2009:8). Doktor ve intern
doktorlar la yapılan çalışmada %93,1’i, hastaların tetkik amaçlı maruz kaldıkları iyonizan
radyasyon dozunun, gerçek dozdan az olduğunu düşündükleri görülmüştür. İyonizan
radyasyon dozunun gerçek dozdan az olduğunun düşünülmesi, radyolojik tetkik isteyen
doktoru daha fazla tetkik istemeye yönlendirebilir. Bu da hasta için daha çok risk
anlamına gelmektedir(Arslanoğlu, 2007: 54).
Araştırma grubunun %42,7’sinin çalıştıkları kurumlarda radyoloji güvenliği çalışmaları
bulunmamakla birlikte %24,7‘si konu hakkında bilgisi dahi olmamaktadır. Grubunun
%71,9’u radyoloji güvenliği konusunda eğitim almıştır. Araştırma grubunun % 60,5‘i
radyoloji güvenliği eğitimi almış olmasına rağmen, çalışmış oldukları kurumda radyasyon
güvenliği programının olmadığını belirtmiştir. Radyoloji güvenliği eğitimi almış olmasına
rağmen kurumlarında herhangi bir güvenlik programı olması konusunda bilgisi olmayan
çalışan oranı %63,7 dır. Çalışanlar içerisinde birimlerinde radyoloji güvenliği programı
bulunmasına rağmen TAEK lisansı bulunmadığını belirtmiş olan kişi sayısı 2 dir.
Araştırma grubunun %26,3’ü radyoloji güvenliği programı konusunda bilgisi
bulunmamaktadır. Radyoloji güvenliği programı olmasına rağmen ,radyoloji eğitimi
almayan çalışan oranı %2,6 dır.
Araştırma grubunun %55,8’i yılda 2 kere çalışan güvenliği kapsamında rutin kan tahlili
verdiğini belirtmiştir. Göz retina ve katarakt muayenesi yaptıranların %42,9’u yılda 1 kere
muayene olduğunu belirtmiştir. Çalışanların %55,1’i hiç troid muayenesi olmadığını
belirtmiştir. Dawson ve Punwani tiroidin radyasyon hasarları açısından en önemli organ
olduğunu ve radyasyonun tiroid kanserlerinin en iyi bilinen nedenlerinden biri olduğunu
ileri sürmektedirler (Dawson, 2009:77 ).
Araştırma grubunun %84,3’ü radyoloji ünitesi çalışma sürecinde radyasyon etkisine bağlı
herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını belirtmiştir. Radyoloji ünitesinde çalışmış
olmasına bağlı olarak sağlık sorunları yaşadığını belirten kişi sayısı 14 dir. Bu çalışanların
%35,7’si cilt bozuklukları yaşadıklarını, %28,6’sı yorgunluk gibi sorunları olduğunu,
%14,32’ü film banyo suyuna bağlı faranjit olduğunu, 1 çalışan da radyasyona bağlı kanser
meydana geldiğini belirtmiştir (Tablo 12). Kanser görülen çalışanın rahim ağzı kanseri
geçirdiği belirlenmiştir. Radyoloji bölümünde çalışma kaynaklı rahim ağzı kanseri
literatürde görülmemiştir. Düşük doz radyasyon uygulamaları ile tiroid, göğüs, akciğer ve
lösemi gibi kanserler arasında bir ilişki olabileceğini iddia eden çalışmalar da son yıllarda
artış göstermektedir (ntp.niehs.nih.gov, 2010). Grudzenski ve arkadaşları bilgisayarlı
tomografi uygulamaları sırasında periferal lenfositlerde radyasyon kaynaklı hasarlarda
artış olduğunu ileri sürmekte ve bilgisayarlı tomografi ile yapılan kontrast çekimler
sırasında yayılan düşük dozlu radyasyonların uzun süreli biyolojik etkilerinin kanser artışı
ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağının ise bilinmediğini belirtmektedirler (Grudzenski,
2009:709). Araştırmalarda teşhis veya tedavi amaçlı yapılan iyonlaştırıcı radyasyonlar ile
kanser risk artışına ilişkin endişeleri yersiz olmadığı görülmüştür. Ayrıca, hekimlerin bu
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tür uygulamalarda hastaları için mutlaka kar-zarar hesabı yapmaları gerekir (Daşdağ,
2010:180 ). Araştırma grubu radyoloji ünitesinde çalışması nedeni ile sağlık sorunları
yaşadığını belirtenlerin %35,7’si ilaç tedavisi gördüğünü ,% 35,7’si tedavi görmediğini
%21,4’ü izin kullandığını, %7,1’i rotasyona tabi tutulduğunu belirtmiştir.
Araştırmada Radyoloji ünitesi atık sularının %16 oranında atık toplayan firmalar verilerek
bertaraf edilmekte olduğu görülmüştür. Dijital sisteme geçilmiş olması, banyo sularının
birçok birimde kullanılmadığını ortaya koymuştur.
Çalıştıkları ünitelerde hasta mahremiyetini sağlamayı amaçlayan giyinme kabini
bulunduğunu belirten çalışan oranı %78,7 dir.
Tıbbi hataların raporlanması sağlık hizmetlerinde meydana gelen hataları tanımlamak, bu
hatalardan dolayı hastaların zarar görmesini engellemek ve hataları azaltmaya yönelik
kullanılan en önemli yöntem; hataların rapor edilmesi ve analizidir (Association of peri
Operative Registered Nurses, 2006:940). Türkiye’de tıbbi hata ve kazaların raporlanması
konusunda yeterli ve güvenilir veriler henüz olmadığından dolayı meydana gelen
kazaların istatistiği de bulunmamaktadır. Araştırma grubunun %39,3’ü çalıştıkları
birimlerde kaza raporlama sistemi olduğunu belirtmiştir. Çalışanların %1,1’i radyasyon
sızıntısı kazası yaşandığını,%98,9’u herhangi bir kaza meydana gelmediğini belirtmiştir.
Kaza raporlama sistemi olduğu konusunda bilgi veren çalışanların, anket uygulamasının
Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılması nedeni ile doğru bilgi vermediği veya konu
hakkında bilgisi olmaması nedeniyle cevap vermedikleri düşünülmüştür.
Araştırma grubu çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve radyoloji güvenliğini sağlama
konusunda %50,6’sı istemlere dikkat edilmesi, %48,3’si eski filmlerin saklanarak yakın
tarihli çekimlerin yapılmaması,%20,2’si rutin bakım ve kalibrasyon yapılmasını
önermiştir. Çalışanların %7,9’u fiziki mekânlarının düzenli olması konusunda beklentileri
olduğu görülmüştür.%10,1’i radyoloji ünitelerinin özellikli alan olarak değerlendirilmesi
ve döner sermaye düzenlemesi yapılması gerektiğini belirtmiştir (Tablo 13).
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Radyoloji güvenliğine ilişkin, radyoloji çalışanlarının bilgilendirilmesi ve
farkındalıklarının artırılması hasta ve çalışan güvenliği açısından oldukça önemlidir.
Sağlık yöneticileri radyoloji ünitelerinin planlaması, sertifika, kalibrasyon, uygulama
aşamalarında güvenlik kontrollerini ve iç denetlerini yerine getirmelidir. Radyoloji
ünitelerinde dijital sistemlerin tercih edilmesi tekrar çekim sayılarını azaltacağı gibi, atık
oluşumunu da engelleyecektir. Hekimlerin radyolojik tetkik tercihlerinde kar zarar hesabı
yaparak hareket etmeleri ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek radyoloji kökenli sağlık
sorunlarının oluşumunu engellediği gibi, maliyeti de azaltacaktır.
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RADYASYONA MARUZ KALAN AMELİYATHANE ÇALIŞANLARININ
GÜVENLİĞİ
Levent SONĞUR1 , Fatma ABACIGİL2

Özet
Hastanelerde tanısal ve tedavi amaçlı radyasyona (enerjinin parçacık ya da
elektromanyetik dalga şeklinde ortamda yayılması) maruz bırakabilen uygulamalar
yapılmaktadır. Bu uygulamalar; radyoloji, nükleer tıp ve floroskopik uygulamalardır.
Floroskopik uygulamalardan biri de skopi uygulamasıdır. Radyasyona maruz kalan
radyoloji ve nükleer tıp çalışanları mesleki eğitimleri sürecinde radyasyon ve
radyasyondan korunma eğitimlerini de almaktalar. Ayrıca radyasyona maruz kaldıkları
için yıpranma payı, şua izni gibi haklara da sahiptirler. Hastane ameliyathanelerinde
skopi cihazı bazı vakalarda görüntü almakta kullanılmakta ve ortama radyasyon
yaymaktadır. Ancak, ameliyathanelerde çalışan sağlık personelleri (hekimler, hemşireler
ve teknisyenler) eğitimleri sürecinde radyasyon ile ilgili bilgi almadıkları için
radyasyonun etkilerini yeterince bilmemekte ve çalışırken gerekli önlemleri almada titiz
davranmamaktadırlar. Bu durum da çalışan güvenliği kapsamında olumsuz sonuçlar
oluşturmaktadır. Çünkü radyasyon düşük dozlarda etkisini hemen göstermeyebilir, hatta
bu etki yıllar sonra da görülebilir. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathane
çalışanlarının radyasyon ve radyasyondan korunma bilgi ve ilgilerini araştırmak,
çalışanların ve yasa hazırlayanların farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla yapılan bu
çalışmada, 25 soruluk bir anket hazırlanmış ve ameliyathane çalışanlarından 50 kişiye
uygulanmıştır. Anket sorularının frekansları değerlendirilip yüzdelik oranları çıkartılmış
ve sonuçlar, grafiklerle verilmiştir. Bu sonuçlara göre; çalışanların radyasyon
bilgilerinin yetersiz olduğu ve korunma konusunda gereken önemi göstermedikleri
görülmüştür. Çalışan güvenliği için hayati bir öneme sahip olan radyasyon konusunda
neler yapılabileceği ve uygulamaların nasıl yapılması gerektiği hakkındaki öneriler
sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Radyasyon, skopi, ameliyathane güvenliği
Abstract
There are some applications which cause diagnotic and therapeutic radiation in
hospitals. These are radiological, nüclear medicine and fluoroscopic applications. One of
them is scopi. The employees who are exposed to radiation in radiology and nüclear
medicine receive training about protection from radiation. Also, they have some rights
such as depreciation and permission of şua. The scopi device is used for image in
operating rooms and it spreads radiation. But doctors, nurses and technicians don’t have
enough information abut radiation and its effects. So, they can not take necessary
measures. This causes negative results within the employee’s safety. Because radiation
doesn’t show its effects immediately in low doses, even this can be seen after years of. The
main goal of this study is to investigate information and interests about radiation and the
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ways of protection of employees in Van Education and Research Hospital and improve
the level of awareness of employee and law drafters. To this end, we prepared 25
questions and applied them to 50 employees. The frequencies of questions were evaluated
and the results were given by graphics. Finally, we studied to answer these two questions:
“what can be done about radiation?” and “what kind of applications shoul be done?”.
Keywords: radiation, scopi, safety of operating room.
1. GİRİŞ
İnsanlar yaşamları boyunca doğal ya da yapay olmak üzere çeşitli yollarla radyasyona
maruz kalmaktadırlar. Topraktan gelen radon gazı, besin maddelerindeki çeşitli radyoaktif
maddeler ve bazı kozmik ışınlar doğal radyasyona örnek verilebilir. Yapay radyasyon
kaynakları, tıpta kullanılan x-ışınları, nükleer endüstriden meydana gelen atıklar,
endüstriyel gama ışınları, tüketici ürünleri olan çeşitli maddelerdir. Şekil 1’de radyasyon
kaynaklarının dağılım oranı ve doğal radyasyonun dağılım oranlarına bakıldığında, halkın
aldığı doğal radyasyonun büyük bir bölümünü tıbbi uygulamaların oluşturduğu
görülmektedir.
Radyasyon, enerjinin ortamda parçacık ya da elektromanyetik dalgalar şeklinde yol
almasıdır. Radyasyonu genel anlamda, iyonlaştırıcı olmayan ve iyonlaştırıcı radyasyon
olmak üzere ikiye ayırabiliriz. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon; radyo dalgaları,
mikrodalgalar, kızılötesi dalgalar, görülebilir ışık ve benzeri elektromanyetik dalgalardır.
İyonlaştırıcı radyasyon ise; alfa parçacıkları, beta parçacıkları, nötronlar gibi parçacık tipi
olanlar ve x-ışınları, gama ışınları gibi dalga tipinde olanlar olmak üzere
sınıflandırılabilir. Radyasyon dozu ise hedef kütle tarafından, belli bir sürede soğrulan
veya alınan radyasyon miktarıdır. Canlıların soğurduğu dozun ölçümü için kullanılan
etkin doz birimi Sievert (Sv) tir.
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Şekil 1. (a) radyasyon dağılım oranları, (b) doğal radyasyon kaynaklarının dağılım

oranları. (taek.gov.tr)

(a)

(b)

Radyasyon tıpta tanısal ve tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Tedavi amaçlı yaygın olarak
kullanılan x-ışınlarıdır ve x-ışınları iyonlaştırıcı (iyonize) bir radyasyondur. İyonlaştırıcı
radyasyonun tıpta kullanılmasının önemi yadsınamaz, ancak diğer taraftan toplum ve
çalışanların maruz kaldıkları radyasyon dozlarının önemli bir kısmını da bu tür
uygulamalar oluşturmaktadır. Toplumun aldığı yapay radyasyona en büyük katkı tanısal
radyolojiden kaynaklanmaktadır (Bor, Buyan ve Meriç, 1996). İyonizasyon, en basit
şekliyle sözü edilen radyasyon veya ışınların, geçtikleri ortamlarda iyonlar oluşturmasına
neden olmaları olarak tanımlanabilir. İyonlara ayrışma olayı ise olayın gerçekleştiği ortam
açısından önemli reaksiyon ve reaksiyon zincirlerine neden olabilir ki, bu durum genelde
olumsuz sonuçlar doğurabilir. İyonize ışınlar, canlılarda moleküler ve hücresel düzeylerde
fiziksel, kimyasal ve biyolojik çeşitli değişikliklere yol açar. Bu değişiklikler maruz
kalınan iyonize radyasyonun cinsine, miktarına ve süresine göre geçici ve kalıcı
değişiklikler olabilirler (Kaya, 2002). Deterministik etki; belirli bir eşik değerden sonra
ortaya çıkan etkidir ve doğrudan hücre ölümü ile ilişkilidir. Ölüm, cilt yanıkları, katarakt,
kısırlık deterministik etki sonuçlarındandır. Stokastik etki; radyasyon dozu düşük
miktarlarda bile ortaya çıkan etkidir ve dokuların radyasyon soğurma miktarına bağlıdır.
Kanser ve genetik etkiler stokastik etkinin sonuçlarındandır.
İnsan yararına kullanılan yapay ve doğal radyasyon kaynaklarından çeşitli düzeyde
radyasyona maruz kalınmaktadır. Uluslar arası kuruluşların önerileri ve ulusal yasalarla,
radyoaktif maddeler ve radyasyonun emniyetli kullanımı ve güvenli kullanımı
düzenlenmiş ve denetim altına alınmıştır (Bora, 2001). Dünyada, iyonlaştırıcı radyasyona
karşı korunma ile ilgili yaklaşımlar oldukça tutarlıdır. Bunun temel nedeni ise iyi bir
şekilde yapılanmış ve uluslararası kabul görmüş bir sistemin mevcut olmasıdır.
UNSCEAR (The United Nation Scientific Committe on the Effects of Atomic Radiation),
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insanların çevrelerinde bulunan ve maruz kaldıkları doğal ve yapay radyasyon
kaynaklarını, bu kaynaklar nedeniyle radyasyon ışınlanmalarını ve ışınlanmalar ile ilgili
riskleri düzenli olarak gözden geçirmektedir. Bu kuruluş bulgularını Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu’na sürekli rapor etmektedir. İyonlaştırıcı radyasyondan korunmaya karşı
düzenli olarak tavsiyeler yayımlayan bilimsel bir sivil toplum örgütü olan ICRP
(International Commission on Radiological Protection), 1928 yılında kurulmuştur.
Yetkinliği, üyelerinin bilimsel saygınlığı ve tavsiyelerinin değerli bulunmasından
kaynaklanır. ICRP, ölümcül kanser olasılığına ilişkin tahminlerini, Japonya’ya atılan atom
bombalarından sonra sağ kalanlar üzerinde yapılan çalışmalara ve bunların UNSCEAR
gibi kuruluşlarca değerlendirilmelerine dayandırır. ICRP, radyasyon ışınlanmasına neden
olan tüm insan eylemleri veya uygulamaları için üç temel gereksinimi esas alan bir
radyasyondan korunma sistemini tavsiye eder. Bu gereksinimler, ilk ikisinde açıkça,
üçüncüsünde dolaylı bir şekilde olmak üzere sosyal faktörleri içerir; dolayısıyla karar
verme sürecine önemli ölçüde gereksinim vardır. Uygulamanın gerekçelendirilmesi
radyasyona maruz kalmayı gerektiren hiçbir uygulama, maruz kalan birey ya da topluma
radyasyonun zararlı etkilerini telafi edecek şekilde yeterli fayda sağlamadıkça kabul
edilemez. Korunmanın optimizasyonu için, bir uygulamadaki belirli bir radyasyon
kaynağı ile ilgili olarak bireyin bu kaynaktan alacağı doz, uygun doz tahdidinin altında
olmalı ve korunmanın sağlanması için tüm makul adımlar atılmalıdır. Böylelikle
ekonomik ve sosyal faktörler dikkate alınarak ışınlanmalar “mümkün olan en düşük
seviyede" tutulur. Kişisel doz sınırlarının uygulanması demek, bireylerin ışınlandığı tüm
uygulamaların (tıbbi tanı ve tedavi hariç) sonucunda alacakları dozun sınırlandırılmasıdır.
Toplum ve çalışanların yıllık üst doz sınırlarına bakılacak olursa, radyasyon görevlileri
için etkin doz ardışık beş yılın ortalaması 20 mSv’i, herhangi bir yılda ise 50 mSv’i
geçemez. El ve ayak veya cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 500 mSv, göz merceği için 150
mSv’dir. Cilt için en yüksek radyasyon dozuna maruz kalan 1 cm2’lik alanın eşdeğer
dozu, diğer alanların aldığı doza bakılmaksızın ortalama cilt eşdeğer dozu olarak kabul
edilir. Toplum üyesi kişiler için etkin doz yılda 1 Sv’i geçemez. Özel durumlarda; ardışık
beş yılın ortalaması 1 mSv olmak üzere yılda 5 mSv’e kadar izin verilir. Cilt için yıllık
eşdeğer doz sınırı 50 mSv, göz merceği için 15 mSv’dir (taek.gov.tr).
Ameliyathanelerde kullanılan C kollu dijital skopi cihazlarının yaydığı radyasyondan
korunmak için cihazı kullanırken bazı kurallara dikkat etmek gerekir. Bunlardan bazılarını
sıralayacak olursak; x-ışını tüpü masa altında olmalı ve mümkün olduğunca tüp
çalışandan uzak durmalıdır. Sürekli çekim modu yerine puls çekim modu kullanılmalı,
hastanın fiziki yapısına göre kVp ve mA ayarları uygun bir biçimde yapılmalıdır
(iaea.org).
Bu çalışmada, bazı ameliyatlarda kullanılan C kolu skopi cihazının yaydığı radyasyondan
dolayı, ameliyathanelerde radyasyon güvenliği farkında lığını oluşturmak amaçlanmıştır.
Ameliyathanelerde çalışan sağlık personelinin radyasyon güvenliği konusundaki ilgi ve
bilgilerini araştırarak, bu konuda çözüme katkı sağlamak da amaçlanmıştır.
2. YÖNTEM
Bu çalışmada Van Devlet Hastanesi ameliyathanesinde çalışan 50 personele, sosyal
durum ve eğitim durumu ile radyasyon ve radyasyondan korunma bilgilerini kapsayan 25
soruluk bir anket uygulanmıştır. Ankette çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular
bulunmaktadır. Çoktan seçmeli soruların frekans analizi yapılarak yüzdelik oranları
çıkartılmış ve sonuçların bir kısmı maddeler halinde, bir kısmı da grafiklerle verilmiştir.
Ayrıca bazı sorularda çapraz sorgulama yöntemi uygulanmıştır.
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3. BULGULAR
Elde edilen sonuçlara göre, radyasyon çalışanlarının sosyal profilleri, eğitim durumları,
radyasyon ve radyasyondan korunma bilgileri göz önüne alınarak sonuçlar maddeler
halinde verilmiştir. Ayrıca önemli görülen bazı sonuçlar grafiklerle verilmektedir.
3.1. Çoktan Seçmeli Soruların Analizi
Ankete katılan çalışanların sosyal profillerini, eğitim durumlarını ve radyasyon bilgilerini
içeren yüzdelik sonuçlar aşağıdaki gibidir:
x
Cinsiyet ayrımı % 32 erkek ve % 68 kadındır.
x
Katılımcıların eğitim durumuna bakıldığında, % 38 i üniversite, % 50 si lise ve
% 12 si ilköğretim mezunudur.
x
Katılımcıların % 6 sı doktor, % 80 i yardımcı sağlık personeli (hemşire ve
anestezi teknikeri) ve % 14 ü temizlik personelidir.
x
Ameliyathane çalışanlarının % 88 i kişisel dozimetresini düzenli kullanıyor.
Cinsiyet ayrımına bakıldığında erkeklerin % 76 sı, kadınların % 92 si kişisel
dozimetrelerini düzenli kullanıyor.
x
Çalışanlardan % 84 ü dozimetrelerinin düzenli olarak iki ayda bir değiştiğini
biliyor.
x
Kullanılan dozimetrelerin sonuçlarını % 68 i düzenli olarak takip ediyor, % 14 ü
takip etmiyor, % 18 i ise düzensiz takip ediyor. Cinsiyet ayrımına bakıldığında
erkeklerin % 76 sı kadınların % 64 ü dozimetre sonuçlarını düzenli olarak takip
ediyor.
x
Türkiye’de radyasyon güvenliğinden sorumlu kurumun TAEK olduğunu % 72
si biliyor. Cinsiyet ayrımına göre erkeklerin %89 u kadınların % 76 sı biliyor.
x
Ameliyathane çalışanlarının % 56 sı canlılar için etkin doz biriminin Sievert
olduğunu bilmektedir.
x
TAEK tarafından çalışanlar için belirlenen yıllık üst doz limitleri sorulduğunda
katılımcıların; % 26 sı biliyor, % 34 ü kısmen biliyor ve % 40 ı bilmiyor.
Cinsiyet ayrımına bakıldığında erkeklerin % 62 si kadınların % 74 ü yıllık üst
doz limitini biliyor.
x
Çalışanların % 82 si kurumlarının radyasyondan korunma sorumlusunu
bilmektedir.
x
Radyasyondan korunma sorumlusunun çalışanları korumaya yönelik ilgilenme
durumu sorulduğunda, verilen cevaplardan % 92 si ilgili, % 8 i ilgisiz olduğu
şeklindedir.
x
Radyasyondan korunma çerçevesinde personel sağlık taramalarının yapılma
yüzdeleri; ankete katılanların % 66 sı yapıldığını, % 10 u kısmen yapıldığını, %
24 ü yapılmadığını belirtmektedir. Cinsiyet ayrımına bakıldığında erkeklerin %
76 sı kadınların % 70 i sağlık taramasını düzenli olarak yaptırdığını
söylemektedir.
x
Radyasyon ve radyasyondan korunma bilgileri sorulduğunda % 36 sı iyi, % 52
si orta, % 12 i kötü olduğunu söylemektedir.
x
Radyasyon ile ilgili bilgilendirme eğitimini % 80 i almak istiyor, % 16 sı
istemiyor, % 4 ü ise önemsemiyor.
x
Radyasyon tiplerinden hangisinin daha tehlikeli olduğuna % 40 ı iyonize
radyasyon, % 24 ü iyonize olmayan radyasyon derken, % 36 sı ikisi de aynı
olduğunu söylemektedir.
x
Radyasyona karşı daha duyarlı organlar sorulduğunda % 52 si doğru cevabı
bilmektedir.
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Radyasyondan korunmada temel prensipler sorulduğunda, % 46 sı doğru cevabı
bilmektedir.
Radyasyon bilgisine iyi diyenlerin % 60 ı, orta diyenlerin % 89 u, kötü
diyenlerin ise % 89 u radyasyon ve radyasyondan korunma eğitimin almak
istiyor.
Radyasyon bilgisine iyi diyenlerin % 40 ı yıllık üst doz limitini bilmektedir.
Radyasyon bilgisine iyi diyenlerin % 40 ı, orta diyenlerin % 50 si iyonize
radyasyonun daha tehlikeli olduğunu bilmektedir.
Radyasyon bilgisine iyi diyenlerin % 54 ü etkin doz biriminin Sievert olduğunu
bilmektedir.
Kurumun Radyasyondan Korunma Sorumlusunu bilenlerin % 86 sı kurumda
koruyucu önlemlerin alındığını söylemektedir.
Yardımcı sağlık personeli ve temizlik personelinin % 88 i skopinin kullanıldığı
vakalarda çalışmak istemediğini belirtmektedir.
Skopi kullanılırken radyasyondan korunma yöntemleri uygulanıyor diyenlerin
oranı % 18 dir.
Skopi vakalarında koruyucu donanımları düzenli kullananların oranı % 62 dir.
Doktorlar skopi kullanılan vakalarda ekibin radyasyondan korunmasına özen
göstermiyor diyenlerin oranı % 86 dır.

Burada verilen yüzdelik değerlere göre çalışanların radyasyon güvenliği konusundaki
duyarlılıkları (Şekil 2), Cinsiyet ayrımına göre çalışanların radyasyon güvenliği
konusundaki duyarlılıkları (Şekil 3) ve Skopi kullanımındaki radyasyon güvenliği (Şekil
4) grafikleri hazırlanmıştır.
Şekil 2 deki grafik incelendiğinde dozimetre kullanım oranının yüksek olduğu ancak
TAEK tarafından belirlenen yıllık üst doz limitini bilenlerin oranının düşük olduğu
görülmektedir. Radyasyon bilgisi seviyesi iyi olanların az olmasıyla birlikte büyük
çoğunluk radyasyon ve radyasyondan korunma eğitimi almak istemektedir. Ayrıca
radyasyon güvenliği için gereken sağlık taramaları da istenilen seviyede değildir.
Şekil 3 deki grafikte cinsiyete bağlı radyasyon duyarlılıklarında, dozimetre kullanım oranı
ve radyasyon bilgisinde kadınların daha duyarlı olduğu görülmektedir. Dozimetre
sonuçlarının takipleri ve düzenli sağlık taramasının yaptırmada ise erkeklerin daha duyarlı
olduğu görülmektedir.
Şekil 4 de skopinin kullanıldığı vakalarda çalışmak istemeyenlerinin oranının yüksek
olduğu görülmektedir. Bunun temel nedeninin de skopi cihazının kullanımına özen
gösterilmemesi yani; tüpün konumu, ışınlama süresi gibi radyasyonu azaltıcı önlemlerin
alınmamasıdır. Özellikle hekimlerin radyasyon güvenliğini sağlama ve skopiyi daha az
radyasyon yayacak biçimde kullanma konusunda gereken özeni göstermedikleri
görülmektedir. Ayrıca kurumun radyasyon güvenliğini sağlama konusundaki ilgisinin
yüksek olduğu açık bir şekilde görülmektedir.
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Şekil 2. Çalışanların radyasyon güvenliği konusundaki duyarlılıkları (%)
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Şekil 3. Cinsiyet ayrımına göre çalışanların radyasyon güvenliği konusundaki
duyarlılıkları (%)
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Şekil 4. Skopi kullanımındaki radyasyon güvenliği (%)
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3.2. Açık Uçlu Soruların Analizi
Ankete katılan ameliyathane çalışanlarının çoğu radyasyonu tanımlayamıyor, sadece
zararlı olduğunu biliyor. Ayrıca ankete katılanların tamamı radyasyon eğitimi almadan
önce radyasyonu önemsemediklerini ve korunmada gereken özeni göstermediklerini
söylemektedirler. Yine anket sonuçlarına göre kurumda radyasyon güvenliği farkında lığı
oluşmadan önce dozimetrelerin nasıl kullanılacağı bilinmediği için dozimetre kullanım
oranının çok düşük olduğu belirtilmektedir.
Skopinin kullanımına bakıldığında genelde yanlış bir şekilde kVp ve mAs ayarlarına
dikkat edilmeden kullanıldığı görülmektedir. Aynı zamanda, skopi uygulamalarında xışını tüpü masa üstünde kullanıyor ve çekimler puls değil sürekli çekiliyor. Skopinin yatay
pozisyonda kullanımında ise çalışanların genelde x-ışını tarafında durduğu
gözlemlenmektedir.
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4. SONUÇLAR VE GENEL DEĞERLENDİRME
Elde edilen bulgulara dayanılarak; ameliyathane çalışanlarının radyasyon güvenliği
konusunda bilgilerinin yeterli olmadığı ve bu konuda gereken hassasiyeti göstermedikleri
görülmektedir. Bu durumun temel nedeni radyasyonun fiziksel özellikleri ile biyolojik
etkilerini tam olarak bilmemeleridir. Radyasyondan korunma bilgilerine iyi diyenlerin
bile, bilgi seviyelerinin düşük olduğu yapılan çapraz sorgulamalarla görülmektedir. Bu
anket çalışması yapılmadan önce çalışanlara bir radyasyon eğitimi verilmiştir.
Çalışanların çoğunun verilen eğitimden önce kişisel dozimetrelerini nasıl kullanacaklarını
ve radyasyondan korunma yöntemlerini bilmedikleri gözlemlenmiştir. Bu durumun temel
sebebi, ameliyathanede çalışan sağlık personelinin mesleki eğitimlerinde radyasyondan
korunma eğitimi almamalarıdır. Bu sebepten dolayı ameliyathane çalışanlarının çoğu,
radyasyon güvenliğini artırabilmek için eğitim istemektedir. Ayrıca çalışanlar açısından
radyasyon farkında lığı bir denetleme mekanizması ile artırılabilmektedir. Çünkü
denetleme mekanizmasının iyi çalışması durumunda çalışanların da radyasyon güvenliği
konusunda daha duyarlı davrandıkları görülmüştür. Bu denetim mekanizmasının
kurulabilmesi ve radyasyon eğitimlerinin düzenli bir şekilde verilmesi için de,
hastanelerde bir radyasyondan korunma görevlisinin olması ve aktif bir şekilde çalışması
gerekmektedir. Ayrıca hastanelerin de radyasyon güvenliğini sağlamada hassas ve kararlı
olmaları gerekmektedir.
Genel olarak skopi kullanımındaki en büyük problem, skopinin düzgün
kullanılmamasıdır. Bu problemin temel nedeni ise radyasyon bilgisinin ve cihazı kullanım
bilgisinin yetersizliğidir. Çalışanların radyasyondan korunma düzeylerinin artması aynı
zamanda hasta güvenliğini de olumlu etkileyecektir. Çünkü cihaz kullanılırken doğru
çekim yöntemleri kullanılırsa hastaların alacağı radyasyon dozu da azalacaktır.
Skopi cihazı kullanılan ameliyathanelerde radyasyon güvenliğini sağlayabilmek
için;
1.

2.

3.
4.

Hastanelerde radyasyondan korunma görevlisi olmalı ve radyasyon güvenliği
komitesi kurmalıdır. Komite aktif bir şekilde çalışarak çalışanlara yönelik
koruyucu önlemler alıp, radyasyon eğitimleri düzenlemelidir.
Ameliyathanelerde skopi vakalarında çalışacak personelin, çalışmaya
başlamadan önce radyasyon ve radyasyondan korunma eğitimlerini alması
gerekmektedir.
Skopi cihazı ilgili hekimin yönlendirmesine bağlı olarak, röntgen teknikeri
tarafından kullanılmalıdır.
Skopi cihazını kullanan hekimlere uzmanlıkları döneminde ve diğer sağlık
profesyonellerine mesleki eğitim dönemlerinde radyasyon eğitimi de
verilmelidir.
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ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ İÇİN X-RAY ODALARINDA
KURŞUN PARAVAN DOZ SIZDIRMAZLIK ÖLÇÜMLERİ
Mana Sezdi 1

Özet
Bu bildiride, İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanelerinde bulunan X-ray görüntüleme odalarında
gerçekleştirilen koruyucu bariyer radyasyon sızdırmazlık testleri ve çalışanların
alabilecekleri hesaplanmış doz miktarları sunulmuştur.
Radyasyon sızıntı ölçümleri için, 100kVp ve 50mAs değerlerinde şutlama yapılmış, kurşun
paravanın 5cm önünden ve 5cm arkasından doz ölçümleri alınmıştır. Radyasyon
görevlisinin, günlük 5 saat çalışma mesaisinde ortalama 1 dk şutlama yaptığı düşünülerek
paravan arkasındayken alacağı kümülatif eşdeğer doz değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca,
ölçülen doz değerlerinden, koruyucu paravanların radyasyonu zayıflatma oranları da
hesaplanmıştır.
Toplamda 11 radyografi odasında gerçekleştirilen ölçüm sonuçlarına göre, kullanıcı
bariyerlerinin %90 ile %100 arasında zayıflama katsayısına sahip olduğu ve uygun
koruma sağladığı gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kurşun Paravanlar, Radyasyon Güvenliği, Çalışan Güvenliği
Abstract
In this paper, the dose leakage measurements that were performed in the X-ray rooms of
Cerrahpasa Faculty of Medicine and Istanbul Faculty of Medicine in Istanbul University,
and the calculated dose values that may be exposed by personnel are presented.
For the dose leakage measurements, the x-ray of 100 kVp and 50 mAs were exposured.
The measurements were taken in front of the user barrier (5cm) and the back of the user
barrier
(5cm). The cumulative dose values that may be exposed by personnel were calculated by
considering the total 1 minute exposure time during a working day.
In according to the measurement results that were taken from totaly 11 radiographic
rooms, it was seen that the user barriers have the attenuation coefficient with the range of
90%-100% and they guard the users efficiently.
Keywords: Lead Barriers, Radiation Safety, User Safety

1. GİRİŞ
Radyasyon güvenliği, hasta güvenliğinde olduğu kadar çalışan güvenliğinde de önemli bir
noktadır. Radyografi üzerine çalışan personel, çalışma alanlarında görevi gereği bir takım
radyasyona maruz kalmaktadır. Radyasyon güvenliği kapsamında, radyografi çalışma
alanlarının kontrolü zorunludur. Ancak, Tıbbi Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde,
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“Radyasyon Alanlarının İzlenmesi” (Madde 16) bölümünde, “Radyasyon alanlarının
radyasyon düzeyi ölçümleri, kurum tarafından belirtilen sıklık ve yöntemlere uygun
olarak yapılır” ibaresi bulunmasına rağmen pek çok sağlık kuruluşunda radyasyon
ölçümleri sadece ruhsatlandırma aşamasında yapılmakta, sonrasında herhangi bir kontrol
çalışması yürütülmemektedir.
Oysa X-ray odalarında çalışan personel, çalıştığı ortamın güvenilirliğinden emin olmak
istemekte, özellikle çekim yaparken arkasına sığındığı koruyucu bariyerlerin radyasyon
sızdırmazlığının kontrolünü arzulamaktadır. Çalışılan alanın güvenli olması, personelin
motivasyonu, dolayısıyla performansı açısından çok önemlidir.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından hazırlanmış Radyasyon Güvenliği
Yönetmeliğine göre, görevi gereği radyasyon kaynaklarıyla çalışan ve radyasyona maruz
kalan kişilerin, iç ve dış radyasyon kaynaklarından bütün vücutlarının alacağı yıllık doz
miktarının 50mSv’i geçmemesi gerekmektedir. Radyasyon personelinin yıllık kabul
edilebilir doz sınır değerinden yararlanılarak, günlük maksimum müsaade edilebilir doz
değeri, 80μSv/gün olarak belirlenmiştir (Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, 2000).
Belirli bir radyasyon alanında çalışılırken alınan dozun minimumda tutulabilmesi için
gereken üç temel prensipten birisi, radyasyon kaynağı ile personel arasına, radyasyonu
mümkün olduğunca zayıflatacak bir engel, başka bir deyişle bir koruyucu paravan
koymaktır (IAEA, 1996; ICRP, 1991).
Her ne kadar radyasyon grafi odalarında kullanıcıları korumak amaçlı paravanlar bulunsa
da, kullanıcılar bu bariyerlerin güvenilirliği konusunda endişe duymaktadırlar.
Paravanların küçük ve alçak, dolayısıyla saçılan radyasyona açık oluşu, çalışanların
performansını ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.
Bu çalışma ile amacımız, kullanıcıların endişelerini gidermek amacıyla, üniversitemiz tıp
fakülteleri radyoloji departmanlarında bulunan tüm radyografi ünitelerinin doz sızıntı
testlerini yapmak, ölçüm sonuçlarını kullanıcılarla ve yönetimle paylaşmak, gerekiyorsa
düzenlemeler planlamaktır.
Sonrasında çalışmanın mamografi odaları için de tekrarlanarak, çalışmanın tıp fakülteleri
bünyesindeki tüm radyasyon kaynaklı cihaz odaları için genişletilmesi planlanmaktadır.

2. METOT
Tüm ölçümler, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Departmanına bağlı 6 adet ve İstanbul
Tıp Fakültesi Radyoloji Departmanına bağlı 5 adet radyografi (konvensiyonel röntgen)
odasında gerçekleştirilmiştir. Kullanıcının maruz kaldığı radyasyon miktarını görmek için,
kullanıcı paravanının 5 cm önünden ve 5 cm arkasından doz ölçümleri alınmıştır.
Doz ölçümlerinde, Unfors radyolojik test ölçüm cihazı kullanılmış, ayarlanan 100kVp ve
50mAs x-ray parametre değerleri, tüm ölçümlerde sabit tutulmuştur.

3. SONUÇ

Her iki tıp fakültesinin 11 farklı röntgen ünitesi için radyografi odasında alınan doz ölçüm
sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca radyografi odalarında bulunan koruyucu
paravanların radyasyonu zayıflatma oranları da hesaplanarak bu tabloya ilave edilmiştir.
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Zayıflatma oranlarından yola çıkılarak paravanların kullanıcıya gelen radyasyonu
zayıflatmadaki yeterlilikleri saptanmıştır.
Tablo 2 ve Tablo 3’de, röntgen odasında çalışan bir personelin, günlük 5 saat çalışma
mesaisinde ortalama 1 dk şutlama yaptığı düşünülerek paravan arkasındayken alacağı
kümülatif eşdeğer doz değerleri görülmektedir. Günlük 1 dakika şutlamaya maruz kalan
bir
radyasyon görevlisinin, yıl bazında 50 hafta ve 5 işgünü çalıştığı dikkate alınarak toplam
250 dakika/yıl ışınlanma sürecinde alacağı eşdeğer doz değerleri de bu tabloda verilmiştir.

Tablo 1. X-Işını Ölçümleri (100kVp, 50mAs)
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rad. Odası

İstanbul Tıp Fakültesi Rad. Odası

Paravan

Paravan

Zayıf.

Önü

Arkası

(%)

CTF 1

4,890 mSv/h

9,517 μSv/h

CTF 2

4,055 μSv/h

243,9 nSv/h

CTF 3

4,681 mSv/h

5,707 μSv/h

CTF 4

1,492 mSv/h

1,244 μSv/h

CTF 5

3,287 mSv/h

35,50 μSv/h

CTF 6

2,497 mSv/h

1,863 μSv/h

Yer

Ye
r

Parava
n
Önü

Paravan

Zayıf.

Arkası

(%)

99,81

İTF 4,773
1 μSv/h

4,136 nSv/h

99,91

93,99

İTF 6,897
2 mSv/h

4,576 μSv/h

99,93

99,88

İTF 2,376
3 mSv/h

7,038 μSv/h

99,70

99,92

İTF 3,300
4 mSv/h

12,56 μSv/h

99,62

98,92

İTF 39,790
5 μSv/h

3,373 μSv/h

91,52

99,93

Tablo 2. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyografi Odaları İçin Muhtemel Işına Maruz
Kalma Durumlarında Alınacak Toplam Eşdeğer Doz Değerleri
Radyografi Odası Eşdeğer Doz Değerleri
Paravan
Yer
Arkası

1 dakika
Çekim
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1 saat Çekim

Bir yıl
(250 dak.)

CTF 1

9,517 μSv/h

0,159 μSv

9,517 μSv

39,65 μSv

CTF 2

243,9 nSv/h

4,065 nSv

243,9 nSv

1,02 μSv

CTF 3

5,707 μSv/h

0,095 μSv

5,707 μSv

23,78 μSv

CTF 4

1,244 μSv/h

0,021 μSv

1,244 μSv

5,18 μSv

CTF 5

35,50 μSv/h

0,608 μSv

36,500 μSv

152,08 μSv

CTF 6

1,863 μSv/h

0,031 μSv

1,863 μSv

7,76 μSv

Tablo 3. İstanbul Tıp Fakültesi Radyografi Odaları İçin Muhtemel Işına Maruz
Kalma Durumlarında Alınacak Toplam Eşdeğer Doz Değerleri
Radyografi Odası Eşdeğer Doz Değerleri
Paravan

1 saat Çekim

Arkası

1 dakika
Çekim

Bir yıl
(250 dak.)

İTF 1

4,136 nSv/h

0,069 nSv

4,136 nSv

17,233 nSv

İTF 2

4,576 μSv/h

0,076 μSv

4,576 μSv

19,067 μSv

İTF 3

7,038 μSv/h

0,117 μSv

7,038 μSv

29,325 μSv

İTF 4

12,56 μSv/h

0,209 μSv

12,560 μSv

52,333 μSv

İTF 5

3,373 μSv/h

0,056 μSv

3,373 μSv

14,054 μSv

Yer

Tablo 2 ve Tablo 3’de verilen hesaplanmış eşdeğer doz değerleri referans niteliği taşıyıp
farklı ışınlanma süreleri için de doz değerlerinin hesaplanabilmesine olanak
sağlamaktadır. Elde edilen değerlerin, kabul edilebilir günlük 80 μSv maksimum eşdeğer
doz değerinden oldukça düşük olduğu görülmektedir. Yıllık müsaade edilebilir radyasyon
sınırı (50 mSv) açısından incelendiğinde, tablodaki değerlerin radyasyon görevlileri için
herhangi bir endişe oluşturabilecek nitelikte olmadığı gözlenmektedir. Radyasyonun
olumsuz etkileri düşünülerek, düşük doz değerlerinin dahi vücutta herhangi bir olası
hasara neden olabileceği dikkate alınarak, radyasyon görevlilerinin çekim esnasında
koruyucu paravanın arkasından çekim yapma hususunda özenli olmaları ve bu konu
üzerine eğitilmeleri önem arzetmektedir.
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Bu çalışma sonucunda, radyografi odalarında kullanıcıların maruz kaldığı doz miktarı
hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Durum değerlendirmesi yapılarak, kullanıcıya ve
yönetime gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Böylelikle, üniversitemiz tıp fakülteleri
hastanelerinin kalite çalışmaları kapsamındaki radyasyon güvenliği alt çalışmalarının
kullanıcı güvenliği ayağı, gerçekleştirilen bu radyasyon sızıntı testleri ile
gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma, İstanbul Ünv. Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir; Proje
no: 7222.
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MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
Melih AKGÜN 1 , Ali ARSLANOĞLU 2 , Güner DAĞLI 3
Özet
Sterilizasyon güvenliliğinin sağlanması ve enfeksiyon yayılmasını önlemede büyük
sorumluluğu sahip olan, hastanenin değişik bölgelerinden kirlenmiş malzemeleri işlenmek
üzere toplayıp ve tekrar kullanıcıya teslim eden merkezi sterilizasyon ünitesi(MSÜ) 365
gün 24 saat sürekli hizmet üreten, bir hastane için olmazsa olmaz olan dinamik
merkezleridir.
Merkezi sterilizasyon ünitesi çalışanları çalışma ortamlarında sadece biyolojik
tehlikelerle değil, bunun haricinde çeşitli risklerle de karşı karşıyadırlar. Bu riskler
fiziksel tehlikeler, kimyasal tehlikeler, teratojenik tehlikeler, dermatolojik tehlikeler ve
strestir. Çalışanların sağlığı ve güvenliği için bu tehlikeler belirlenmeli, analiz edilmeli ve
gerekli önlemler alınmalıdır. Çalışanların güvenliği ve sağlığı için bir program
oluşturulup uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Risk Yönetimi, İş Kazası
Abstract
Ensuring reliability of sterilization to prevent the spread of the infection which has
primary responsibility, in different parts of the hospital to collect the contaminated
materials to be processed and delivered to the user again, the central sterilization unit
(MSU) 365 days and 24 hours of continuous service, generating a sine qua non of the
dynamic centers for the hospital.
Sterilization center employees working environments, not just biological hazards, except
that it also faced with various risks. These risks, physical hazards, chemical hazards,
teratogenic hazards, dermatological hazards and stress. Employee health and safety
hazards to be identified, and necessary precautions should be analyzed. Created and
implemented a program for employee safety and health.
Keywords: Safety, Risk Management, Industrial Accident
1. GİRİŞ
1.1. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sterilizasyon güvenliğinin sağlanması ve infeksiyonun yayılmasını önlemede büyük
sorumluluğa sahip olan, hastanenin değişik bölgelerinden kirlenmiş malzemeleri işlenmek
üzere toplayıp ve tekrar kullanıcıya teslim eden merkezi sterilizasyon üniteleri (MSÜ),
365 gün 24 saat sürekli hizmet üreten, bir hastane için olmazsa olmaz olan dinamik
merkezlerdir. (Aydın, 2005:560). Genellikle yataklı tedavi kurumlarının en alt katlarında,
çevreden ve doğal ışık kaynaklarından yoksun, hastanenin akarlarının ve kalorifer tesisat
1
2
3

Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, melihakgun@gmail.com
Uzm., Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, aliarslanoglu18@gmail.com
Prof.Dr., Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, drgdagli@mynet.com
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borularının geçtiği alanlarda kurulu olan MSÜ, biyolojik (HBV, HCV, HIV vs.), kimyasal
(etilen oksit), fiziksel (ergonomi, ışık, renk vs.), psikososyal (kapalı alan vs.) ve kazalar
gibi pek çok çalışma alanı riskini beraberinde bulunduran alanlarıdır.(Aydın, 2005:560)
Hastaneler üretim yapan bir insan vücuduna benzetilirse; Ameliyathaneler bu vücudun
kalbi, Merkezi sterilizasyon üniteleri ise bu kalbi besleyen koroner arterleridir.(Dağlı,
2007:392)
Bir hastanede olmazsa olmaz olan sterilizasyon, gelişmiş donanım, yeterli alan, sürekli
eğitimden geçen nitelikli personel ve kalite teminatı için sürekli izlenmeyi gerektiren
karmaşık bir süreçtir.(Aydın, 2005:559) Şekil 1 de ideal bir MSÜ planı verilmiştir.
Şekil 1. MSÜ Planı

Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon(DAS) derneği sterilizasyon dezenfeksiyon
rehberi(2011) www.das.org.tr (15.04.2011)
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Merkezi sterilizasyonda ameliyathane, tüm hasta servisleri, poliklinikler, laboratuarlar,
endoskopi, müdahale ve doğum odaları, yoğun bakım gibi hizmet bölümlerinde
kullanılacak alet ve malzemeler hizmete uygun olarak kağıt veya özel bohçalar içerisinde,
setler halinde topluca sterilize edilerek kullanılmaya hazır vaziyette buradan dağıtılır.
Sterilizasyon sorumlusu, kullanan bölüm tarafından yıkanarak sterilizasyona hazır hale
getirilen setleri teslim alarak, aldığı miktar kadarını steril hale getirerek kullanıcıya geri
verir. MSÜ’nin birlikte uyum içinde hareket etmek zorunda olduğu ve bu nedenle sürekli
iletişim içinde bulunduğu kişiler ve ünitelerin başında hastane yöneticileri, hizmet talep
eden bölümler, ameliyathane hemşire ve teknisyenleri ve cerrahlar gelmektedir. Bunun
dışında ödünç set sterilizasyonu yapan ünitelerde özel firmalar da önemli bir yer
tutmaktadır.
MSÜ’leri, genellikle hastanelerin pek fazla göz önünde olmayan bölümleridir.
Hastanelerde infeksiyon kontrol kurulları (İKK) oluşup aktif hale geçene kadar da geri
planda kalmıştır. Hastane infeksiyonlarının giderek artması ve İKK’nın aktif çalışmaya
başlamasıyla standardizasyon ve yenilenme ihtiyacı gündeme gelmiştir. Çünkü
Türkiye’de henüz MSÜ ile ilgili bir standart yoktur, hatta bazı hastanelerde MSÜ yoktur.
Bunun yerine ameliyathanenin bir köşesinde, sterilizasyon işleminin yapıldığı küçük
odalar vardır. Uygulama ise daha çok “kendin pişir, kendin ye” düzeni içinde devam
etmekte ve bu durumda da eğitim, kalifikasyon, standardizasyon gibi önemli konular
ikinci planda kalmaktadır. Bunun en önemli sebebi, MSÜ’nün bağımsız bir destek ünite
olarak görülmeyişidir.(Eşel; 2007:228)
Hastane faaliyetlerinde kullanılan malzemelerin pahalı olması, fiyat etkinlik bakımından
tekrar kullanımlı(reusebl) malzemelerle çalışılması kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu nedenlerle
çeşitli cihaz ve ekipmanlar sayısız kere steril edilerek kullanılmaktadır. Buna alternatif
olarak geliştirilen tek kullanımlık malzemelerin büyük bir kısmının maliyeti yüksek
olduğundan çeşitli platformlarda kanuni olmasa da tekrar kullanımları tartışılmaktadır.
Hastane içinde tek ve merkezi özellikte bir ünite kurulması, hem sterilizasyon ve
dezenfeksiyon için eli yatkın elemanların yetiştirilmesi bakımından hem de ekonomik
bakımdan tasarruf sağlaması nedeniyle önemlidir.
1.2. Çalışan Güvenliği
Dünya sağlık örgütüne göre çalışan sağlığı; Çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal
durumlarının en üst düzeye taşınması, sağlıklarına gelebilecek zararların en aza
indirilmesi için korunma yöntemlerinin uygulanması, kişinin işine ve işin kişiye
uygunluğudur.
4857 sayılı iş Kanununun 77. maddesinde; işverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması için; her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız
bulundurmak, isçiler de is sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme
uymakla yükümlüdürler denmektedir.
2. MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
Gelişmiş ülkelerde sadece sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde değil tüm hastane
çalışanları için özel “çalışanların sağlığı” ya da başka isimler altında çeşitli merkezler
oluşturulmuştur. Bu merkezler, tüm hastane çalışanları için işe başlama kriterlerini belirler
ve çalışanların periyodik sağlık kontrollerini yaparak olası kazalarda yapılması
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gerekenleri gerçekleştirir.(Dağlı, 2007:392) Çalışan sağlığının önemi gün geçtikçe
artmaktadır. Sağlık sektörü, içerisinde sağlık çalışanları için pek çok risk
barındırmaktadır. Çalışma ortamından kaynaklanan ve sağlık çalışanlarının sağlığını
etkileyen tehlikeler temel olarak biyolojik, fiziksel, ergonomik, kimyasal ve psikososyal
olarak gruplandırılmaktadır. The National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH), hastanelerdeki tehlike ve risklerin herhangi bir çalışma alanı belirtmeksizin
yalnızca fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal olarak sınıflandırılması
gerektiğini tavsiye etmiştir. NIOSH, hastanelerde 29 tip fiziksel, 25 tip kimyasal, 24 tip
biyolojik, 6 tip ergonomik ve 10 tip psikososyal tehlike ve risk olduğunu
belirlemiştir(Tablo 1).
Tablo 1. Hastanelerde Başlıca Tehlike ve Riskler
Fiziksel tehlike
Kimyasal tehlike
Biyolojik tehlike
Psikososyal
ve riskler
Ve riskler
ve riskler
tehlike ve riskler
1.Elektrik düzeneği
1.Anestezik gazlar
1.Tüberküloz
1.Stres
2.Yetersiz ya da fazla
2.Civa
2.Hepatit-B
2.İşi istememe
3.Dezenfektanlar
3.Hepatit-A
ışık
3.Yapılan
işin
anlamsız
4.Formaldehit
3.Yetersiz ya da fazla
4.Hepatit-C
5.Etilen oksit
5.Hepatit-D
hissedilmesi
ısı
4. Islak-kaygan-nemli
6.Antiseptikler
6.Hepatit-E
4.Yabancılaşma
zemin
isteyerek
7.Radyasyon
7.Sitomegalovirüs 5.İşi
8.HIV/AIDS
5.Havalandırmanın
8.İlaçlar
tercih
%50’nin
9.Antibiyotikler
9.Parvovirüs
etmeme
altında olması
10.Sitotoksik ilaçlar 11.İnfluenza
6.Yapılan
işin
6. Gürültü
12.Kızamık
12.Yakıcılar
boşa gitme hissi
7.Gelişememe
7. Toz
13.Gluteraldehit
13.Kızamıkçık
14.Pentamidin
14.Adeno virüs
8. Nem
8.Başkalarının
9.İyonize edici, iyonize 15.İsopropanol
15.Boğmaca
profesyonel
etmeyen, ultraviyole
gelişiminden
16.Ribavirin
16.Polio
17.Bromin
17.Meningoksik
Sorumlu olma
radyasyon,
hastalıklar
9.Çalışma
10.Kesici-delici-batıcı
18.Lateks
amaçlarının
cisim
19.Solventler
18.Varicella
yaralanmaları
20.Asit-bazlar
zoster
belirgin olmaması
11.Lazer
21.Fotokimyasallar
19.Herpes
22.Antineoplastikler simpleks
12.Ultrasonik ilaçlar
23.İodin
20.Tinea
13.Kriyojenik sıvılar
14.Patlayıcı-yanıcı
24.Asbest
korporois
maddeler
25.Kadmiyum
21.Shigellozis
22.Helikobakter
15.Kırık cam, tüp ya
26.Pestisidler
pilori
27.Herbisidler
da araçlar
16.Manyetik alanlar
28.Kimyasal atıklar
23.Salmonellozis
17.Radyoaktif atıklar
29.Organometalikler 24.Norwalk virüs
18.Mikro dalgalar
30.Gazlar
19.Yüksek basınçlı
31.Karbonmonoksit
hava
20.Yangın
21.Yetersiz dinlenme
odaları
22.Hasta odalarında
fazla hasta olması
23.El yıkama
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birimlerinin yetersizliği
24.Atıkların yanlış yok
edilmesi
25.Kişisel
koruyucuların
bulunmaması
26.Kişisel
koruyucuların
yetersizliği
27.Kesici-delici-batıcı
cisimler için uygun
muhafaza kabı
olmaması
28.Kemoterapi ilacı
hazırlamak için uygun
kabin bulunmaması
29.Araç-gerecin doğru
steril
Edilmemesi
2.1. Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Çalışanların Karşılaştıkları Riskler
MSÜ’sinde çalışan personelin(MSÜ Yöneticisi, Teknisyenler, Hemşireler ve hizmetliler)
karşılaştığı riskleri 4 ana başlık altında toplayabiliriz.
1. Biyolojik Riskler
2. Fiziksel Riskler
3. Kimyasal Riskler
4. Psikososyal Riskler
2.1.1. Biyolojik Riskler
ABD’de yayımlanan 1983 tarihli rapor sağlık çalışanlarının diğer sivil çalışanlara göre
enfeksiyon hastalıklarına 10 kat daha fazla yakalandıklarını göstermiştir. Sağlık
çalışanları açısından tehdit oluşturan enfeksiyon etkenleri iki ana grupta toplanabilir.
Birinci grup kan ve kanlı vücut sıvıları ile temas sonucu (açık yaradan, mukozalardan
veya iğne batması ile ciltten) bulaşan etkenlerdir. Otuz civarında mikroorganizma bu yolla
bulaşabilirse de en önemlileri Hepatit B, Hepatit C ve HIV virüsleridir. İkinci grupta yer
alan etkenler damlacık ve damlacık çekirdeği olarak hastalar tarafından salınan solunum
salgılarıyla bulaşırlar: Nezle, grip, tüberküloz, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği bu gruptadır.
Kesici-delici-batıcı yaralanmalarla bulaş sonucu Hepatit B, C, HIV/AIDS enfeksiyonları
olarak ele alınmaktadır. Sağlık çalışanları toplumun diğer kesimlerine göre üç kat daha
fazla hepatit C riskine maruz kalmaktadırlar. CDC’ye (Center of Disease Control and
Prevention) göre, enfekte iğne batmasıyla HIV görülme sıklığı % 0.3, Hepatit-B görülme
sıklığı (bağışık olmayan kişide) % 6–30, Hepatit-C görülme sıklığı ise % 1.8’dir ve sağlık
çalışanlarının güvenli araç-gereç kullanması durumunda, bu yaralanmaların % 88
önlenebileceği belirlenmiştir.
Sağlık çalışanları meslek hayatlarının herhangi bir döneminde kesici ve delici alet
yaralanmaları ile karşılaşabilmektedirler.

96

Kesici-delici yaralanma nedeni ile bulaşıcı hastalıklar ve komplikasyonları ile karşı
karşıya kalmakta ancak tüm dünyada bu öldürücü enfeksiyonların sayıları tam olarak
bilinmemektedir fakat bu nedenle meydana gelen ölümler rapor edilmektedir. Birçok
yaralanma hipodermik iğnelerin kullanımından önce veya sonra ortalıkta bırakılmaları ve
kapların yapımında batmaya dayanıklı olmayan maddelerin kullanımı nedeniyle meydana
gelmişlerdir. CDC’ nin yapmış olduğu araştırmada sağlık çalışanlarının kullanmış olduğu
kesici-delici araçlar tanımlanarak beş yıllık izlem periyodunda 5000 perkütan yaralanma
saptanmış ve %62 ‘si enjektör iğnesi ile meydana gelmiştir. Kesici-delici yaralanmalar
%38 perkütan aletlerin kullanımı sırasında, %42 disposbl aletlerin kullanımı öncesi ve
sonrasında oluşmuştur. Yapılan diğer araştırmalarda da kesici-delici yaralanmalara neden
olan cisimler arasında en fazla bildirilen enjektör iğnesidir.(Omaç, 2010)
Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğinin 22 temmuz 2005 ‘de Resmi Gazete ‘de yayınlanan
kapsamında “ Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak
delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz,
açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi
ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya aynı
özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde toplanır. Bu
biriktirme kapları, en fazla 3\4 oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve kırmızı plastik
torbalara konur. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmaz,
açılmaz, boşaltılmaz ve geri kazanılmaz.” maddesi bulunmaktadır. Yönetmelikte geniş
kapsamlı olarak hastane idaresi ve tüm çalışanların sorumlulukları bildirilmiştir. 17
Özellikle enfekte kesici- delici cisimlerin bertaraf edilmesi ile ilgili sorumluluklar yerine
getirildiğinde büyük çoğunluğunun enjektör iğnesi ile meydana geldiği kesici-delici
yaralanmalar yüksek oranda önlenecektir.(Omaç, 2010)
2.1.2. Fiziksel Riskler
MSÜ’sinde çalışanların karşılaştığı fiziksel riskler arasında gürültü, aydınlatma,
havalandırma, elektrik, ısıtma, ıslak-kaygan zemin ve yangın sayılabilir.

Gürültü; Hoşa gitmeyen ses diye tanımlanan gürültü, insan üzerinde fizyolojik ve
psikolojik etkiler yapar. 23 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete ve sayı: 25325 ile
yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gürültü Yönetmeliği’ne göre
işyerlerindeki gürültü maruziyet değeri maksimum 85 DB’dir.

Mimari yapının MSÜ şartlarına uygun yapılmamış olması çalışanların sağlığını etkileyen
önemli bir fizik etkenidir. Bunun sonucunda; çalışanlarda yorgunluk, vücut mekaniğini
zorlayıcı durumlar, gereksiz enerji kaybı ve bıkkınlık gibi olumsuzluklar ortaya
çıkmaktadır.
Çalışma ortamının ısısı çalışanın rahat çalışması açısından önemlidir. Aşırı sıcak
ortamlarda, MSÜ’nde çalışma sırasında; gevşeme, terleme, vücut ısısında yükselme,
terlemeye bağlı sıvı kaybı ve uzun süren ısı artışlarında sıcak çarpması gibi belirtiler
ortaya çıkmaktadır,
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Yapılan işin özelliğine göre çalışma ortamı yeteri kadar aydınlatılmalıdır. Fazla ışık,
yansıma ve parlamalar nedeniyle görme fonksiyonunu bozmakta, hatta olasılığının
artırmaktadır. Aydınlatmanın az olması durumunda görme kaybı ve hata yapma sorunları
ortaya çıkmaktadır. MSÜ’nde aydınlatmanın iyi olmaması zamanla çalışan kişilerde
gözlerde kalıcı bozukluklara neden olmaktadır.
Havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda; sterilizasyonda kullanılan gazlarının
solunum yolundan daha çok alındığı ve dezenfektanların toksik etkilerinin daha belirgin
olduğu belirtilmiştir.
Çalışma ortanındaki elektrik nedeniyle çalışanları elektrik çarpması, yangın gibi olumsuz
sonuçlar ortaya çıkabilir. Yine ağır yükler taşıma ve uygunsuz pozisyonlarda çalışma
ergonomik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur. Islak ve kaygan zeminler
çalışanların düşüp yaralanmasına neden olabilir.
2.1.3. Kimyasal Riskler
MSÜ’sinde çalışanların karşılaştığı kimyasal riskler arasında Etilen oksit, Dezenfektanlar,
Formaldehit, Antiseptikler ve Gluteraldehit sayılabilir.
Etilen Oksit; Renksiz, etere benzer kokulu ve düşük ısılı sterilizasyonda kullanılan bir
gazdır. “Occupaional Safety and Health Administration (OSHA)” tarafından kanserojen
olarak kabul edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde yapılan bir araştırmada
6.300 hastanede 7.700 etilen oksit cihazı kullanıldığı ve her yıl 62.370 hastane çalışanının
direkt, 25.000 çalışanın da kazara bu gaza maruz kaldıkları bildirilmiştir. Vücuda alım
yolu esas olarak akciğer ile olsa da direkt cilde teması irritasyona sebep olabilir.(Dağlı,
2007:393)
Etilen Oksitin Akut Etkileri; Koku olarak algılanabilirlik eşiği 700 ppm olmasına
rağmen 200 ppm konsantrasyonda gözlerde ve üst solunum yollarında irritasyona neden
olabilir. Yüksek konsantrasyonlar ciltte yanıklara, döküntülere, baş ve boğaz ağrısına,
bulantı ve hemolize (eritrosit parçalanmasına bağlı) neden olabilir. Çok yüksek
konsantrasyonlar kusma, solunum hacminde azalma, kas güçsüzlüğü, siyanoz,
koordinasyon bozukluğu ve pulmoner ödeme neden olabilir. Etilen oksit ile steril edilmiş
ve havalandırılması yeterince yapılmamış malzemenin çıplak elle teması ciltte ciddi
yanıklara, su toplanmasına ve soyulmalara neden olabilir. Etilen oksitin saklanma ve
kullanım alanlarında yangın tehlikesi taşıdığı da unutulmamalıdır.(Dağlı, 2007:393)
Etilen Oksitin Kronik Etkileri; Hayvan çalışmalarında etilen oksitin hem erkek hem de
dişilerde mutajen olduğu ve üreme bozukluklarına yol açtığı gösterilmiştir. Birkaç
laboratuvar çalışması etilen oksitin insanlarda kromozom anomalilerine neden olduğunu
göstermiştir. Ancak bu anomalilerin etkisi bilinmemekle birlikte üreme fonksiyonuna ve
kanser üzerine etkisi olduğu düşünülmektedir (etilen oksitin spontan düşük riskini
arttırdığı gösterilmiştir. Hemminki ve arkadaşları 1982). Bunların yanında etilen oksit
ortamına çalışanlarda akut ansefalopati, periferik nöropati, lösemi ve katarak gelişimini
bildiren yayınlar da vardır. (Dağlı, 2007:393)
Ortamdaki Etilen Oksit; OSHA’nın etilen oksit için izin verilebilir maruziyet sınırı
sekiz saat için 1 ppm (15 dakika da 5 ppm)’dir. “National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH)” sekiz saatlik bu sınırın 0.1 ppm’den düşük olması
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gerektiğini (5 ppm’lik dozu 10 dakikadan fazla geçmemek koşuluyla) bildirmiştir.(Dağlı,
2007:393)
Gluteraldehid; %50, 25, 10 ve 2’lik konsantrasyonları olmasına karşın en sık kullanılanı
tamponlanmış ve pH’sı 7.5-8.5’e ayarlanmış %2’lik solüsyonudur. İçerisine güzel
kokması için ve korozyonu önlemek için çeşitli solventler ilave edilmiştir. Tamponlanmış
solüsyonun en önemli dezavantajı iki haftada etkinliğini kaybetmesi ve yenileme
zorunluluğudur. Bir başka dezavantajı 20°C’de %50’lik solüsyonu 0.015 mmHg’lık bir
gaz basıncına sahiptir ve bu nedenle atmosfere 20 ppm gibi yüksek miktarlarda
gluteraldehid karışmasına neden olur. Bu konsantrasyon da insan ve hayvan sağlığı için
zararlı bir dozdur.
Cerrahi aletlerin soğuk sterilizasyonunda (yüksek dezenfeksiyon), dezenfektan olarak
araştırma laboratuvarlarında, solunum fizyolojisi ünitelerinde ve aspiratörlerde yaygın
olarak kullanılmaktadır.
Gluteraldehid, solunum, cilt veya oral yoldan vücuda alınabilir. Sık cilt temasları allerjik
egzamaya neden olabilir ve merkezi sinir sistemini de etkileyebilir. 0.04 ppm koku
eşiğidir. 0.3 ppm (1.05 mg/m3)’in üzerindeki konsantrasyonlarda cilt ve mukoz
membranlarda irritasyona neden olur ve yüksek derecede toksiktir. 1983 yılında 541
temizlik elemanı üzerinde yapılan bir çalışmada gluteraldehid, formaldehid veya
kloramine bağlı %21 oranında kontakt dermatid saptanmıştır. NIOSH tarafından 0.4 ppm
(1.5 mg/m3) gluteraldehid konsantrasyonunda çalışanlarda irritasyon bulguları (göz,
boğaz ve akciğer irritasyonu) saptanmıştır. Ayrıca baş ağrısı, cilt döküntüleri ve asthmaya
benzer şikayetler de bildirilmiştir. Guteraldehide maruziyetin farelerde fetus toksisitesine,
tavuklarda DNA hasarına ve mikroorganizmalara mutajen olduğu bildirilmiştir.
OSHA ve NIOSH, gluteraldehid için sınırlayıcı bir doz bildirmemişlerse de 1986 yılında
Amerikan Hijyen Uzmanları Kongresi’nde (ACGIH) üst doz sınırı 0.2 ppm (0.8 mg/m3)
olarak kabul edilmiştir.
Formaldehid; Potansiyel olarak kanserojen bir maddedir. Laboratuarlarda doku koruyucu
olarak, MSÜ’lerde sterilizan olarak metanol ile veya suyla karıştırılmış olarak (formalin)
bulunur. 0.8 ppm’in üzerindeki konsantrasyonlarda kokusu oda havasında algılanır. Göze
sıçradığında yanık ve korneal hasara neden olabilir. Düşük konsantrasyonlarda gözlerde
yanma ve yaşarmaya, üst solunum yollarında irritasyona neden olur. Yüksek
konsantrasyonlarda (10-20 ppm) taşikardi ve başta basınç hissine, daha sonra (50-100
ppm) pulmoner ödem ve ölüme neden olabilir. Kronik maruziyetlerde günler içerisinde
duyarlılık gelişir ve bu kişilerde normalin daha düşük dozlarında yukarıda sayılan
belirtiler ortaya çıkar. Tırnaklarda yumuşama ve kararma gelişir. OSHA, formaldehid için
sekiz saatlik güvenlik sınırını 1 ppm (1.5 mg/m3), 15 dakika gibi kısa sürelerde üst dozu 2
ppm (3 mg/m3) olarak bildirmiştir. NIOSH için kabul edilebilirlik sınırı 15 dakikalık hava
örneklemesinde 0.1 ppm ve sekiz saatte 0.016 ppm olarak belirlemiştir. ACGIH
formaldehidi kanserojen olarak tanımlamıştır ve önerileri de OSHA ile aynıdır.
Formaldehid kokusu 0.8 ppm civarında algılanabilir ve kısa zamanda koku duyusunu
baskılar, bu nedenle hissedilen kokunun şiddetine göre önlem almak yanlış bir
uygulamadır. Ortamdaki miktarını belirlemek için pasif dozimetreler, direkt-okuyuculu
renk değiştiren tüpler kullanılabilir.
Perasetik Asit (Peroksi Asetik Asit); Bakterisid aktivitesi ilk olarak 1951 yılında
Greenspan ve MacKellar tarafından bildirilmiştir. Bu sıvı genellikle stabil olmayan bir
yapıdadır ve oksijen ile etkileşerek asetik asit, hidrojen peroksit ve su gibi ürünlere
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parçalanır ve çevreye zararlı metabolitlere parçalanmaz. Perasetik asit bazı materyalde
(alüminyum gibi) koroziv etkiye sahiptir. Uzun süre temasa bağlı olarak lakrimasyona,
solunum yolu problemlerine, ciltte irritasyona ve kabarıklıklara neden olur. Ayrıca
etkinliğini kontrol etmede biyolojik indikatörler kullanılamaz.
Ortofitalaldehid; 1999 sonunda “Food and Drug Administration (FDA)” onayı almış,
soluk mavi renkte ve berrak (pH: 7.5) gluteraldehide göre daha etkin bir mikrobiyosiddir.
Aktivasyona gereksinimi yoktur, göz ve mukozalara irritan etkisi yoktur, pH
değişikliklerine karşı kimyasal yapısı daha stabildir, kokusu çok azdır, gluteraldehide
dirençli mikobakterilere etkilidir, gluteraldehid gibi materyal uyumsuzluğu pek yoktur.
Ancak proteinlerle etkileşime girerek griye boyadığı için kullanımda eldiven giyilmelidir
ve fiyatı gluteraldehidin 2.5-3 katıdır. Kullanım ömrü 14 gündür. Ortofitalaldehid için
20°C’de maruziyet süresi Avrupa ve Asya’da beş dakika olarak kabul edilirken bu süre
Kanada’da 10 dakika ABD’de ise 12 dakikadır.
2.1.4. Psikososyal Riskler
MSÜ’sinde çalışanların karşılaştığı psikososyal riskler arasında stres, işi istememe,
yapılan işin anlamsız hissedilmesi, yabancılaşma, işi isteyerek tercih etmeme, yapılan işin
boşa gitme hissi, gelişememe, başkalarının profesyonel gelişiminden sorumlu olma ve
çalışma amaçlarının belirgin olmaması sayılabilir.
MSÜ’leri çok stresli ve izole bir ortam olması, bu birimde çalışanların ruh sağlığını
olumsuz yönde etkilemektedir, Stres bireylerde; migren, hipertansiyon, koroner arter
hastalıklarına, davranışsal ve psikolojik sorunlar ortaya çıkarmaktadır.
Travma ve tükenmişlik sendromuna bağlı olarak; verim düşmekte, madde bağımlılığı
(sigara, alkol, kimyasal bağımlılık), obsesif davranışlar, anksiyete ve depresyon gibi
durumlara neden olmaktadır
MSÜ ortamındaki stresörler yoğundur ve çalışanları en çok; fiziki ortam, kişiler arası
ilişkiler, yoğun ve istenmeyen şartlarda çalışma, yetersiz ücret, artmış iş yükü ve uzun
çalışma saatleri, eksik malzeme ve ekipman, eksik eleman, sözel şiddet, psikolojik destek
yetersizliği sürekli stresle karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır
2.2. Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Çalışanların Sağlık Taramaları
MSÜ çalışanların işe giriş muayeneleri yanında sağlıklarında meydana gelebilecek
değişiklikleride takip edebilmek için sağlık taramaları düzenli yapılmalıdır. Yapılan
tarama sonuçları sağlık kartlarına işlenerek takip edilmelidir.
Tablo 2. MSÜ Çalışanlarının Sağlık Taramalarında Bakılacak Parametreler
Bölüm
Risk
Tetkik
Periyodu
Biyolojik Riskler
Tam kan
Yılda bir
Hbsag, AntiHbsg
Yılda bir
Kimyasal Riskler
Hemogram
Yılda bir
MSÜ
SGOT, SGPT
Yılda bir
PA Akciğer grafisi
Yılda bir
SFT
Yılda bir
Fiziksel Riskler
Odio Takipleri
Yılda bir
Psikososyal Riskler
Anket
Yılda bir
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2.3. Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Çalışanların Güvenliği İçin Alınacak Önlemler
Bu merkezde, kimyasal riskler, radyasyon, infeksiyon riskleri, fizik riskler, ergonomik
sorunlar, psikolojik riskler tanımlanmış program ve prosedürlere göre izlenir, tanı,
korunma ve tedavi akışı yürütülür. Programın oluşturulması aşamasında konunun şu
başlıklar altında ele alınması yararlı olacaktır.
1- Giriş muayenesi
2- Periyodik değerlendirme muayeneleri
3- Sağlık ve güvenlik eğitimi
4- Bağışıklama
5- Görev sırasında gelişen hastalık ve yaralanmaların bakımı
6- Sağlık danışmanlığı
7- Çevre kontrolü ve surveyans
8- İş sağlığı ve güvenliği kayıt sistemi
9- Hastane bölümleri arasında koordinasyon
2.3.1. Biyolojik Riskler İçin Alınacak Önlemler
Genel olarak infeksiyon kontrol önlemleri; hastalığın erken tanınması, uygun tedavisi,
infeksiyon ajanının eliminasyonu veya yayılımının sınırlanması, risk altında olanların
korunmasıdır. Bu uygulamalar, eğitim ve halk kampanyaları ile desteklenebilir. Daha
spesifik infeksiyon alanları, özel aletler veya bazı patojenler için, daha sofistike
infeksiyon kontrol önlemleri alınabilir. Bununla birlikte en etkin kontrol, temel olarak,
çok basit ve yaygın olarak bilinen önlemlerden meydana gelir.
Standart Önlemler; Hastanede bilinen veya bilinmeyen bir infeksiyon odağından
mikroorganizma bulaşını engellemek için bu önlemler kullanılır. Amaç sağlık
personelinden hastaya veya hastadan sağlık personeline bulaşın önlenmesidir. Bu
yaklaşımın mantığı, herhangi bir vücut sıvısının potansiyel olarak bir mikroorganizma
içerebileceği düşüncesidir. Tablo 3’de standart önlemler özetlenmiştir.(Kılıç, 2005:481)
Tablo 3. Standart Önlemler
El yıkama: Pek çok çalışma, el hijyenine uyumun kullanışlı ve hastane infeksiyonlarını
önlemede çok etkin olduğunu göstermiştir. Nozokomiyal patojenlerin en sık geçiş yolu
temastır. Temas, direkt (duyarlı hastalar ile infekte veya kolonize hastalar arasında) veya
dolaylı (kontamine ara objeler) olarak meydana gelebilir. Geçici flora el yıkama ile
kolaylıkla uzaklaştırılır ve çoğu Hİ’den sorumludur. El hijyeni ile amaç geçici
kolonizasyonu azaltmaktır. El yıkama, ellerin medikal olmayan deterjan veya sabunla ve
suyla yıkanmasıdır. Genellikle sıvı sabunla etkin el yıkama, geçici mikroorganizmaları
uzaklaştırır ve elleri temizler. Bu dekontaminasyon seviyesi, sosyal temas ve pek çok
klinik aktivite için yeterlidir. Hijyenik el yıkama, aynı el yıkama işleminin deterjana
antiseptik ajan eklenerek yapılmasıdır. El dezenfeksiyonu ise, medikal bir sabun veya
alkole antiseptik solüsyon eklenerek ellerin ovuşturularak yıkanmasıdır.
Eldiven kullanımı: Kana, vücut sıvılarına, sekresyonlara, ekskresyonlara ve kontamine
aletlere dokunmadan önce, temiz, steril olmayan eldiven giyilir.
Yüzün ve gözlerin korunması, maske kullanımı: Kan, vücut sıvısı, sekresyon veya
ekskresyon sıçrama olasılığı olan girişimler sırasında kullanılır.
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Koruyucu önlük kullanımı: Temiz ve steril olmayan bir önlük, deriyi korumak,
giysilerin kan, vücut sıvısı, sekresyon veya ekskresyonlarla kirlenmesini önlemek için
giyilir. Kirli önlük mümkün olduğunca çabuk çıkartılır ve eller hemen yıkanır.
Hasta girişiminde kullanılan aletler: Hastada kullanılmış ve kan, vücut sıvısı, sekresyon
veya ekskresyonla kirlenmiş aletler, deri ve mukoz membranlarla temas etmeden, giysiler
kirlenmeden, diğer hastaları ve çevreyi kontamine etmeden taşınmalıdır.
Çevre kontrolü: Çevre ve yüzeylerin rutin bakım, temizlik ve dezenfeksiyonu
yapılmalıdır ve takip edilmelidir.
Çarşaflar: Kan, vücut sıvısı, sekresyon veya ekskresyonla kirlenmiş çarşaflar, deri ve
mukoz membranlarla temas etmeden, giysiler kirlenmeden, diğer hastaları ve çevreyi
kontamine etmeden taşınmalıdır.
Çalışanların sağlığı ve kan kaynaklı infeksiyonlar: İğne ve diğer kesici ve delici
aletleri kullanırken ,temizlerken ve atarken yaralanmaların önlenmesi için azami dikkat
sarfedilmelidir.
Kesici-delici yaralanmaların önlenmesi için;
1.Kesici-delici yaralanma ve diğer mesleki risklerden korunma yolları hakkında gerekli
bilgiler verilmeli, güvenli ve uygun ergonomik araçlar kullanılmalı, araç ve gereç
alımında mesleki riskler göz önünde tutulmalıdır.
2.Sağlık çalışanlarının sağlığını takip edecek, mesleki kazaların ve risklerin meydana
geldiği durumda rapor edilebileceği ve sonrasında yönlendirilebilecekleri birimlerin
kurulmasına ihtiyaç vardır.
3.Kesici-delici yaralanmaların nedensel faktörleri hakkında yeterli sayıda çalışma
yapılmamıştır. Yüksek düzeyde mesleki riskler içerisinde yer alan kesici-delici
yaralanmaların nedensel faktörleri ile ilgili araştırmalar yapılmalı ve konunun önemi
vurgulanmalıdır.
4.Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğinin uygulanması, denetimlerinin yapılması ve
eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Kesici-delici cisimlerin yok
edilmesi ve atılımı konusunda personellerin bilgilendirilmesi için gerekli eğitimler
verilmelidir.
5.Personellerinin hepatit B ile ilgili testlerin yaptırılması ve 6 ayda bir tekrar edilmesi,
hepatit B ‘ye karşı koruyucu aşılarının yapılması ve diğer enfeksiyon ajanlarının erken
teşhis ve tedavisi için tetkik ve sağlık taramalarından geçirilmesi hususunda gerekli
çalışmalar yapılmalıdır.
6.Çalışan güvenliği birimlerinde mesleki risklere yönelik kayıt ve önlemlerin alınması
gerekmektedir.
7.İğneler ve diğer kesici aletlerin neden olduğu yaralanmaları önlemek için bu aletlerin
kullanım esnasında, kullanımdan sonra aletleri temizlerken ve aletlerin atılmasında
mutlaka koruyucu önlemler alınmalıdır.
8. Çalışan güvenliği için bir komisyonu kurulmalıdır.
9. Çalışanların kişisel sağlık kartlarının oluşturulmalı ve aşı programlarına uyulmalıdır.
10.Kesici delici aletlerin özel kutulara atılması sağlanmalı ve bu kutular sürekli tedarik
edilmelidir.
11.Kesici delici alet yaralanmasında prosedürleri belirlenmeli ve uygulanması sağlanmalı,
12. Yaralanma ve kazaların bildirimlerinin yapılması sağlanıp, kayıtları tutulmalıdır.
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Zeminler ve duvarlar; mikroorganizmalar için taşıyıcı olarak hareket edebilecek olan
biriken tozun giderilmesi ve mikrobik kirlenmenin kontrol edilmesi için bütün işlem
alanlarının periyodik olarak tamamen temizlenebilmesi için, zeminler ve duvarlar, ıslak
vakumlama ve yıkamaya dayanacak malzemeden yapılmalıdır. Özellikle burada
kullanılan malzemeler, parçacık veya elyaf döken bileşimde olmamasının yanında, genel
olarak temizlik için kullanılan kimyasal maddelerden de olumsuz etkilenmemelidir.
Çalışma alanlarının tavanları; yoğunlaşmayı, toz birikmesini ve öteki muhtemel kirlilik
kaynaklarını en aza indirgemek için; gömülü ve kapalı armatürlerle düz bir yüzey
oluşturacak şekilde inşa edilmelidir. Çalışma alanlarının üzerindeki borular ve öteki
armatürler de kapatılmalıdır. Bu işlem için kullanılacak malzemeler, parçacık veya elyaf
döken bir bileşimde olmayan özelliklerde olmalıdır. Özellikle bu alanlarda yıkanabilir ve
hatta mikroorganizma birikimini ve üremesini inhibe edebilecek malzeme kullanımı söz
konusudur.
2.3.2. Fiziksel Riskler İçin Alınacak Önlemler
Gürültü; Gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için yönetim
tarafından alınacak önlemler;
1.Teknik gelişmelere uygun önlemler alınarak gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler
kaynağında yok edilecek veya en aza indirilecektir.
2. Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemleri seçmek,
3. Yapılan işi göz önünde bulundurarak, mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan
uygun iş ekipmanını seçmek,
4. İşyerinin ve çalışılan yerlerin tasarımı ve düzenlenmesi,
5. Çalışanlara, iş ekipmanını gürültüye en az maruz kalacakları doğru ve güvenli bir
şekilde kullanmaları için, gerekli bilgiyi ve eğitimi vermek,
6. Gürültüyü teknik yollarla azaltmak için; Hava yoluyla yayılan gürültüyü, perdeleme,
kapatma, gürültü emici örtülerle ve benzeri yöntemlerle azaltmak, Yapıdan kaynaklanan
gürültüyü, yalıtım ve benzeri yöntemlerle azaltmak,
7. İşyeri, çalışma sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının
uygulanması,
8. Gürültüyü azaltacak bir iş organizasyonu ile; Maruziyet süresini ve gürültü düzeyini
sınırlamak, Yeterli dinlenme araları verilerek çalışma sürelerinin düzenlenmesi,
sayılabilir.
Çalışanlar ise; gürültü 85 desibelin üzerinde ses şiddeti olan alanlarda koruyucu ekipman
(kulak tıkacı / kulaklık) kullanmalıdır.
Havalandırma; İnşaat malzemeleri, havalandırma modelleri ve öteki çevresel kontrollerin
seçimi, potansiyel olarak tehlikeli mikroorganizmaların yayılmasını etkileyeceği ve bu
etkilenmenin de en fazla havalandırma ile olacağından, havalandırma sistemi, havanın,
saatte en az 10 hava değişimi olacak şekilde, temiz bitişik alanlardan göreceli olarak kirli
alanlara akmasını ve dışarıya veya bir filtreli kısmi devri daim sistemine çıkmasını
sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Mümkün olduğu takdirde hava dolaşım sistemi,
aşağıya çekişli tür olmalıdır. Aşağıya çekmeli tür hava dolaşım sistemleri, kirleticileri
zemine ve çalışma yüzeylerinden uzağa taşıyarak kirlenmeyi sınırlandırırlar. Tozları ve
mikroorganizmaları zeminden ve çalışma yüzeylerinden alarak dağıtan ve tasarlanan hava
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akış özelliklerine müdahale eden yüksek girdaplı hava akışı yarattıkları için vantilatörlerin
kullanılmasına, merkezi bölümün hiçbir yerinde izin verilmemelidir.(Karadayı, 2009:10)
Sıcaklık ve Nem; Çalışma alanları, uygun şekilde giyinmiş personelin rahat çalışmasının
yanında, mikrobik gelişmeyi ve böylece biyolojik yükü artırmayacak ölçülerde olmalıdır.
Bu nedenlerden ötürü, bütün çalışma alanlarında 18-22 C derece (64-72F) arasında
kontrol edilen bir sıcaklık ve % 35-70 arasında kontrol edilen bağıl nem olmalıdır. Bu
alanların ısısını ve nem oranını belirlerken o alanlarda muhtemel olacak cihazların
oluşturduğu ısıyı ve nemi hesapta tutmak gerekmektedir.(Karadayı, 2009:10)
Aydınlatma; Dekontaminasyon, hazırlama ve ambalajlama, sterilizasyon, işleme ve steril
depolama ve dağıtım dahil olmak üzere merkezi bölümün bütün alanları için aydınlatma
değerlerinin seçilmesi, gerekli niteliklere sahip olması aydınlatmanın önemli noktalarıdır.
Bu işlemler aşamasında sağlanan aydınlatma, çalışma yüzeylerinde yeterli bir düzeyde
olmalıdır. Genel muayene bölümleri için belirtilen aydınlatma, 500-750-1000 lüks (50-75100 mum); ayrıntılı muayene için 1000-1500-2000 lüks (100-150-200 mum); evye
alanları için 500-750-1000 lüks (50-75-100 mum); genel çalışma alanları için 200-300500 lüks (20-30-50 mum); ve işleme tabi tutulmuş malzeme depo alanı için 200-300-500
lükstür (20-30-50 mum).(Karadayı, 2009:10)
Yangın için alınacak önlemler; Hastanelerde yangından korunma ile ilgili pasif koruma
önlemleri, daha binanın tasarımı sırasında düşünülmeli, yatay tahliyeyi sağlayacak yangın
kompartımanları ayrılmalıdır. Açıklıklar yangın ve duman geçişine karşı çok iyi
yalıtılmalı, plastik malzeme kullanmaktan kaçınılmalıdır. Yaşam destek üniteleri
kesintisiz güç kaynağından ve iki ayrı güzergâhtan beslenmeli, kablolar çelik boru
içerisinden geçirilmeli veya yangına dayanıklı kablo kullanılmalıdır. Hastanede acil
durum asansörü bulunmalı, acil aydınlatma sistemi olmalı, otomatik algılama ve
yağmurlama sistemi yapılmalıdır. Acil durum planı belirlenmeli, yangın tatbikatları
uygulanarak çalışanların her an hazır olması sağlanmalıdır.
2.3.3. Kimyasal Riskler İçin Alınacak Önlemler
Kimyasal maddelerin çalışanlar üzerinde akut ve kronik etkileri mevcuttur. Bu etkiler
maruz kalmanın büyüklüğüne (konsantrasyon ve süre), maruziyet (alım) yoluna ve
kimyasal maddenin yapısına bağlıdır.
Etilen oksit maruziyeti dedektörle ölçülmelidir. Ancak bu üç tür cihaz da yüksek neme
duyarlı oldukları için 1 ppm’in altındaki (1.8 mg/m3) etilen oksit konsantrasyonlarını
doğru olarak ölçemezler. Etilen oksit cihazı havalandırma (egzos) sistemi olan ayrı bir
odaya yerleştirilmelidir. Bu havalandırma sistemi sadece etilen oksit odası için
planlanmalı ve emdiği havayı bina dışına atmalıdır. Ancak atık hava, binanın emiş yapan
klima kanallarına, insanların kullanım alanlarına ve diğer binalara uzak olmalıdır.(Dağlı,
2007:393)
Sterilizasyon işlemleri mümkün olduğunca tek merkezde toplanmalı ve buraya girişler
sınırlandırılmalıdır. Cihaz her üç ayda en az bir kere infrare analizör ile kontrol
edilmelidir. Zemindeki drenaj kanallarına hava geçişini önleyen sistem monte edilmelidir.
Havalandırma sistemi mümkün olduğunca cihaz kapağının yakınına yerleştirilmelidir.
Oda havalandırma sayısı üretici firmanın direktiflerine göre belirlenmeli ve cihaz kapağı
en fazla 15 dakika açık bırakılmalıdır. Cihaz yeniden doldurulabilen büyük tüplerle
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çalışıyorsa bu tüpler havalandırma sistemine sahip ayrı bir odaya yerleştirilmelidir.
Havalandırma kabinleri ve (varsa) aşırı basınç vanaları egzos sistemine bağlı olmalıdır.
Odaya etilen oksit kaçağını ve havalandırma yetersizliğini belirleyen ışık ve ses uyarısı
veren sensörler yerleştirilmelidir. Havalandırma sistemindeki hava tekrar
kullanılmamalıdır (resirküle edilmemeli). Steril edilmiş paketler, içerinde kalmış etilen
oksitin (yaklaşık %5) uzaklaşması için havalandırma kabinine yerleştirilmelidir.
Havalandırma süresi paketlerin büyüklüğüne ve içeriğine bağlıdır. (Dağlı, 2007:393)
Gluteraldehid; Çalışanlar gluteraldehid buharını solumaktan kaçınmalıdır. Göz ve cilt
kontaminasyonundan kaçınmak için koruyucu gözlükler ve eldiven kullanılmalıdır.
Giysilere bulaştığında hemen çıkarmalı ve yıkamadan tekrar giyilmemelidir. Ayrıca
çamaşırhane görevlileri de durumdan haberdar edilmelidir. Cilt temasında hemen bol su
ile yıkanıp durulama yapılmalıdır.(Dağlı, 2007:394)
Formaldehid; maruziyeti azaltmak için şu önlemler alınabilir;
1. Depolama alanlarında özel havalandırma sistemleri konmalıdır.
2. Taşınmasında küçük plastik kaplar kullanılmalıdır.
3. Zemindeki olası kaçak noktaları kapatılmalıdır.
4. Acil dökülme ve sıçramada absorban toz paketleri kullanılmalıdır.
Formadehidin cilt ve göz ile temasından kaçınılmalıdır. Dökülme ve kirlenmeye karşı,
çizme, gözlük, yüz maskesi, önlük ve NIOSH onaylı pozitif basınç sağlayan solunum
maskesi kullanılmalıdır.(Dağlı, 2007:394)
2.3.4. Psikososyal Riskler İçin Alınacak Önlemler
Stresle başa çıkmak için öncelikle stresi kaynağında yok etmek gerek. Stresle başa çıkmak
için çalışanlara stres eğitimi verilmelidir. İş ile ilgili iş akış şemaları, prosedürler ve
talimatlar oluşturulmalıdır. Çalışanların görev tanımları oluşturulmalıdır. Çalışanlara
psikolojik destek sağlanmalıdır. Sosyal organizasyonların oluşturulmalıdır. Görev yeri
değişikliği yapılmalıdır. Çalışma süreleri ayarlanmalıdır. Personel ve tıbbi donanım
sağlanmalıdır.
Çalışanlara
memnuniyet
anketleri
usulüne
uygun
olarak
gerçekleştirilmelidir. Personelin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak hizmet içi
eğitimler verilmelidir.
3. SONUÇ
Sonuç olarak ; MSÜ’nde çalışan personelin de tüm iş yerlerinde çalışan personel gibi
çalışan sağlığı ve güvenliği önemlidir. Güvenli bir ortamda çalışmayan veya çalıştığına
inanmayan personel hizmet üretme ve hasta güvenliği konusunda sorunlar ortaya
koyabilir. Yine yürürlükteki mevzuatlara göre çalışanların iş sağlığı ve güvenliği için
gerekli önlemleri almak yönetimlerin sorumluluğundadır.
MSÜ çalışanlarının güvenliği için alınacak önlemler ilk olarak hastane inşasında
başlamalıdır. Hastane inşa edilirken MSÜ fiziki şartları tasarlanırken çalışanlar için,
sosyal yaşam alanları planlanmalıdır. Bu yaşam alanlar içinde el yıkama alanlarının
olması gereklidir. MSÜ’nin aydınlatma, havaladırma, sıcaklık ve nemin standart sınırlar
içerisinde olması sağlanacak sistemler kurulmalıdır. Zemin, duvarlar ve tavan
mikroorganizmaların yayılmasını engelleyecek tarzda inşa edilmelidir. Elektrik
tesisatlarını çalışanlara zarar vermeyecek ve yangına sebep vermyecek şekilde dizayn
edilmelidir. Yangın için gerekli sistemler kurulmalıdır. Gürültüyü kaynağında absorbe
edebilmek için gerekli önlemler alınmalıdır.
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Biyolojik riskleri önlemek için; çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik
muayeneleri yapılmalıdır. Çalışanların sağlık kartları düzenlenmelidir. Sağlık taramaları
düzenli yapılmalıdır. Aşılama programları oluşturulmalı ve aşıları düzenli uygulanmalıdır.
Kesici ve delici alet yaralanmalarına karşı gerekli önlemler alınmalıdır ve olay kayıtları
tutulmalıdır. Çalışanlara hizmet içi eğitim programı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
Kimyasal riskleri önlemek için; çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik
muayeneleri yapılmalıdır. Çalışanların sağlık kartları düzenlenmelidir. Sağlık taramaları
düzenli yapılmalıdır. Kimyasal maddelere maruziyet süresini azaltmak ve maruziyet
değerlerini azaltmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Kimyasal maddeler için ürün
güvenliği ve kullanımı kartları hazırlanmalıdır. Çalışanlara maruziyet takip formları
düzenlenmelidir. Çalışanlara hizmet içi eğitim programı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
Psikososyal riskleri önlemek için; çalışanlara anketler düzenlenmelidir. Uzman desteği
sağlanmalıdır. Çalışma prosedür, talimat, iş akış şemaları ve görev talimatları
hazırlanmalıdır. Çalışanlara sosyal organizasyonlar düzenlerek, aidiyet duygusu
artırılmalıdır. Görev değişikliği isteyenlere kolaylık sağlanmalıdır.
Yangın ve afetler için olağanüstü durum planları hazırlanmalıdır ve tatbikatlarla personel
bilinçlendirilip, her an hazır tutulmalıdır. Yangın için yangın tüpleri ve yangın hortumları
daima kontrol edilip, hazır halde tutulmalıdır. Kullanımı konusunda çalışanlara eğitim
verilmelidir.
Kendini güvende hisseden çalışan, güvenli çalışır, güvenli çalışanlarda, hastalarda güven
oluşturur. Hastaların güven duyduğu hastanede güvenli hastane olur.
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KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIKTA KALİTE
STANDARTLARININ DEĞERLENDİRMESİ
Emel GÜDEN1, Ahmet ÖKSÜZKAYA2, Kadir ÇETİNKARA3
Özet
Bu çalışma Kayseri İlindeki kamu hastanelerinin hizmet kalite standartlarındaki
gelişimini değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kalite
Koordinatörlüğü Biriminin 2007 yılı 3. dönem ile 2009 yılı 2. dönem hastane
değerlendirme sonuçları incelemeye alınmıştır. Hizmet Kalite Standartları
değerlendirmesi yapılan 8 kamu hastanesinin 2007 ve 2009 yıllarındaki sonuçları
değerlendirilmiştir. Veriler bilgisayarda SPSS 17.0 programı ile değerlendirilmiştir.
İstatistikî analizde bağımlı kategorik değişkenleri değerlendirmek için McNemar testi
kullanılmıştır. X2 değeri P <0,05 anlamlı kabul edilmiştir. Kayseri ‘deki hastanelerde
2007 yılına oranla 2009 yılında hizmet kalite standartlarında gelişme yaşandığı
görülmüştür. En fazla gelişme, poliklinik, ameliyathane, klinikler, acil servisler, hasta ve
çalışan güvenliği uygulamaları, tesis yönetimi ve güvenlik konularında olmuştur. Hastane
bilgi sistemi ve dosyalama durumu, enfeksiyon kontrolü ve sterilizasyon durumu,
görüntüleme hizmetleri durumu, laboratuar hizmetleri durumunda önemli bir değişim
görülmemiştir. Kurumsal hizmet yönetimi durumunda ise gerileme olduğu belirlenmiştir.
Kayseri’deki kamu hastanelerinin hizmet kalite standartlarını sağlamada çaba gösterdiği
ancak yeterli seviyede olmadığı görülmüştür. Hastane çalışanlarının hasta ve çalışan
güvenliği konusunda eğitilmesi, yöneticilerin ise hastane ile ilgili planlama, düzenleme ve
satın alımlarda kalite ekipleri ile birlikte hareket etmesi uygun olacaktır. Hastane kalite
ekiplerinin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile kendini yenilemesi, örnek uygulamalar
ortaya çıkaracaktır.
Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Kalite, Devlet Hastaneleri, Hasta Güvenliği
Abstract
The purpose of this study is to evaluate the improvement of the service quality standards
of state hospitals in Kayseri. The hospital supervision results of 2007 3rd period and 2009
2nd period of Kayseri municipality health management quality coordination unit were
studied. The results of 2007 and 2009 results of 8 state hospitals which service quality
standards evaluation was done were evaluated. Data has been evaluated with SPSS 17.0
program using a computer. In the statistical analysis, McNemar test was used to evaluate
cathegorized multiple correlations. The value of X is accepted as meaningfull with P
<0,05. It is observed that there has been a development in the hospitals in Kayseri about
service quality standards in 2009 compared to 2007. Fastest improvement were observed
in polyclinics, operating room, clinics, emergency services, patient and staff safety
applications, facility management and safe facilities. There was no important change
observed in hospital information systems and filing status, infection control and
sterilization, imaging services, laboratory services. A deterioration of the status about
institutional management has been observed. It is observed that hospitals in Kayseri are
trying to improve their service quality standards but they do not show enough effort on
this subject. It will be appropriate to train the hospital staff about
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patient and staff safety and the administrators to actively act with quality teams about
planning, regulating and procurements of hospitals . the quality teams of the hospitals by
being researcher and self renovative it will lead to sample applications.
Keywords: Health Quality, State Hospitals, Patient Safety
1.GİRİŞ
Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yaratılmasında ve
korunmasında özel bir öneme sahiptir. Sağlık hizmeti sunumu, kişilerin yaşam kalitesini
ve mutluluğunu doğrudan etkileyen bir alan olarak görülmelidir. Bu kapsamda sağlık
hizmetlerinin düzeyi, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin de bir göstergesi olarak kabul
edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastaneleri; “hastaları kontrol altında tutan,
tanı ve tedavilerinin yanı sıra rehabilitasyon hizmetleri veren sağlık kuruluşları” olarak
tanımlamıştır.
Hastanelerde kalite çalışmaları, hastanelerin bu fonksiyonlarının gerçekleştirilmesini
sağlayan süreçlerle doğrudan ilişkilidir. Bu süreçler; teşhis, tedavi ve bakım süreçleri ile
bunları destekleyen alt süreçlerden oluşmaktadır. Örneğin; poliklinik süreci, klinik süreci,
ameliyathane süreci, acil servis süreci, laboratuvar süreci ele alındığında ve bu süreçlerin
her biri tek tek irdelendiğinde, hizmetlerin birbirleri ile aşırı ilintili olduğu görülmektedir.
İdari ve destek süreçlerinin ise, tıbbi süreçlere kesintisiz katkı sağlaması gerekmektedir
(Kavuncubaşı, 2000: 53).
Tıp biliminin ilk ve en temel öğelerinden biri “Önce zarar verme” ilkesidir. Bu ilke
doğrultusunda kurgulanan sağlık hizmeti sunumu öncelikle hastaların ve sağlık
çalışanlarının güvenliğine odaklanmaktadır. Sağlık hizmeti sunumunda göz ardı
edilmemesi gereken konular hasta ve çalışan güvenliğidir (Kurutkan, 2009:66). Institute
of medicine (IOM) tarafından 1999 yılında Amerika’da yayınlanan raporlar ile sağlık
hizmeti sunumunda; tıbbi hatalar ve kalite dikkate alınması gereken en önemli iki sorun
olarak ortaya konmuştur.(Demirbaş, 2009: 20).
Sağlık hizmetlerinin her açıdan daha iyi bir noktaya taşınması için her ülke uluslar
arası tecrübeleri de dikkate alarak kendine özgü uygulamalar geliştirmektedir. Bakanlık
olarak 2003 yılında başlatılan çalışmaların bileşenlerinden biri de sağlık hizmetlerinde
kalitenin geliştirilmesi ve artırılmasıdır. Bundan hareketle Sağlık Bakanlığına bağlı
kurumlarda hizmet kalitesinin artırılması amacıyla bir dizi çalışma başlatılmış ve bu
kapsamda dönemsel olarak kurumlarımızda değerlendirmeye esas bir dizi standart
belirlenmiştir. Belirlenen bu standartlar zaman içerisinde gelişerek tüm kurumlarımızda
hizmet sunum şartlarında yönelimi belirlemeye başlamıştır. 20.09.2010 tarihli Sağlıkta
Perfromans ve Kalite Yönergesinin Ek 1 listesindeki Hizmet Kalite Standartları 21 ana
başlıktan ve bu başlıkların alt bölümlerinden oluşmaktadır (performans.saglik.gov.tr,
2010). Hizmet kalite standartlarının yanında hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin Sağlık
Bakanlığı 29 Nisan 2009 tarihinde 27214 sayılı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve
Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ yayımlanmıştır.
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2.

GEREÇ VE YÖNTEM

Kayseri ilinde yapılan bu çalışma Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörlüğü
biriminin 2007 yılı 3. dönem ile 2009 yılı 2. dönem hastane değerlendirme sonuçları
incelenerek yapılmıştır. 2007 yılına ait Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Daire
Başkanlığı’nın standart Kurum Alt Yapı ve Süreç Değerlendirme Formu (Ek 2) ve 2009
yılına ait versiyonu bulunan Hizmet Kalite Standartları (Ek 1) Formu kullanılmıştır. 2007
yılına ait Ek 2 Formda 19 ana başlık altında toplam 150 değerlendirme sorusu incelenmiş
olup; evet-hayır ve değerlendirme dışı seçenekleri bulunmuştur, 2009 yılına ait Ek 1
Formda 21 ana başlık altında 384 değerlendirme sorusu; evet- hayır ve değerlendirme dışı
seçenekleri incelenmiştir. Her iki değerlendirme formu içerisinden öne çıkan 11 temel
konu seçilerek 113 değerlendirme kriterinin 2007 ve 2009 yılları arasında ki gelişim
sürecini belirlemek amaçlanmıştır. Değerlendirilecek olan hastanelerin seçiminde Hizmet
Kalite Standartları değerlendirmesine tabii tutulması gerekliliği temel belirleyici olmuştur.
Entegre Hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi değerlendirme dışı bırakılarak,
değerlendirmeye 3 merkez ve 5 ilçe devlet hastanesi alınmıştır.
Veriler bilgisayarda SPSS 17.0 programı ile değerlendirilmiştir. İstatistikî analizde
bağımlı kategorik değişkenleri değerlendirmek için McNemar testi kullanılmıştır. X2
değeri P <0,05 anlamlı kabul edilmiştir.
3.BULGULAR
Araştırma kapsamında değerlendirilen hastanelerin dağılımı Tablo 1’de sunulduğu gibi 8
hastaneden oluşmaktadır. Yatak sayısı 0–30 olan hastane sayısı % 37,5 ile en yüksek iken
1000 ve üzeri yatak sayısı bulunan hastane sayısı 1 tane dir.
Tablo 1. Değerlendirmeye Alınan Hastane Durumu(2009)

Hastane Tipi

S

%

Eğitim Araştırma

1

12,5

Dal hastanesi

2

25

Devlet hastanesi

5

62,5

Yatak Sayıları

Sayı

Yüzde

0–30

3

37,5

31–50

1

12,5

51–100

1

12,5

101–250

2

25

110

250-1000

0

0

1000- ↑

1

12,5

Kalite Belgesi Bulunan

Sayı

Yüzde

Kalite belgesi olan

2

25

Kalite belgesi olmayan

6

75

Toplam

8

100

Hasta hakları birimi, emzirme odası, özürlüler için düzenlemeler, hekim seçme hakkı,
yeterli hasta kabul görevlisi bulunması kriterleri, her iki dönem için de %100 uygulama
başarısı sağlanan konular olmuştur ( Tablo 2).
Tablo 2.Poliklinik Hizmetleri Durumu (2007–2009)
Hizmet türü
2007
2009
S

%

S

%

X2

P

Web

4

50

5

62,5

1

P>0,05

Hasta hakları birimi

8

100

8

100

8

P>0,05

Polikliniklerde doktor unvanı

6

75

6

75

1,7

P>0,05

Kadın doğum polikliniğinde USG
bulunması
Laboratuar sonuçlarının poliklinikten
alınması
Emzirme odası

2

25

5

62,5

2,6

P>0,05

1

12,5

6

75

1

P>0,05

8

100

8

100

8

P>0,05

Hastane içi yönlendirme

8

100

6

75

0,5

P>0,05

Özürlüler için düzenlemeler

8

100

8

100

8

P>0,05

Hekim seçme hakkı

8

100

8

100

8

P>0,05

Bariyersiz hasta kabul masası

4

50

4

50

1

P>0,05

Yeterli hasta kabul görevlisi

8

100

8

100

8

P>0,05

Yeterli bekleme koltuğu

5

62,5

7

87,5

0,5

P>0,05

Poliklinik
bekleme
süresini
belirleyen
Poliklinik elektronik sistem

3

37,5

5

62,5

0,5

P>0,05

3

37,5

7

87,5

0,12

P>0,05

Her doktora poliklinik odası

5

62,5

7

87,5

0,5

P>0,05
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Hastanelerin laboratuar hizmetleri değerlendirmelerinde en fazla iyileşme laboratuar
güvenlik prosedürü oluşturma kriterinde yaşanmıştır. Laboratuar sonuçlarının zamanında
verilmesine ilişkin düzenlemeler her iki dönem içinde tam puan almıştır(Tablo 3).
Tablo 3. Laboratuar Hizmetleri Durumu (2007–2009)
Hizmet türü
2007
2009
S

%

S

%

X2

P

External kalibrasyon

5

62,5

5

62,5

0,2

P>0,05

İnternal kalibrasyon

6

75

5

62,5

0,14

P>0,05

Numune red ve kabul kriterleri

8

100

7

87,5

4,5

P>0,05

Kit verimlilik

7

87,5

4

50

0,14

P>0,05

Cihaz yönetim dosyası

0

0

5

62,5

0,06

P>0,05

Panik değer bildirimi

3

37,5

8

100

0,008

P<0,05

Temizlik ve dezenfeksiyon

8

100

8

100

8

P>0,05

Laboratuar güvenlik prosedürü

1

12,5

7

87,5

1

P>0,05

Belirlenen sürede sonuç verme

8

100

8

100

8

P>0,05

Hastanelerin tamamı TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) lisansına sahip radyoloji
cihazlarını kullanmaktadır. Çalışan güvenliğini sağlama konusunda dozimetre kullanımı
her iki dönemde %100’dür(Tablo 4).

Tablo 4. Görüntüleme Hizmetleri Durumu(2007–2009)
Hizmet türü
2007
2009
S

%

S

%

X2

P

Tekrar çekim takibi

6

75

4

50

0,6

P>0,05

Dozimetre kullanımı ve
takibi
Kurşun yelek kullanımı

8

100

8

100

8

P>0,05

8

100

4

50

0,1

P>0,05

Önerilen sürede randevu
verme
Önerilen sürede sonuç
verme

8

100

8

100

8

P>0,05

8

100

8

100

8

P>0,05

Hastanelerimizin %62,5’inde ameliyathane hizmetleri verilmektedir. Ameliyathanelerde
hepafiltre kullanımı 2007 yılında %40 iken 2009 yılında %80 oranına ulaşmıştır (Tablo
5).
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Tablo 5. Ameliyathane Hizmetleri Durumu*(2007–2009)
Hizmet türü
2007
2009

Ameliyathane
belirleme
Hepafiltre
kullanımı
UPS Kullanımı

alan

S

%

S

%

X2

P

5

100

5

100

0,14

P>0,05

2

40

4

80

0,33

P>0,05

3

60

5

100

3

P>0,05

*Toplam 5 hastane ameliyathane hizmetler, değerlendirmesine tabii tutulmuştur.3 hastane
değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Tablo 6. Klinik Birimler Durumu(2007–2009)
Hizmet türü
2007
2009
S

%

S

%

X2

P

CPR
Malzemesi
bulundurma
Kırmızı yeşil reçete*

7

87,5

8

100

6

P>0,05

8

100

8

100

8

P>0,05

Hasta odalarında lavabo
bulunma
Hasta odalarında tuvalet
bulunma
Hasta başı gaz sistemi

4

50

5

62,5

0,25

P>0,05

1

12,5

1

12,5

4,5

P>0,05

1

12,5

7

87,5

0,03

P<0,05

Hasta başı çağrı sistemi

1

12,5

4

50

0,2

P>0,05

Refakatçi
koltuğu
bulundurma
Cihazların kalibrasyonu

1

12,5

6

75

0,06

P>0,05

8

100

8

100

8

P>0,05

*Kırmızı-yeşil reçeteye mahsus ilaçların kilitli dolaplarda saklanması, kayıt sisteminin
bulunması.
Klinik birimlerde en fazla yükselen kriter hasta odalarında yatak başı gaz sistemleri
olmuştur(P<0,05). Hasta odalarında refakatçi koltuğu bulundurma oranı da 1 hastaneden 6
hastaneye ulaşmıştır. Hasta odalarında tuvalet bulunması kriterinde herhangi değişim
yaşanmamıştır (Tablo 6).
Tablo 7. Acil Servis Hizmetleri Durumu(2007–2009)
Hizmet türü
2007
2009
S

%

113

S

%

X2

P

Acil servis girişi *

5

62,5

7

87,5

1

P>0,05

Acil yönlendirme levhaları

7

87,5

7

87,5

1

P>0,05

Acil servis gözlem hemşire
çağrı sistemi
Acil servis yazılı order

1

12,5

4

50

0,2

P>0,05

3

37,5

6

75

0,2

P>0,05

Konsültan çağrı ve süresi

3

37,5

6

75

0,2

P>0,05

Müşahede süresi takibi

0

0

4

50

0,2

P>0,05

Triaj uygulaması

6

75

8

100

0,5

P>0,05

*Acil servis girişi üzerinin kapalı olması
Hastanelerin acil servislerinde en fazla artış müşahede süresinin takibi ve değerlendirmesi
konusu olmuştur. Eğitim ve malzeme başlıklı kriterler her iki dönem de tam puan alan
konulardır. Hastanelerdeki triaj uygulaması %100’e ulaşmıştır (Tablo 7).
Tablo 8. Enfeksiyon Kontrolü ve Sterilizasyon Durumu (2007–2009)
Hizmet türü
2007
2009
S

%

S

%

X2

P

Enfeksiyon programı

6

75

7

87,5

1

P>0,05

Sterilizasyon ünitesi

7

100

7

87,5

1

P>0,05

Sterilizasyon indikatörleri

7*

100

4

57,1

0,14

P>0,05

Sterilizasyon ünitesi alan
belirleme
İzolasyon odası

1

12,5

5

71,4

1,2

P>0,05

8

100

5

62,5

0,03

P<0,05

Enfeksiyon hemşiresi

2

25

2

25

0,62

P>0,05

7

87,5

1,2

P>0,05

UHESE Enfeksiyon veri 2
25
girişi
* 1 hastane değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Değerlendirme yapılan hastanelerin %87,5’inde enfeksiyon programı olduğu görülmüştür.
Sterilizasyon ünitesi olan hastane sayısı 7 dir. Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans
Ağına (UHESA) veri girişi yaparak enfeksiyon hızı hesaplayan hastane oranı %25’den %
87,5 ulaşmıştır (Tablo 8).
Tablo 9. Hasta ve Çalışan Güvenliği Durumu (2007–2009)
Hizmet türü
2007
2009

S

%

S
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%

X2

P

Sözel order

0

0

7

87,5

0,01

P<0,05

Mavi Kod

0

0

7

87,5

0,01

P<0,05

Kol bandı uygulaması

8

100

8

100

8

P>0,05

Güvenli cerrahi kontrol listesi*

5

100

4

80

4

P>0,05

Hasta düşmelerini engelleme

7

87,5

8

100

1

P>0,05

İğne ucu yaralanmaları

8

100

8

100

8

P>0,05

Personel sağlık taramaları

6

75

7

87,5

1

P>0,05

El hijyeni programı

7

87,5

5

62,5

0,6

P>0,05

El antiseptiği kullanımı

0

0

8

100

0,008

P<0,05

Çalışan güvenliği programı

8

100

8

100

8

P>0,05

Hasta güvenliği programı

8

100

8

100

8

P>0,05

Bilgi güvenliği

8

100

8

100

8

P>0,05

İlaç güvenliği

3

37,5

8

100

0,06

P>0,05

Güvenli kan transfüzyonu*

1

20

3

60

1,8

P>0,05

*5 hastane değerlendirmeye alınmış olup 3 hastane değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin uygulamaların bir kısmı 2007 standartlarında
bulunmamasına rağmen 2009 kontrollerinde hastanelerden istenen kriterler olmuştur.
Bunlardan sözel order ve mavi kod uygulaması 0 dan % 87,5 oranına ulaşmıştır(P<0,05).
(Tablo 9).

115

Tablo 10. Kurumsal Hizmet Yönetimi Durumu (2007–2009)
Hizmet türü
2007
2009

S

%

S

%

X2

P

Yaka kartı kullanımı

8

100

7

87,5

1

P>0,05

Hizmet içi eğitim uygulamaları

8

100

8

100

8

P>0,05

Hasta görüş ve öneri değerlendirme

8

100

8

100

8

P>0,05

Hasta memnuniyet anketleri

8

100

5

62,5

0,2

P>0,05

Mevzuata uygun komiteler

8

100

7

87,5

1

P>0,05

Çalışan görüş ve öneri değerlendirme

8

100

7

87,5

1

P>0,05

Kurumsal hizmet yönetimi başlıkları 2007 yılında tüm hastanelerde tam puan alırken,
2009 yılında Hasta memnuniyet anketlerinin usule uygun doldurulması, yaka kartı
kullanımı, mevzuata uygun kriterlerin oluşturulması ve çalışan görüş öneri
değerlendirmelerinde düşüş yaşanmıştır (Tablo 10).
4. TARTIŞMA
Sağlık hizmetlerinin bireye ve topluma eldeki en son profesyonel bilginin ışığında ve arzu
edilen sağlık sonuçlarına ulaşacak şekilde sunulmasına sağlıkta kalite denir (Aydın,
2009:58). Sağlık kuruluşları ulusal alanda rekabet ederken, uluslar arası alanlardan hasta
çekmek için çaba sarf etmektedir. Tüm bu uğraşlar sağlık kuruluşlarını kaliteli hizmet
sunma anlayışına itmektedir (Aydın, 2009:58).
2009 yılı Nisan ayında Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayınlanmış ve
hizmet kalite standartlarına yeni boyutlar eklenmiştir. Mayıs 2009 tarihinde Hizmet Kalite
Standartları oluşturulmuş ve en son 2009 Aralık döneminde değerlendirmeler bu
standartlar doğrultusunda yapılmıştır (performans.saglik.gov.tr, 2010)
Kayseri ilinde toplam 9 hastane Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda
değerlendirmeye tabii tutulmuş ve 8 tanesi incelemeye alınmıştır. Bu hastanelerin %62,5’
i devlet hastanesi dir. 1000 ve üzeri yatak sayısına sahip hastane sayısı 1’dir. Toplam 2
hastanenin kalite yönetim belgesi bulunmaktadır (Tablo 1).
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Hastanelerin, hasta hakları birimi, özürlüler için düzenleme, hekim seçme hakkı, önerilen
sayıda hasta kabul görevlisi bulundurma ve önerilen sayıda danışma görevlisi bulundurma
oranı her iki dönem için de %100’dür (Tablo 2). Bu oranlar Tekingündüz’ün çalışmasında
Bingöl ilindeki hastanelerde en fazla %100’iken en düşük oran % 77 olarak
değerlendirilmiştir (Tekingündüz, 2010:541). Hasta kabul biriminde kullanılan masaların
%50 ‘si bariyersiz ve engel teşkil etmeyen özellik taşırken hasta kabul görevlisi sayısının
önerilen sayıda olduğu belirlenmiştir (Tablo 1).
Polikliniklerde bekleme süresinin belirlenmesinde 2009 yılında 2007 yılına oranla %25
oranında bir artış görülmüştür (Tablo 1). Bu kriterin belirlenmesinde hastane yazılım
şirketlerinin büyük katkısı vardır. Sağlık Bakanlığı’nın 2010 yılı Mart ayı içerisinde
başlatmış olduğu Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) kapsamında, Kayseri ‘nin
pilot il kapsamında olması nedeni ile bu maddenin daha fazla hastanede sağlanması
beklenmektedir. Poliklinik girişlerinde hastaların sıra takibini görsel olarak
yapabilecekleri, adaletli bir sıralama sistemi, elektronik görüntüleme sistemleridir.
Kayseri ilinde hastanelerin %87,5’i bu sistemi kullanmaya başlamıştır. Poliklinik
kapılarında doktor unvanı yazılı olan hastane oranı her iki dönemde de %75’dir (Tablo 2).
Kadın doğum polikliniklerini düzenlemek adına her polikliniğe bir ultrasonografi cihazı
yerleştirme konusu önerilmiştir. Hastanelerimizin %62,5’i bu kriteri yerine getirmiştir.
Diğer hastanelerde radyoloji uzmanı bulunması nedeni ile poliklinik şartlarında
ultrasonografi bakılmadığı düşünülmüştür.
Laboratuvar sonuçlarının polikliniklerden görüntülenmesi hasta trafiğini azaltacak ve
yanlış sonuçların hastaya verilmesini engelleyecek önlemlerden birisidir. Kayseri’deki
hastanelerin %75’i bu şartı taşırken bu oran 2007 yılında %12,5 olarak belirlenmiştir
(Tablo 1).
Hastaneler içerisinde hastaların aradıkları bölümleri rahatlıkla bulabilecekleri
yönlendirmeler bulunmalıdır. Yönlendirmeler konusunda, özürlülere, okuma-yazması
olmayanlara özel uygulamalar yapmış olsa da fonksiyonel olması en önemli kriterdir.
İlimizdeki hastanelerin % 75’i işlevsel yönlendirme kullanmaktadır. 2007 yılında %100
olan bu kriter ek bina uygulamaları ve işlevsellik yönünden değerlendirildiği zaman
yetersiz olduğu görüldüğünden düşürülmüştür. Hastanelerimizin tamamında bebek bakım
odaları bulunmaktadır. Bu odalar el hijyeni sağlayabilecek lavabosu, sıvı sabunu, havlusu,
bebek bakım masası, emzirme koltuğu ve bebek bakımına ilişkin broşürleri ile ihtiyaç
duyan annelere hizmet vermektedir (Tablo 3). Toplumun hemen her kesiminde özürlü
vatandaşlarımız için düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Birçok resmi kurum eski yapı
binalara sahip olmasından ötürü özürlüler için düzenleme yoluna gitmiştir. Bu anlamda
hastanelerin tamamında düzenlemelerin gerçekleştirdiği görülmüştür (Tablo 3).
Laboratuvar çalışmalarında kaliteyi yakalamak hasta, çalışan güvenliğini sağlamanın
yanında mali kayıpların da önüne geçilmesine neden olacaktır. 2007 yılına oranla 2009
yılında belirli konularda iyileşmeler görülmüştür. En anlamlı iyileşme panik değer
bildirimi uygulamalarında yaşanmıştır. Eksternal ve internal kalibrasyon, laboratuvar
sürecinde verilen hizmetin doğruluğunu ve yanılma payını ortaya koymaktadır.
Kalibrasyon kriteri yüzdesinde yıllara göre bir değişim yaşanmamıştır. Ancak uygulaması
bulunmayan hastanelerin 2010 yılı içerisinde kalibrasyon sistemine geçmeleri doğru
olacaktır. Kit ve solüsyonların verimli bir şekilde kullanılıp-kullanılmadığını anlamak
adına kit verimlilik çalışmaları yapmak ve düzenleyici faaliyetlerde bulunmak gerekir. Bu
hesaplamayı yapan hastane oranında 2009 yılında % 37,5 oranında düşüş görülmüştür.
Otomatik ölçümler sayesinde aylık veriler alınarak düzenlemeler yapılabilir.
Düzenlemeleri yapabilmek için ilk alımlarda her cihazın cihaz yönetim dosyası bulunması
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gerekmektedir. 2007 yılında hiçbir hastanemizde cihaz yönetim dosyası bulunmaz iken
2009 yılında %62,5 oranında bulunduğu görülmüştür. Hastanelerimizin tamamı önerilen
sürelerde laboratuvar sonucu verebilmektedir.
Laboratuvarda güvenlik yönetimi oldukça önemlidir. Güvenlik prosedürü içerisinde
elektrik, gaz, soğutucular, kimyasal madde, yanıcı ve patlayıcı maddeler, havalandırma
sistemi, korunma, güvenlik gereçleri, uyarı işaretleri, temizlik ve dezenfeksiyon
uygulamaları bulunmalıdır. Hastanelerimiz içerisinde güvenlik prosedürü oluşturanların
oranı 2007 yılında %12,5’iken 2009 yılında %87,5’dir (Tablo 3).
Hastanelerin görüntüleme hizmetleri, her iki dönem değerlendirmelerinde en yüksek
puanı alan birimler olmuştur. Tüm hastaneler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu lisansına
sahip cihaz kullanmakla birlikte dozimetre kullanım oranı da %100’dür. Bingöl’deki
hastanelerin görüntüleme hizmetlerindeki başarı oranı en yüksek %100 iken en düşük
%90 olmuştur (Tekingündüz, 2010:542). Hastalara önerilen sürelerde randevu ve sonuç
verilmektedir. Ancak kurşun yelek kullanım oranında 2009 yılında 2007’ye oranla %50
oranında düşüş gözlenmiştir (Tablo 4). Ülkemizde genel anlamda insan hakları, dar
anlamda da hasta hakları ihlalleri en çok röntgen uygulamalarında yaşanmaktadır.
Röntgen uygulamalarına bağlı zararların anında ortaya çıkmayışı bu ihlalin fark
edilmemesine neden olmaktadır. AB ve ABD röntgen uygulamaları konusunda son derece
hassas davranmakta ve toplumun radyasyon maruziyetini en aza indirmek için de gerekli
tüm önlemleri almaktadır (Şaşkın, 2010: 72).
Hastanelerimizin %62,5’inde ameliyathane hizmetleri verilmektedir. Ameliyathanelerde
hepafiltre kullanımı 2007 yılında %40’iken 2009 yılında %80 oranına ulaşmıştır.
Ameliyathane bekleme alanları 2007’de %60’iken 2009 yılında %100 olmuştur. UPS
kullanım oranı da 2009 yılında %100 seviyesine ulaşmıştır (Tablo 5). Hastanelerdeki tüm
havalandırma sistemlerinde iki ayrı filtre sisteminin bulunması; bunlardan birincisinin
etkinliğinin %30 veya üzerinde, ikincisinin etkinliğinin ise %90 veya üzerinde olması
gereklidir. Bu filtrelere “High Efficiency Particulate Air”(HEPA) filtresi adı verilir. Bu
sistemin pahalı olması nedeniyle hastanenin özel bölümlerinde tercih edilmesi uygundur
(hastaneler.erciyes.edu.tr, 2010). Ameliyathanede üç farklı alan (steril alan, temiz alan,
temiz olmayan alan) olmalıdır. Steril alan, ameliyat odaları ve steril aletlerin hazırlandığı
odalardan oluşur.. Bu alanların birbirinden ayırımının tam olarak yapılması gereklidir.
Personelin bu alanlar arasında geçişi kontrollü olmalıdır (hastaneler.erciyes.edu.tr, 2010).
İlimizdeki hastanelerin tamamında her iki dönem de ameliyathanelerin alan belirlemesi
yaptığı görülmüştür (Tablo 5). Ameliyat öncesi bilgilendirilmiş onam formu kullanan
hastane sayısı her iki dönem için de %100 olmuştur. Son yıllarda artan malpraktis
vakalarının %53’ü cerrahi tedavi sonrası ortaya çıkmıştır (gata.edu.tr, 2010). Bu
nedenlerden dolayı hastayı olabilecek komplikasyonlar konusunda bilgilendirmek hem
hasta açısından hem de doktorun sorumluluğunun belirlenmesi noktasında etkili bir kayıt
olacaktır.
Hastanelerin klinik birimleri değerlendirmesinde kırmızı-yeşil reçeteye mahsus ilaçların
kilitli dolaplarda muhafaza edilerek kayıtlarının tutulması kriteri her iki dönem için de
tam puan almıştır. Hastanelerin kullanmış oldukları cihazların kalibrasyon ve bakımına
öteden beri önem verdikleri ortaya çıkmıştır. Klinik birimlerde en anlamlı artış hasta
odalarında yatak başı gaz sistemleri bulundurma olmuştur. Hasta odalarında refakatçi
koltuğu bulundurma sayısı da 1 hastaneden 6 hastaneye ulaşmıştır. Hasta odalarında
tuvalet bulunması kriterinde herhangi değişim yaşanmamıştır(Tablo 6). Hasta odalarının
fiziki yönden değerlendirmesinin yapıldığı kriterlerde önemli bir değişim yaşanmamıştır.
Oda düzenlemesi yapılırken, inşaat planlaması noktasından hareket edilmesi uygun
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olacaktır. Hasta odalarını nitelikli hale getirmek için yeni projeler üretirken, yatak
sayılarında düşüşe neden olunmaktadır. Banyo ve tuvalet imkânını bulamayan hastaneler,
hasta odasına lavabo düzenlemesi yoluna gitmiştir. Hasta başı hemşire çağrı sistemleri
2007 yılında 1 hastanede bulunurken 2009 yılında 4 hastaneye ulaşmıştır (Tablo 6).
Acil servislere ulaşım ve birim içerisindeki yönlendirmeler çoğu kere hayati öneme
sahiptir. İlimizdeki hastanelerin %87,5’inin yönlendirmelerinin yeterliliği gözlenmiştir
(Tablo 7). Acil servis ünitelerinin giriş kapılarının üzerinin kapalı olması hastaları
rahatlatacak bir uygulamadır. Hava yağışından sedyede yatan hastanın etkilenmemesi için
koruyucu etkinliği olacaktır. Değerlendirme yapılan hastanelerin %87,5’i bu uygulamayı
gerçekleştirmiştir.
Hastanelerin acil servislerinde en fazla artış müşahede süresinin takibi ve değerlendirmesi
konusunda olmuştur. 2007 yılında hiç müşahede süresi takibi yapılmaz iken 2009 yılında
hastanelerin yarısı uygulamaya başlamıştır. Müşahede odalarında bekleyen hastaların
yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak hemşire çağrı sistemine ihtiyaç duyabilecekleri bir
gerçektir. 2007 yılında 1 hastanede bulunan çağrı sistemi 2009 yılında 4 hastanede
uygulanmaya başlanmıştır. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde de bu kriterin 2008
yılında karşılanamadığı görülmüştür (Koç ve Şentürk, 2009:279).
Acil servis personelinin eğitimi ve standartlara uygun malzeme başlıklı kriterler her iki
dönem değerlendirmesinde tam puan alan konulardır. Hastanelerdeki triaj uygulaması
2009 yılında %100’e ulaşmıştır(Tablo 7). Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi örneğinde
de bu kriterin karşılandığı görülmüştür (Koç ve Şentürk, 2009:280). Triaj acil servise
başvuran hastaların önceliklerini belirleyerek bekleyemeyecek durumda olanları tespit
etmektir. Hastaları geliş sırasına göre değil durumlarının aciliyetine göre kabul etmek
gerekmektedir (gata.edu.tr, 2010). Acil servislerde tedavi uygulamaları geleneksel
yöntemlerde, sözel order üzerinden yapılmaktadır. Hasta güvenliğini sağlama
konularından birisi olan doğru hastaya doğru tedavi uygulaması için yazılı order alınması
önerilmektedir. Hastanelerimizde yazılı order kullanımı %37,5’den %75’e ulaşmıştır. Acil
servise çağırılan konsültan hekimin çağırılma ve ulaşma süresi hasta güvenliği açısından
önemli başlıklardan birisidir. Hastanelerdeki bu oran 2009 yılında %75’e ulaşmıştır.
Bingöl’deki çalışmada acil servis hizmetlerinin bütününden tam puan alan hastane sayısı
1 iken en düşük puan %38 olmuştur (Tekingündüz, 2010: 543).
Hastanelerimizin %87,5’inde enfeksiyon kontrol programı oluşturulmuştur (Tablo 8).
Bingöl ilinde enfeksiyon kontrolü konusunda tam puan alan 1 hastane bulunurken en az
puan %27 olmuştur (Tekingündüz, 2010:544). Her iki yılda da enfeksiyon hemşiresi
bulunan hastane sayısı 2’yi geçememiştir. Sterilizasyon ünitesi olan hastane sayısı 7 dir.
Sterilizasyon sisteminin denetimini yapan testlerin çalışılma oranı %100’den %57,1
oranına düşmüştür. Sterilizasyon ünitesi olup alan belirlemesi yapan hastane sayısı 2009
yılında %71,4’e çıkmıştır. Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağına (UHESA)veri
girişi yaparak hastane enfeksiyon hızı hesaplayan hastane oranı %25’den % 87,5
ulaşmıştır(Tablo 8).
Hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları, hastane kalite değerlendirmelerinde önemli bir
yere sahiptir. Nisan 2009’da yayınlanan Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve
Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ göre yeni uygulamalar söz konusu olmuştur. Hasta ve çalışan güvenliği programı
bulunan hastane oranı her iki dönem de %87,5’dir (Tablo 9). Sözel order kullanımı ve
mavi kod uygulamaları oranı anlamlı bir yükseliş göstererek tüm hastanelerde
uygulanmaya başlanmıştır. Mavi Kod sistemleri, bir hastanın solunumsal veya kardiyak
arresti durumunda, eldeki çok kısıtlı zamanı hastaya en hızlı ve verimli resüsitasyonu
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sağlamaya yönelik çalışan iletişim sistemleridir (wikipedia.org, 2010). Bingöl ilinde hasta
ve çalışan güvenliğini sağlama konusunda tam puan alan 1 hastane bulunurken diğer
hastanelerin kriterlerin tamamını karşılamadığı görülmüştür (Tekingündüz, 2010:542).
El antiseptiği kullanım oranı da önemli artış görülen kriterlerdendir. 2007 yılında hiçbir
hastanede kullanılmayan dezenfektanlar 2009 yılında tüm hastanelerde kullanılmaya
başlanmıştır. Hastanelerin %87,5’inde enfeksiyon kontrol programı olması nedeni ile el
hijyeni programının da olması beklenmektedir (Tablo 8). El antiseptiği kulanım oranları,
el sabunlama oranı gibi verilerin oluşturulması gerekmektedir. Aksoy’un çalışmasında
sağlık çalışanlarının %72’sinin sabun ,%25’inin antibakteriyel sabun, %3’ü alkol bazlı el
antiseptiğini kullandığı görülmüştür (Aksoy, 2009:70).
Hastanelerde ilaç güvenliği uygulamaları %100 başarı ile yürütülmektedir. Sağlık hizmeti
verenler, hastalar ve eczacılar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ilaç hataları olasılığını
azaltmada önemlidir (Kurutkan, 2009: 58 ). Doğru tedavi uygulamalarını destekleyen
diğer bir kriter hastalara kol bandı uygulamasıdır. Hastanelerimizin tamamında kol bandı
uygulaması yapıldığı görülmüştür (Tablo 9). Hasta güvenliği kapsamında değerlendirilen
önemli unsurlardan birisi de düşmelerdir. Amerika’da ortak komisyon 1995–2006 yılları
arasında 4064 sentinel olayın 224 (%5,5)‘ünün düşmelerden meydana geldiğini
açıklamıştır (Kurutkan, 2009: 58 ).
Kurumsal hizmet yönetimi başlıkları 2007 yılında tüm hastanelerde tam puan alırken,
2009 yılında hasta memnuniyet anketlerinin usule uygun doldurulması, yaka kartı
kullanımı, mevzuata uygun kriterlerin oluşturulması ve çalışan görüş öneri
değerlendirmelerinde düşüş yaşanmıştır. Bingöl ilinde bu kriteri karşılayan 2 hastane
bulunurken en düşük %81 puan alındığı görülmüştür (Tekingündüz, 2010: 543).
Tesis yönetimi ve güvenlik konusunda en fazla artışın tehlikeli madde bertarafında
yaşandığı görülmüştür (p<0.05). 24 saat güvenlik görevlisi bulundurma durumunda
herhangi bir değişim yaşanmamıştır. Çalışan güvenliğini sağlamak adına hastanelerin
tamamında güvenlik görevlisi bulundurulması gerekmektedir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sağlık hizmetlerinde yaşanan hızlı kalite yolculuğu hastane yönetimlerini yeni arayışlara
sürüklemektedir. Çalışanlar hem kendi güvenliklerini hem de hasta güvenliğini sağlamaya
yönelik çabalara katkıda bulunmaktadır. Hastane yöneticileri, kalite birimlerinin kurulma
aşamasında, vizyon sahibi, gelişime açık ve eğitim destekli ekiplerden oluşturmalıdır.
Hastane işletim prensiplerini, hasta ve çalışan memnuniyeti üzerine kuran kuruluşların
kazançlı çıkacağı kaçınılmazdır. Kayseri‘deki hastanelerde 2007 yılına oranla 2009
yılında iyileşmelerin yaşandığı görülmüştür. En fazla iyileşme poliklinik, ameliyathane,
klinikler, acil servisler, hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları, tesis yönetimi ve
güvenlik konularında olmuştur. Hastane Bilgi Sistemi ve Dosyalama Durumu, Enfeksiyon
Kontrolü ve Sterilizasyon Durumu, Görüntüleme Hizmetleri Durumu, Laboratuar
Hizmetleri Durumunda önemli bir gelişme görülmemiştir. Kurumsal Hizmet Yönetimi
Durumunda ise gerileme olduğu belirlenmiştir.
Bu değerlendirmelerin ışığında hastanelerin:
1-Yönetim kademesinin hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları konusunda eğitim alması,
2-Personelin hasta ve çalışan güvenliği konusunda eğitilmesi,
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3-Proje ve yapılanmalarda hastane kalite yönetim birimlerinden destek alınarak
standartlara uygun hareket edilmesi,
4-Kalite yönetim birimi çalışanlarının eğitimi için çaba sarf edilmesi,
5-Her hastanenin kendine kalite yol planı hazırlayarak hareket etmesi,
6-Enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimi alması için ilçe hastanelere kontenjan tanınması,
hatta öncelik verilmesi,
7-Hastanelerin hizmet kalite standartlarını yakalamak için yaptıkları harcamaları döner
sermayeden karşılamaları genel bir uygulamadır. Ancak döner sermayesi düşük olan ilçe
devlet hastanelerinin ödenek yolu ile desteklenerek, eksikliklerinin giderilmesi kaliteli
hastane imkânlarının yakalanmasını sağlayacaktır.
8-Sterilizasyon ünitesi olmayan hastanelerin, en yakın sterilizasyon ünitesi ile
çalışabilmesi için anlaşma yoluna gitmesi önerilmektedir.
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HASTANELERDEKİ HİZMET KALİTE STANDARTLARI
UYGULAMALARI VE VERİMLİLİK
Ümit ATMAN 1
Özet
Günümüz dünyasında hastanelerin temel amacı, yüksek kalitedeki sağlık hizmetini daha
yüksek verimle ve daha düşük maliyetle sunmaktır. Bunun gerçekleştirilmesi için sağlık
yönetiminde değişiklik yapılmaya ve yeni yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu süreçte hastane
yönetimlerinin başarılı olabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi ile ilgili
olarak“verimlilik” kavramının önemi ortaya çıkmıştır.
Bu çalışma; hastanelerde hizmet kalite standartları uygulamaları ve verimlilik konusunu
analiz etmek amacıyla planlanmıştır. 2010 yılı Temmuz ve Eylül aylarını kapsayan bir
dönemde, bir devlet hastanesinde yapılmıştır. Çalışmaya hastanede görev yapan 420 kişi
katılmıştır.
Çalışma da, hastanelerde verimliliği artırmak adına yapılması gerekenler sorgulanmış ve
ilk sırada “Hizmet Kalite Standartları” uygulamalarının geldiği gözlenmiştir. Ayrıca
hastanelerde verimlik artışının sağlanması için Hizmet kalite standartları kapsamında ele
alınması gereken en önemli parametrelerin “ileri teknolojiden yararlanma”, “zaman
yönetimi”, “nitelikli personel istihdamı”, “çalışan memnuniyeti ve tatmini”, “katılımcı
yönetim felsefesi”, “etkin maliyet yönetimi”, “etkin finansman modeli”, “tıbbi atık
yönetimi” ve “yöneticinin liderlik davranışları” olduğu saptanmıştır. Hastane
çalışanlarının verimlilik ve hizmet kalite standartları uygulamaları konusundaki tutumları
değerlendirildiğinde; performans uygulaması dışında ki uygulamaların verimliliği artırıcı
yönde etkisi olduğu şeklinde bir görüşe sahip oldukları, performans uygulamasındaki
düzenlemelerle ilgili olarak görüşlerinin alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelimeler: Verimlilik, hizmet kalite standartları, hastane
Abstract
The main objective of hospitals in the present day is to provide higher health service in
the higher quality and less cost. To realize that purpose, it requires making changing in
the health management and therefore new methods.
Within the this process,“ Productivity” term becomes more important with the necessity
of the accomplishment of a company and its survive.
This study was performed to analyze service quality standard applications and
productivity. It was conducted between July-September 2010 in a public hospital. Four
hundred twenty persons, who work in hospital, were participated the study.
In this study, the applications to improve productivity were examined and “Service
Quality Standards” gave first place. Additionally, the most important issues for improve
services quality standards were described as “using contemporary technology”, “time
management”, “qualified staff employment”, “staff satisfaction”, “participative
administration”, “effective cost administration” “effective financial models”, “medical
waste management” and “leadership behavior of administrator”. We found that, hospital
staffs have an opinion all applications improve productivity except performance analysis,
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when their attitudes about hospital quality standards applications were examined.
Conclusion, we identified that, we need to get opinions of staff about performance
application regulations.
Keywords: Productivity, service quality standards, hospital
1.GİRİŞ
Günümüzde sağlık hizmetlerinin verimli ve kaliteli bir biçimde sunulması, üzerinde en
fazla tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Toplum açısından yüksek bir sağlık
düzeyi, sosyal ve ekonomik yönden üretken yaşama adım atmak açısından gereklidir.
Bundan dolayı sağlık sektörü bir çok ülkede kamu fonlarından önemli ölçüde pay
almaktadır. Dünya çapında sağlık hizmetlerininin artan maliyeti nedeniyle, hastalar
açısından sağlık hizmetlerinin etkinlik durumu önemini korumaya devam etmektedir. Bu
hizmetlerin daha ileriye götürülebilmesi, yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçirilmesi ile
mümkün olacağı gibi, mevcut kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması
yönünde tedbirlerin alınmasıyla da sağlanabilecektir.
Verimlilik; üretim sürecinde kullanılan çeşitli faktörler (girdiler) ile bu sürecin sonunda
elde edilen ürünler (çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Bu anlayışı formüle
etmeye çalıştığımızda;”üretilen mal ve hizmet miktarı ile bu mal ve hizmet miktarının
üretilmesinde kullanılan girdiler arasındaki oran” olarak ifade edebileceğimiz çıktı/girdi
formülü oluşmaktadır. Formülün payında gerçekleştirilen test, muayene edilen hasta
sayısı, ameliyat edilen hasta sayısı, işlenilen parça, üretilen mamul veya yarı mamul,
ödenen kar payları gibi unsurlar yer alabilirken, paydasında test üretimi için harcanan
reaktif, işgücü, hammadde, techizat ve makinalar, yardımcı madde ve enerji gibi
faktörlerin miktarları veya bunlara ait parasal değerler kullanılabilmektedir.
Toplum yaşamında niteliği açısından hastanelerin önemi büyüktür. Hastaneler, sağlık
hizmeti sunan sistemin yapıtaşlarıdırlar. İlk çağlarda sosyal ve dini kurumlar tarafından
kurulan hastaneler, sadece düşkünlere bakan yardım kurumları iken, günümüzde bilgi
çağının değişen koşulları, hastanelerin toplumdaki konumlarını ve rollerini değiştirmiştir.
Özellikle 1990’lı yıllarda sağlık hizmetlerinde yaşanan paradigma değişikliğine paralel
olarak, hastane yönetiminde de radikal değişimler yaşanmıştır (Grupta,1995:31). Küresel
rekabet, değişen müşteri beklentileri, kalite, maliyet bilinci ve hızlı teknolojik gelişmenin
etkisiyle hastaneler, tedavi merkezi ve koruyucu sağlık hizmetinin yanı sıra kar amacı
güden girişimler olarak da faaliyet göstermeye başlamıştır (Godiwalla, vd.,1997:202-207).
Hastanelerde verimlilik, toplam performansın boyutlarından sadece biridir. Hastanelerde
performansın diğer boyutları, etkinlik, yenilikçilik, ekonomiklik, karlılık, bütçeye
uygunluk ve kalite olarak ifade edilebilir. Etkinlik, sonuçlarla ilişkiliyken, verimlilik bu
sonuçlara nasıl ulaşılacağını gösteren bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak
işletmelerde etkin çalışma koşullarının olmaması, verimliliği olumsuz yönde
etkileyecektir (Genç,1998:28).
Somut ürünler üreten bir firmanın verimliliği, girdi ve çıktının fiziksel birimleriyle
ölçülmektedir. Ancak bu temel yaklaşım, girdi ve çıktının kalitesindeki değişimi
yansıtmamaktadır (Nachum, 1999:924-25). Bu yüzden hastanelerde ki verimlilik, genel
olarak aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir:
Verimlilik=(Çıktı/Girdi)×Kalite Faktörü
Verimlilik ve kalite, herhangi bir faaliyet ve dönüşüm fonksiyonunda kaynakların en iyi
şekilde nasıl kullanılacağına dair değerlendirmelerdir. Verimlilik, girdiye ilişkin bir
dönüşüm sürecinin çıktısı ile ilişkin iken, kalite içsel ve dışsal müşteriler tarafından süreç
ve çıktıların bir değerlendirmesini ifade etmektedir (Van Looy, vd., 1998:360). Sağlık
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hizmeti sunan bir işletme gözüyle değerlendirilen hastanelerdeki temel verimlilik
göstergelerinden bazıları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo1. Hastanelerdeki Temel Verimlilik Göstergeleri
Faaliyet
Randevular
Hasta Kabul
Satın Alma
Raporlama
Ameliyat Planlaması
Bakım ve temizlik

Göstergeler
Danışmalar ve muayenelere ilişkin randevu
sayısı
Ziyaret eden hastaların sayısı veya hasta tipi
Sipariş formu sayısı
Sayfa sayısı
Ameliyat sayısı
Metrekare, yüzey doğası

Hastanelerde verimliliği artırmak adına yapılması gerekenlerin bazıları şunlardır (Özgener
ve Küçük, 2008:543)
-Modern yönetim tekniklerinin uygulanması
-Etkin bir yönetim bilgi sistemi
-Etkin atık yönetimi
-Etkin zaman yönetimi
-Etkin finansal modellerin belirlenmesi
Hastanelerde verilen hizmetlerin, her açıdan daha iyi bir noktaya taşınması için, her ülke
uluslar arası tecrübeleri dikkate alarak, kendine özgü uygulamalar geliştirmektedir.
Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılında başlatılan çalışmaların
bileşenlerinden biri, sağlık hizmetlerinde kalitenin geliştirilmesi ve artırılmasıdır. Bundan
hareketle Sağlık Bakanlığı’na bağlı, hizmet sunan kurumlarda kalitenin artırılması
amacıyla bir dizi çalışma başlatılmış ve bu kapsamda dönemsel olarak kurumları
değerlendirmeye esas bir dizi standart belirlenmiştir. “Hizmet Kalite Standartları” adını
alan bu standartlar, zaman içinde gelişerek hizmet sunum şartlarında yönelimi belirler
hale gelmiştir.
Buradan hareketle; hastanelerde verimlilik ve hizmet kalite standartları uygulamaları
konusunu analiz etmek amacıyla bu çalışma planlanmıştır.
2. MATERYAL METOT
Araştırma; 2010 yılı Temmuz ve Eylül aylarını kapsayan bir dönemde, Manisa kent
merkezinde bulunan bir devlet hastanesinde yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini,
hastanede görev yapan 420 kişi oluşturmuştur. Araştırma sırasında izinli ve/veya raporlu
olanlar ile, o dönemde geçici görevli olanlar çalışma kapsamına alınmamış, çalışmaya
katılım gönüllülük anlayışı ile sağlanmıştır. Bu çalışma da, hastanelerde verimliliği
artırmak adına yapılması gerekenler sorgulanmış, hizmet kalite standartları
uygulamalarının hastane verimliliği kapsamındaki yeri belirlenmeye çalışılmıştır.
Hastane yönetimi ve verimliliği konusu çok kapsamlı bir süreçtir. Bu süreçlerin her biri
ayrı bir çalışma konusu olabilir. Bu nedenle verimliliğin artışı konusu bu çalışmada;
hizmet kalite standartları uygulamaları, yönetimin tutumu, modern yönetim teknikleri,
zaman yönetimi, atık yönetimi, finansman, hasta ve çalışan tatmini…gibi belli başlıklarla
sınırlandırılmıştır.
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Veriler üç bölümden oluşan bir anket yardımı ile, yüz yüze görüşme tekniği ile
toplanmıştır. Anket üç bölümden oluşmuştur; I. Bölümde katılımcıları tanımlamak
amacıyla; cinsiyet, yaş, branş ve fiili hizmet yılı sorulmuştur. II. Bölümde hastanelerde
verimlilik artışı ile ilgili ifadelerin yer aldığı 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Likert
ölçeğinde “1: Kesinlikle katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3: Fikrim yok, 4: Katılmıyorum, 5:
Kesinlikle katılmıyorum” ifadesine karşılık gelmektedir. III. Bölümde ise, hastanelerde
verimlilik artışı ile ilgili görüş ve öneriler açık uçlu olarak sorgulanmıştır.
Anketler SPSS 16.0 Veri Analiz Programında değerlendirilmiş olup, bulgular tanımsal ve
çıkarımsal istatistik bazında, aşağıda sunulmuştur.

3. BULGULAR
3.1. Tanımlayıcı Özellikler
Katılımcıların % 72.1’i (303 kişi) kadın, %27.9’u (117 kişi) erkektir. Araştırma
kapsamında yer alan personelin %50.7’sinin (213 kişi) hemşire, %30.7’sinin hekim(129
kişi)olduğu, %44.3’ünün (186 kişi)16 yıl ve üzeri hizmet yılına sahip olduğu ve
örneklemin neredeyse yarısını 30-39 yaş grubundakilerin oluşturduğu saptanmıştır.
Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri aşağıda Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 2. Çalışmaya Katılan Personelin Tanımlayıcı Özellikleri
ÖZELLİKLER

Sayı (n)

Yüzde %

Cinsiyet
Kadın

303

72.1

Erkek

117

27.9

Yaş
30 Yaş Altı
30-34 Yaş

51
117

12.1
27.9

35-39 Yaş
40-44 Yaş

99
99

23.6
23.6

45 ve üzeri Yaş

54

12.9

Görev
Hekim
Hemşire

129
213

30.7
50.7

Teknisyen(lab, anestezi, röntgen..)
Diğer*

66
12

15.7
2.9

Hizmet yılı
1-5 yıl

39

9.3

6-10 yıl
11-15 yıl

111
84

26.4
20.0

16 yıl ve üzeri

186

44.3
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420

3.2. Hastanelerde Verimlilik Artışı için Yapılması Gerekenler
Çalışma da personele, hastanelerde verimliliği artırmak adına yapılması gerekenler
sorulmuş ve bireysel olarak ele alındığında, ilk sırada “Hizmet Kalite Standartları”
uygulamalarının geldiği gözlenmiştir (%28.5). Bununla birlikte katılımcıların çoğu
(%40.7) bu uygulamaların yanında; maliyet etkinlik performans analizi, geleneksel
performans değerlendirme yöntemleri, günlük kontrol çizelgeleri, iş ölçümüne dayalı
kadrolama biomedikal mühendislik hizmetleri gibi çalışmaların hepsinin birlikte,
verimliliği arttırmak adına yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir (Tablo 3).
Tablo 3. Hastanelerde Verimliliği Artırmak Için Yapılması Gerekenlerin Dağılımı
Yöntemler
Hizmet Kalite Standartları uygulamaları
Maliyet Etkinlik performans analizi
Geleneksel performans değerlendirme yöntemleri
Günlük kontrol çizelgeleri
İş ölçümüne dayalı kadrolama
Biomedikal mühendislik hizmetleri
Hepsi
Hiçbiri
Bilmiyorum

Sayı
120
21
9
12
18
9
171
21
39

%
28.5
5.0
2.1
2.9
4.2
2.1
40.7
5.0
9.2

Ayrıca hastanelerde verimlik artışının sağlanması için Hizmet Kalite Standartları
kapsamında ele alınması gereken parametreler, aritmetik ortalamalarına gore
değerlendirildiğinde; en önemli parametrelerin sırasıyla “nitelikli personel istihdamı”,
“ileri teknolojiden yararlanma”, “tıbbi atık yönetimi”, “zaman yönetimi”, “çalışan
memnuniyeti ve tatmini”, “katılımcı yönetim felsefesi”, “etkin maliyet yönetimi”, “etkin
finansman modeli”, ve “yöneticinin liderlik davranışları” olduğu belirlenmiştir (Tablo 4).
Rekabetçi ve farklı hizmet anlayışının diğer parametrelere göre düşük düzeyde kalması,
araştırmanın yapıldığı hastanede, geleneksel yönetim tarzının daha baskın olduğunu
düşündürmektedir.
Tablo 4. Hastanelerde Verimlilik Artışının Sağlanmasında Etkili Olduğu Düşünülen
Parametrelerin Ölçek Ortalamalarına Göre Dağılımı.
Parametreler

Aritmetik
ortalama

Standart
sapma

İleri teknolojiden yararlanma

1.52

0.94

Etkin zaman yönetimi

1.54

0.76

Nitelikli personel istihdamı

1.50

0.82

Katılımcı yönetim felsefesi

1.65

0.89

Etkin maliyet yönetimi

1.71

0.92
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Tıbbi atık ve temizlik yönetimi

1.53

0.70

Hasta tatmini ve hizmet kalitesi

1.77

0.92

Rekabetçi ve farklı hizmet anlayışı

2.24

1.11

Etkin finansman modeli ve satın alma sistemi

1.87

1.00

Çalışan tatmini ve memnuniyeti

1.56

1.12

Yöneticinin liderlik davranışları

1.72

1.05

*n:420, ölçekte “ 1: kesinlikle katılıyorum”, “5: kesinlikle katılmıyorum,” anlamındadır;
Varyans analizine göre sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır (p<0.001)

3.3. Hastane Çalışanlarının Verimlilik Ve Hizmet Kalite Standartları Uygulamaları
Konusundaki Tutumları
Çalışmanın bu kısmında katılımcıların verimlilik ve Hizmet Kalite Standartları
konusundaki tutumları 3’lü cevap skalası kullanılarak, konuyla ilgili literatür taramasında
saptanan 16 (onaltı) değişik ifade ile değerlendirilmiştir. Cevap skalasında “1: Evet 2:
Kararsızım 3: Hayır, şeklinde yer almıştır.
Hastane çalışanlarının verimlilik ve hizmet kalite standartları uygulamaları konusundaki
tutumlarına bakıldığında; öncelikli olarak ekip çalışması (%97.4), hastanedeki iletişim
(%98.6), lidere kolay ulaşım ve geribildirim (%97.1), personelin motivasyonunun yüksek
olması (%96.4), yöneticinin liderlik vasıfları (%95.0), biçimsel ödüller-terfi, ücret artışı
gibi (%90.7) parametrelerin hastanede verimliliğin iyileştirilmesinde etkili olduğu ve bu
konulara Hizmet Kalite Standartları kapsamında yer verilmesi ve uygulamaya
yansıtılması gerektiği görülmüştür. Öte yandan, hastanelerdeki performans
uygulamalarının verimliliğe etkisi konusunda net bir görüşün oluşmadığı, bir kısım
çalışan bunu olumlu bulurken (%37.9), bir kısım çalışanında kararsız olduğu (%24.3)
saptanmıştır. Dolayısıyla, Hizmet Kalite Standartları kapsamında performans
uygulamasındaki düzenlemelerle ilgili olarak çalışanların görüşlerinin alınması,
çalışmalarda desteğin sağlanması ve uygulama kolaylığı açısından önemlidir (Tablo 5).
Kalite

Standartları

HAYIR
(%)

Hizmet

Kararsızım
(%)

Ve

EVET
(%)

Tablo 5. Hastane Personelinin“Verimlilik
“Konusundaki Tutumları.

Verimliliğin ekip çalışması ile arttırılabileceğini düşünüyorum

97.1

2.1

0.7

Verimliliğin arttırılmasında biçimsel ödüllerin etkili olduğunu,
hizmet kalite standartlarında bunlara yer verilmesi gerektiğini

90.7

7.1

2.1
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düşünüyorum
(terfi, ücret artışı, döner sermayeden ekstra…vb.)
Hastanelerde malzeme konusundaki israfın önlenmesi ile
verimliliğin artacağını düşünüyorum
Verimliliğin arttırılmasında biçimsel olmayan ödüllerin (takdir,
övgü vb.) etkili olduğunu, hizmet kalite standartlarında bunlara
yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum
Klasik yönetici davranışlarının verimliliği düşürdüğünü
düşünüyorum
Hastane hizmet veren personelin yüksek motivasyona sahip
olmasının verimliliği arttıracağını düşünüyorum
Görevini aksatan personelin cezalandırılması ile verimliliğin
artacağını, bu konuya hizmet kalite standartlarında yer
verilmesi gerektiğini düşünüyorum
Hastanelerdeki performans uygulamasının verimliliği olumlu
etkilediğini düşünüyorum
Hastanelerdeki hasta kayıt sistemlerinin verimliliği olumsuz
etkilediğini düşünüyorum
Hastanelerdeki kayıt , raporlama ve arşiv düzenlemesinin
doğru ve zamanında yapılmasının verimliliği arttıracağını
düşünüyorum
Hastane verimliliği için; hizmet kalite standartlarında
yöneticinin liderlik vasıflarına vurgu yapılması gerektiğini
düşünüyorum
Hastane verimliliği için; lidere kolay ulaşım ve geribildirimin
önemli olduğunu düşünüyorum
Hastane verimliliği için; bireysel çabaların etkili olduğunu
düşünüyorum
Hastane verimliliği için; hizmet kalite standartlarında ekip
çalışması ve liderliğin öne çıkarılması gerektiğini
düşünüyorum
Hastane satın alma prosedürünün, hizmet kalite standartları
kapsamında verimliliği düşünerek yeniden düzenlenmesi
gerektiğini düşünüyorum
Hastane verimliliği için; hizmet kalite standartlarında hastane
içi iletişimin vurgulanması gerektiğini düşünüyorum

83.6

12.9

3.6

77.1

16.4

6.4

78.6

15.0

6.4

96.4

2.9

0.7

50.7

28.6

20.7

37.9

24.3

37.9

24.3

22.1

53.6

82.9

14.3

2.9

95.0

4.3

0.7

97.1

2.9

0.0

56.4

24.3

19.3

93.6

3.6

2.9

82.1

9.3

8.6

98.6

0.7

0.7

3.4. Hastane Personelinin “Verimlilik Ve Hizmet Kalite Standartları” Ile Ilgili
Görüşleri
Anketin son kısmında hastane personelinin “ Verimlilik ve Hizmet Kalite Standartları” ile
ilgili görüşleri sorgulanmış ve bu bölümde, çalışmaya katılan personelin %27.1’i (114
kişi) görüş bildirmiştir. Çalışmaya katılan personelin görüş bildirme konusunda çekimser
kalması ve az sayıda kişinin görüş bildirmesi, bu bölümde çalışmanın kısıtlılığı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Çalışma kapsamında bildirilen görüşlerin dağılımına bakıldığında;
çoğunun “hastane verimliliğinin iyileştirilmesinin hastane yönetimine ve yöneticisine
bağlı olduğu” yönünde olup ve “yönetimin ve liderin nasıl olması gerektiğini tanımlar”
ifadelerden oluştuğu saptanmıştır (Tablo 6).
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Tablo 6. Çalışmaya Katılan Personelin “Hastane Verimliliği Ve Hizmet Kalite
Standartları” Ile Ilgili Görüş Ve Önerilerinin Genel Dağılımı.
GÖRÜŞLER
Hastane Yönetimi ve liderlik
Personelin maaş-ek ödemesi
Çalışan memnuniyeti
Personelin iş dağılımı ve görevlendirmeleri

Sayı (n)
84
15

Yüzde %
73.6
13.1

9
6

7.8
5.2

4. SONUÇ
Araştırma kapsamına alınan hastane çalışanlarının çoğu 30-39 yaş grubunda olup, 16 yıl
ve üstünde hizmet yılına sahiptirler ve yarısından fazlası kadındır.
Hastanelerde verimlilik ve Hizmet Kalite Standartları uygulamaları konusundaki çalışan
tutumlarına bakıldığında; personel motivasyonu, görevini aksatan personelin
cezalandırılması, lidere ulaşım ve geribildirim, hastane içi iletişim, hastanelerdeki
malzeme israfı konusunda kadın ve erkek çalışanlar arasında istatistiksel anlamda bir fark
bulunmuştur (p<0.05).
Yaş gruplarına ve branşlarına göre çalışan tutumları değerlendirildiğinde ise; özellikle
hekimler ve hemşirelerin hastane verimliliği ve Hizmet Kalite Standartları konusunda
hemen hemen aynı görüşlere sahip oldukları, farkı hastane de çalışan diğer personelin
(teknisyenler, idari personel…) görüşlerinin yarattığı izlenmiştir. Bu fark; verimlilik artışı
ile ilişkilendirilen, hastanelerdeki malzeme israfı, klasik yönetici tavırları, personel
motivasyonu, hastanelerdeki hasta kayıt sistemleri, raporlama ve arşiv, bireysel çaba, ekip
çalışması ve liderlik konularında istatistiksel olarak anlamlıdır (One Way Anova test,
p<0.05).
Hastane çalışanlarının yürütülen Hizmet Kalite Standartları ve uygulamalarından, talimat
ve prosedürlerin gereklerinden haberdar edilerek, yapılacak düzenlemelerde katkıları
olmalıdır. Uygulamalar esnasında çalışanların standartlar konusunda ikna edilmeleri ve bu
işi benimsemeleri zaman almaktadır. Duyurulan talimatlara ilgili olmaları ve uygulamaları
gerekmektedir. Bu yüzden verimlilik özellikle hastane verimliliği ile Hizmet Kalite
Standartları arasındaki olumlu ilişki, çalışanlara anlatılmalıdır. Konu ile ilgili
örneklendirmeler yapılmalı, uygulamalı olarak, standartların verimlilik üzerine etkisi
gösterilmeye çalışılmalıdır. Çalışanların bu konudaki eğitim eksikliği giderilmeli, onların
görüşleri alınmalıdır.
Hizmet Kalite Standartları uygulamalarına yönelik eleştirilerinin olması doğaldır. Önemli
olan çalışanların bu yöndeki eleştiri, görüş ve önerilerini mevcut uygulamayı geliştirecek
şekilde dile getirmesidir. Söz konusu geri bildirimlerin düzenleyiciler tarafından dikkate
alınması ile daha iyiye ulaşılması sağlanacaktır. Çalışanların hastane verimliliğinin
artırılması yönündeki çalışmalara inançlı ve gönüllü olarak katılımı sağlanmalı, hastane
personeli sürekli geliştirme, kalite çemberleri ve eğitim süreçlerinin ayrılmaz parçaları
olmalıdırlar.
Günümüzde hastanelerde daha etkili ve verimli sağlık hizmeti sunmak için, çağdaş
yönetim araçlarından biri olan Toplam Kalite Yönetimi en sık tercih edilen yöntem olarak
karşımıza çıkmaktadır. Hizmet Kalite Standartları, yönetsel bir felsefe ve model olan
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toplam kalite yönetimi çalışmalarının sonucudur. Hastaneler yönetimi oldukça zor
organizasyonlardır, bu nedenle profesyonelce ve çağdaş yönetim teknikleri ile
yönetilmeleri gerekmektedir. Bu gereklilik Hizmet Kalite Standartlarında vurgulanmalı ve
uygulamaya yansıtılmalıdır. Böylece daha az maliyetle, daha kaliteli hizmetin üretimi,
hizmet verenlerin daha etkili ve verimli çalışmaları mümkün olabilecektir.
Sonuç olarak; üçüncü bin yıla girdiğimiz şu günlerde tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde
de sağlık hizmetlerinin yapıtaşı olan hastaneler, değişen şartlara uyum gösterebilmek ve
vatandaşlarına mevcut kaynakları oranında en iyi hizmeti sunabilmek için; elindeki
imkanlar ne olursa olsun, maliyet etkili, verimli, kaliteli ve adilane bir yönetim sistemini
hedeflemelidirler. Bu hedefe ulaşmada, Hizmet Kalite Standartlarının iyi bir rehber
olacağı açıktır.
Ancak; uygulamalarda sorun yaşamamak ve/veya sıkıntıları en aza indirmek, sağlık
kurumlarında görev yapan personelin hastane verimliliğinin artırılması yönündeki
çalışmalara desteğini sağlamak için; personelin bu çalışmaların her aşamasında aktif
katılımı sağlanmalı, konuyla ilgili kaygıları giderilmeli, Hizmet Kalite Standartlarında
yapılacak düzenlemeler, sağlık personelinin çalışma koşullarının ve özlük haklarının
iyileştirilmesiyle birlikte yürütülmelidir.
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KURUMSAL PERFORMANS DENETİMLERİNİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANELERİNİN İYİLEŞTİRMELERİNE ETKİSİ
Sibel KATIRCI FENER¹, Birgül KAHRAMAN², Halil ŞENGÜL³,
Mehmet Murat SEMİZ4, Mehmet Taşkın EGİCİ5
Özet
Kalite denetimi, uygulanan kalite yönetimi sisteminin etkinliğini değerlendirme ve
iyileştirilmesine yönelik çözümler bulma amacıyla iç denetim veya dış denetim şeklinde
ihtiyaçlar için yapılan denetimlerdir. Kalite denetimlerinin amaçlarından biri yapılması
gereken iyileştirmeleri veya düzeltmeleri belirlemektir. Kurumların anlık olarak
fotoğrafları çekilerek, bunu kurum idarecileri ile paylaşıp, kurumun geliştirilmesine ve
iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Bu araştırma; kurumsal performans denetimlerinin Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin
iyileştirmelerine etkisinin kurum çalışanları farkındalığının belirlenmesi amacıyla
hazırlanmıştır.
Araştırmada kurumsal performans denetimlerinin fiziki alt yapı ve süreç iyileştirmelerine
etkisini içeren 50 sorudan oluşan likert ölçek kullanılmıştır. Sorular Sağlık Bakanlığı
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı “Hizmet Kalite Standartları
Rehberi” standartlarından belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda; Kurum çalışanları gözüyle; kurumsal performans denetimlerinin
hastanelerinin fiziki altyapı ve süreç iyileştirmelerine olumlu katkılar sağladığı, ancak,
süreç iyileştirmelerine, fiziki alt yapının iyileştirmesine yaptığı katkıdan daha fazla katkı
sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Fiziki alt yapı iyileştirmeleri, süreç iyileştirmelerine göre daha fazla zaman gerektirebilir.
Süreç iyileştirmelerinde, çalışanların katılım ve inançlarıyla eksiklikleri gidermek daha
kolaydır. Kalite denetimlerinin fiziki alt yapı iyileştirmelerine katkı oranının
artırılabilmesi için öneri olarak; birim bazında değerlendirmeler yapılarak
puanlandırmalar yapılabilir. Fiziki alt yapıyı ilgilendiren teçhizat, malzeme gibi çok fazla
finansman gerektirmeyen ve kısa vadede karşılanabilecek unsurların standart puanları
kurum yönetici birim performans katsayıları hesaplamasında kullanılabilir ve etki payı
yüksek olabilir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Kalite Denetimleri, Performans Denetimleri
Abstract
Quality control, is a work done for the needs as internal controls and external controls to
evaluate effectiveness and find solutions to improve quality control system implemented.
One of the aims of quality controls is to determine improvements and corrections to be
done necessarily.And the other aim is to make contribution to develop and improve the
institution by sharing photographs of other institutions taken in an instant with its
administrators.
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This study was prepared to determine the awareness of the institution staff for the effect
of the institutional performance controls to improve education and research hospitals.
In this study, a likert scale of fifty questions was used for the effect of the institutional
performance controls on physical infrastructure and process improvement.The questions
were prepared in the standards of ‘‘Service Quality Standards Guide’’ in Performance
Management of Health Ministry and Quality Improvement Department.
As a result of the research, according to the institution staff institutional performance
controls made a positive contribution to physical infrastructure and process
improvements of the hospitals but it made more contribution to the process improvements
than physical infrastructure.
Physical infrastructure improvements may take more time when compared to process
improvements .It is easier to overcome the defiencies thanks to the employees’
participation and beliefs.To be able to increase contribution rate of quality controls to the
physical improvements, some gradings can be done by evaluating on the basis of
units.Standard scorings of tools necessitating not too much financing and being able to
paid in a short time, such as equipment and supplies can be used in calculating the
coefficients of unit performance as well as its potential of effect can also be high.
Keywords: Health Services, Quality Controls, Performance Controls
1.

GİRİŞ

Performans denetimi; denetlenen özel ya da kamu kurumu kaynaklarının verimlilik,
etkinlik ve tutumluluk kavramlarına uygun olarak nasıl yönetildiğini ortaya çıkarmak için
faaliyetlerin bağımsız olarak değerlendirilmesi şeklinde tanımlanabilir.
Kurumsal performans denetimleri ile belirlenen stratejilerin doğruluk, tutarlılık,
ulaşabilirlik ve yeterlilik açısından değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Denetim
bulgularına bağlı olarak gerektiğinde stratejiler üzerinde revizyon gereklilikleri ortaya
çıkabilir ve böylelikle gelecek yol haritasının gerçekçi bir temele oturtulması sağlanır.
Ayrıca, yönetimin geliştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusunda yönetime tavsiye
verilmek suretiyle yardımcı olunur.
Bu araştırmada; kurumsal performans denetimlerinin eğitim ve araştırma hastanelerinin
fiziki altyapı ve süreç iyileştirmelerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
2.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE VE KALİTE SAĞLAMA GÜVENCE
SİSTEMLERİ

2.1. Sağlık Hizmetleri
Sağlık hizmetleri, insanın fiziksel, ruhsal ve toplumsal bakımdan sağlığının korunması,
iyileştirilmesi ve bu durumun sürekliliğinin sağlanarak toplumun refah düzeyinin ve
mutluluğunun geliştirilmesi amacı ile sunulan hizmetlerdir (Kitapçı, 2000:32).
Sağlık hizmetleri kişilerin sağlığının korunması, teşhis, tedavi ve bakım için kişisel ve
kurumsal olarak kamu ya da özel şahısların vermiş olduğu hizmetler biçimde
tanımlanabilir. (Odabaşı, 2002:25).
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2.2. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı
Sağlık hizmetlerinde kalite; sağlık hizmetleri sisteminin çeşitli öğelerinin standartlara
uygunluk ya da mükemmellik derecesi olarak tanımlanmaktadır.
Sağlık hizmetleri sistemindeki tüm öğeler, aslında toplumu oluşturan bireylerin
hastalanmadan önceki sağlık hallerini güvenceye almak üzere koruyucu sağlık hizmetleri,
toplum sağlığı hizmetleri ile başlayan, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri
ile devam etmekte olan iç içe geçmiş hizmetler bütünüdür. Hedef toplumu oluşturan
bireylerin sağlıklı hallerini sürdürmelerini sağlamak, hastalanmaları durumunda ise en
kısa sürede kaliteli sağlık hizmeti sunarak eski sağlıklarına kavuşmalarını temin etmektir.
İnsana ait en önemli varlıklardan olan sağlığın korunması ve sürdürülmesinde kaliteli
sağlık hizmeti sunulması, hizmeti sunanların sorumluluğu, sistemi finanse eden
vatandaşın da hakkıdır (Asunakutlu, 2005:6).
Sağlık hizmetlerinin kalitesi, sadece sağlık hizmetleri sağlayıcıları ve hastalar açısından
değil, hükümetler açısından da önemli bir konudur. Kaliteli sağlık hizmetleri, insanların
daha sağlıklı ve daha mutlu olmalarına katkıda bulunacaktır (Dursun ve Çerçi, 2004:2).
Sağlık hizmetlerinde kalite iki açıdan değerlendirebilir. Bunlar; teknik ve fonksiyonel
kalitedir yani (teknik) sağlık tedavi kalitesi ve (fonksiyonel) hizmet kalitesidir. Sağlık
tedavi kalitesi, tıp bilimini ve sağlıkla ilgili teknolojiyi kullanarak hastaların sorunlarını
gidermekten ibarettir. Hizmet kalitesi ise, hastalarla hizmet verenler arasındaki iyi yönlü
psikolojik ve sosyal ilişkiler ile yatak çarşaflarının temizliği, verilen yemeklerin iştah
açıcı olması, bekleme salonlarının temizliği ve ferahlığı gibi detayları içerir. Sağlık
hizmetleri kalitesinin düzeyini, hasta beklentilerinin tatmin düzeyi ile ölçülebilir. Hasta
beklentileri ise; hastaneye gelmeden önceki beklentileri, hastanedeki beklentileri,
hastaneden ayrıldıktan sonraki beklentileri olmak üzere üç gruba ayrılır (Bircan ve
Baycan, 2004:174,175).
Hastanın Hastaneye Gelmeden Önceki Beklentileri
x
Hastalık doğru bir şekilde teşhis edilmeli,
x
Hastalık uygun bir şekilde anlatılmalı,
x
Sistemin yapısında var olan riskler açıklanmalı,
x
Masraflar açık ve tam olarak söylenmeli,
x
Verilen bilgiler güvenilir ve eksiksiz olmalıdır.
Hastanın Hastanedeki Beklentileri
x
Prosedür, sahasında uzman bir ekip tarafından hazırlanmalı,
x
Prosedür, söz verme, tahmin veya açıklama gibi açıkça belirlenmeli,
x
Hasta yatarken veya muayene olurken çalışanların ilgili ve nazik olmaları,
x
İyileşmenin devam etmesi sağlanmalı ve bunun süresi konusunda hasta
bilgilendirilmeli,
x
Tam iyileşmenin sağlanması için personelin yapması gerekeni eksiksiz olarak
yapması,
x
Hastanenin temizlik ve hijyen özelliği hastane yönetimi tarafından sürekli
gözlenmeli,
x
Yemekler uygun sıcaklıkta, uygun miktarda, uygun beslenme dengesi ile uygun
zamanda verilmeli,
x
Şikâyetler derhal cevap bulmalı,
x
Rehabilitasyon ve ilaçla tedavi için talimatlar, açık ve tam olmalıdır.
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Hastaneden Ayrıldıktan Sonra Hastanın Beklentileri
x
Aynı problem için tekrar hastaneye gelinmemeli,
x
Fatura tam ve uygun bir şekilde açıklanmalı,
x
İyileşme daha önce açıklandığı gibi gerçekleşmeli,
x
Hastane ve uzman elemanları, eğer problemler tekrar ortaya çıkarsa derhal
cevap vermeli.
Kaliteli sağlık hizmetinden bahsedebilmek için yukarıda belirtilen hasta beklentilerinin
sağlık kuruluşu tarafından yerine getirilmesi gereklidir.
2.3. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Sağlama Güvence Sistemleri
Sağlık bakım hizmetlerinin sunulduğu sağlık kuruluşları ve hastanelerde kalite kavramı
bir sistem yaklaşımı ( yapı-süreç-çıktı ) içinde ele alınmak zorundadır.
Yapı; Bina, teçhizat, malzeme, finansman, insan gücü vb. sağlık bakım hizmetlerinde
kalitenin sağlanması için altyapıyı oluşturan unsurlardır.
Süreç; Tıbbi bakım hizmetleri ve diğer hizmetlerin çalışanlar tarafından sunumu ve bu
hizmetlerin hasta tarafından alınmasını içerir. Hasta bakımı sağlanırken neyin yapıldığını
gösterir.
Çıktı; Hizmetin hastalara, toplumun sağlık düzeyine olan etkileridir ve memnuniyet
açısından değerlendirilmesini kapsamaktadır (Taşdemir ve Hayran, 2005).
Günümüzde artan hasta beklentilerini karşılamak ve daha kaliteli hizmet sunabilmek için
sağlık kuruluşları hizmetlerini bir sağlık güvence sistemi ile belgelemek veya bir
standarda kavuşturmak istemektedirler. Bu uygulamalardan en çok bilineni Toplam Kalite
Yönetimi uygulamalarıdır.
3.

KALİTE DENETİMLERİ

3.1. Kalite Denetimi Kavramı
Kalite denetimi, kalite ile ilgili çalışmaların ve sonuçlarının planlanan aktivitelerle
uyumunu ve uygulamadaki etkinliğini ölçmek için yapılan sistematik, bağımsız
incelemedir. Kalite denetimleri bir işletmedeki kalite fonksiyonunun en önemli
sorumluluklarından biridir. Kalite denetimleri, kalitenin ölçülmesini, kalite anlayışının
yerleştirilmesini, sürekli geliştirilmesini sağlamaktadır (Özkan, 2005:45).
Kalite denetimlerinin amaçlarından biri yapılması gereken iyileştirmeleri veya
düzeltmeleri belirlemektir. Kalite denetimi, uygulanan kalite yönetimi sisteminin
etkinliğini değerlendirme ve iyileştirilmesine yönelik çözümler bulma amacıyla kurum içi
veya kurum dışı ihtiyaçlar için yapılan denetimlerdir (Tikici, 2004:40).
Kalite denetimlerinde amaç; tarafsız bir gözle sistemi inceleyip, zayıf noktaları,
eksiklikleri ve hataları belirleyerek önlemler almak ve önlemlerin etkinliğini izlemektir
(Taşkın ve Ekinci, 2006:97).
Denetim, bir doğruluk, uygunluk ve akılcılık sorgulaması olduğundan, denetim
faaliyetinin bizzat kendisinin de sorgulamasının yapılması bir zorunluluk olarak karşımıza
çıkmaktadır. Denetimde kalite ve güvenilirliğin sağlanması ise, denetim faaliyetlerinin
önceden belirlenmiş kriterlere uygunluğu ile mümkündür. Denetim standartları bir yerde
yapılan işin kalitesine ilişkin ölçütler bütünü olup, hem kişisel özellikleri itibariyle
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denetçiyi, hem de başından sonuna kadar tüm denetim sürecini kapsar
2005:35).

(Başpınar,

Denetimin kapsamı, zamanla yönetim anlayışındaki değişime paralel olarak değişmiştir.
Önceleri; hataya yönelik suçluyu bulan ve cezalandıran, daha sonra var olan sistemin
işlerliğini korumak amacı güden, en son olarak da sistemi daha iyiye götürücü tedbirleri
aldıran, değer yaratan ve risklere karşı duyarlı olan, yapıcı bir özelliğe doğru değişim
göstermiştir. Başka bir ifade ile kalite denetimleri ilk olarak çalışanı incelemiş, sonra var
olan sistemi, en son olarak da sistem ve riskleri inceleyerek olması gerekeni tespite
yardımcı olmuştur.
Kalite denetimi, uygulanan kalite yönetimi sisteminin etkinliğini değerlendirme ve
iyileştirilmesine yönelik çözümler bulma amacıyla iç denetim veya dış denetim şeklinde
ihtiyaçlar için yapılan denetimlerdir.
İç Denetim: “İç değerlendirme”, “öz değerlendirme” olarak da adlandırılır. Bir
organizasyonun bünyesindeki bağımsız ve tarafsız değerlendirme hizmetidir. İç denetimin
temel amacı kuruluşun dış denetime hazır hale gelip gelmediğini sınamaktır. İç denetimde
tüm birimlerin kapsanması hedeflenir.
Dış Denetim: Kuruluş iç denetimin sonuçlarını değerlendirir, eksiklikleri veya yanlışları
varsa düzeltir ve dış denetime hazır duruma gelir. Dış denetim müşteri tarafından,
müşterinin görevlendirdiği bir denetçi kuruluş ya da sistemi belgelendirme amacı ile
gelecek olan bir denetçi tarafından gerçekleştirilebilir.
3.2. Sağlık Bakanlığı Kurumsal Performans ve Kalite Denetimleri
Sağlık hizmetlerinde kalite kavramı ile ilk çalışmaların 19. yy’da başladığı varsayılabilir.
Florance Nightingale, 19. yy'da İngiltere’de hastane hizmetlerinin iyileştirilmesi ile ilgili
çalışmalar yapmıştır. ABD de sağlık alanında iyileştirme çalışmaları da 1900’lü yıllarda
başlamıştır (Yetkinlioğlu, 2009:81).
Ülkemizde ise; kamu kurumlarında 2003 yılında kamuyu yeniden yapılandırma anlayışına
uygun olarak, sağlık alanının yeniden düzenlenmesini sağlama yönünde atılmış çok
önemli
adım
olan
“Sağlıkta
Dönüşüm
Programı”
ile
başlamıştır
(ekutuphane.tusak.saglik.gov.tr 2011).
Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli
kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak
performansa dayalı ek ödeme sistemi geliştirilmiş, ikinci bir aşama olarak da bu sisteme
2005 yılında sağlık hizmet sunumunda kaliteyi esas alan Kurumsal Performans ve
Kaliteyi Geliştirme çalışması ile kalite boyutu eklenmiştir. Böylece sağlık hizmetine
erişim, hizmet alt yapısı, süreçlerin değerlendirilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve
belirlenen hedeflere ulaşma derecesinin ölçümüne dayalı kapsamlı bir hastane
değerlendirme sistemi hayata geçirilmiştir (performans.saglik.gov.tr 2011).
Değerlendirmelerin amaçlarından biri yapılması gereken iyileştirmeleri veya düzeltmeleri
belirlemektir. Kurumların anlık olarak fotoğrafları çekilerek, bunu kurum idarecileri ile
paylaşıp, kurumun geliştirilmesine ve iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.
2005 yılında kamu hastanelerinde hayata geçirilen Kurumsal Performans ve Kaliteyi
Geliştirme çalışmasının en önemli parametresini kalite kriterleri oluşturmaktadır. 100
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sorudan oluşan kalite kriterleri, 2007 yılı başında yapılan revizyonla 150 sorudan oluşan
bir set halini almıştır. 2008 yılında yapılan revizyonda ise 150 sorudan oluşan kalite
kriterleri tamamen revize edilerek hem yapısal, hem dizayn hem de metodolojik açıdan
yeniden düzenlenmiştir. Kalite kriterleri Hizmet Kalite Standartları adını alarak toplam
354 standart ve yaklaşık 900 alt bileşenden oluşan bir set halini almıştır
(performans.saglik.gov.tr 2011)
Sağlık kurum ve kuruluşlarımızda kalite geliştirme uygulamalarında, temel mevzuatımızı
“Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” oluşturmaktadır. Bu mevzuatımız,
benzerlerinde pek rastlanılmayacak ölçüde geniş ve özendirici unsurları içermektedir.
Yönergede sağlık hizmetlerinin türüne ve içeriğine göre bir değerlendirme ve kalite
artışını sağlayacak şekilde standartlar oluşturulmuştur. Bu standartlar, oldukça geniş bir
yelpaze oluşturan sağlık hizmetlerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu standart setleri
içinde hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile 112 Acil Hizmetlerinin her biri için
ayrı ayrı hazırlanmış yüzlerce standardı içeren “Hizmet Kalite Standartları” seti
bulunmaktadır. Ayrıca hasta ve çalışan memnuniyet anketleri de yönergede mevcuttur.
Sağlık kurumlarımız belirli periyotlarla, HKS değerlendirmelerine tabi tutulmaktadır.
Değerlendirmeler her ilde kurulmuş olan İl Performans ve Kalite Koordinatörlüklerince
yapıldığı gibi, Performans ve Kalite Geliştirme Başkanlığınca görevlendirilen
“Değerlendiriciler” tarafından da gerçekleştirilebilmektedir (Yetkinlioğlu, 2009:81).
2005 Yönergesi ile daha çok sağlık kuruluşlarının alt yapısı ile ilgili kriterlere ağırlık
verilerek, kriterlerin sorgulanması sırasında doküman ağırlıklı denetim yapılırken, 2008
Yönergesi ile daha çok hizmet sunumu ve hasta bakımına yönelik kriterlere önem
verilmiştir. Denetimlerde dokümantasyonun oluşturulmasının yanında mutlaka
uygulamanın yapılıyor olması ve sürdürülebilir olması gibi özellikler de dikkatle
incelenmiştir. (Yıldırım, 2009:17).
Titiz bir çalışma sonucu yeni hazırlanan ve 01/03/2011 tarih ve 9489 sayılı Makam
Onayıyla "Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi" 01/07/2011 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur. Yeni Yönerge kapsamında hastane
değerlendirmesi yapılacak Hastane Hizmet Kalite Standartları setinde ise eskiye
nazaran hem etkinlik hem nitelik hem de uygulanabilirlik açısından büyük bir gelişim
sergilenmiştir (performans.saglik.gov.tr 2011).
Hastane Hizmet Kalite Standartları pek çok uzman tarafından ulusal ve uluslararası
kaynaklar doğrultusunda farklı kurumsal yapılanmalar, problemli alanlar, ülke koşulları
dikkatle alınarak hazırlanmıştır. Değerlendiricilerin, hastane kalite temsilcilerinin, farklı
çevrelerden çeşitli uzmanların geri bildirimleri, görüş ve önerileri değerlendirilmekte ve
nihayetinde Başkanlık ekibinin bugüne kadar edindiği tecrübe de kullanılarak son derece
titiz bir çalışma ile hastaneler için tüm süreçlere ışık tutan bir değerlendirme aracına
ulaşılmaktadır.
Ayrıca dünyada çeşitli ülke örnekleri incelendiğinde, sağlık hizmetlerinin kalitesinin
artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların artık daha çok ulusal kalite ve akreditasyon
sistemleri üzerinden yürütülmekte olduğu görülmektedir. Çünkü ülkelerin sağlık
sistemlerinin ihtiyaçları, öncelikleri, farklı beklentileri ve uluslar arası akreditasyon
sistemlerinin getirdiği mali yük gibi sebepler dünyada pek çok ülkenin sağlıkta ulusal bir
kalite sistemi kurmasına sebep olmuştur (performans.saglik.gov.tr 2011).
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Türkiye sağlık sisteminde; amacı, hizmetin kalitesini artırarak toplum sağlığını
geliştirmek olan, tüm hizmet sunucuları için aynı yüksek kalitede hizmeti hedefleyen ve
aynı değerlendirme sistemi ile kurumları periyodik olarak değerlendiren, sürekli
iyileştirmeyi hedefleyen, çalışan güvenliği ve çalışanın yararını en az hasta güvenliği ve
hastanın yararı kadar önemseyen ve ayrıca üst otoritenin rehberlik ve önderlik
fonksiyonunu üstlendiği bir sistem oluşturulması yönünde büyük mesafeler kat edilmiştir
(performans.saglik.gov.tr 2011).
Sağlık sektöründe kalite geliştirme çalışmalarına olan ilginin artış göstermesi ve bu yönde
yapılan çalışmaların yaygınlaşması, süreç iyileştirme, düzeltici-önleyici faaliyetler, olay
bildirimi ve raporlama sistemlerinin oluşumunu ve geliştirilmesini sağlamıştır. Yapılan
çalışmalar, hasta ve sağlık çalışanları açısından tehdit unsuru oluşturan olayların tespit
edilmesine ve hasta güvenliği konusundaki farkındalığın artmasına yardımcı olmuştur
(Yetkinlioğlu, 2009:81).
4.

KURUMSAL PERFORMANS
ARAŞTIRMASI

DENETİMİ

KONUSUNDA

BİR

SAHA

4.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırma kurumsal performans denetimlerinin Eğitim ve Araştırma Hastanelerin fiziki
altyapı ve süreç iyileştirmelerine etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
4.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini İstanbul Avrupa yakasındaki Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
çalışanları oluşturmaktadır. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan rastgele
ulaşılmış 231 kişi örneklemi oluşturmaktadır.
4.3. Araştırmanın Modeli
Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var
olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır.
Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi
tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası
gösterilemez. Bilmek istenen şey vardır ve oradadır. Önemli olan, onu uygun bir biçimde
“gözleyip” belirleyebilmektir.
Şekil 1. Araştırmanın Modeli
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4.4. Verilerin Toplanması
Araştırmada kurumsal performans denetimlerinin fiziki alt yapı iyileştirmelerine etkisini
içeren 19 soru, süreç iyileştirmelerine etkisini içeren 31 sorudan oluşan likert ölçek
kullanılmıştır. Sorular Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire
Başkanlığı tarafından 02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe
konulan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” “EK-1 Hizmet Kalite
Standartları Rehberi” standartlarından belirlenmiştir.
4.5. Verilerin İstatistiksel Çözümlenmesi
Araştırmada toplanan veriler SPSS 17 paket programı ile analiz edilerek
tablolaştırılmıştır. Araştırmada aritmetik ortalama ve standart sapma veri çözümleme
teknikleri kullanılmıştır. Kurumsal performans denetimlerinin fiziksel altyapıya etkilerini
ölçen 19 sorunun genel güvenirliği 0,877 olarak, süreç iyileştirmelerine etkilerini ölçen 31
sorunun genel güvenirliği 0,917 olarak yüksek bulunmuştur.
Anketi yanıtlayan kişilerden, verilen maddelerle ilgili görüşlerini, çok olumludan çok
olumsuza kadar sıralanan seçeneklerden belirtmeleri istenmiştir. Buna göre;
(5) kesinlikle katılıyorum
(4) katılıyorum
(3) kararsızım
(2) katılmıyorum
(1) kesinlikle katılmıyorum.
şeklinde bir ölçek kullanılmıştır. Ölçek sonuçları 5.00–1.00=4.00 puanlık bir genişliğe
dağılmışlardır. Bu genişlik beşe bölünerek ölçek puan aralıkları belirlenmiştir. Buna göre;
1.00–1.79 puan aralığı, “çok düşük”, 1.80-2.59 “düşük”, 2.60-3.39 “orta”, 3.40-4.19
“yüksek” ve 4.20-5.00 arası “çok yüksek” olarak değerlendirilmektedir.
4.6. Bulgular Yorumlar
Bu bölümde Kurumsal Performans Denetimleri Sonucunda Yüksek ve Düşük
Değerlendirilen İyileştirmelere yönelik bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 1. Öncekine Göre Kurumsal Performans Denetimleri Sonucunda Yüksek
Değerlendirilen İlk 10 İyileştirme
N
224

Ort
4,27

Ss
1,02

Güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulamaları için gerekli 220
düzenlemeler (kan istem formları, kan tranfüzyonu hasta onamı ve
kan tranfüzyonu takibi vb.) yapılmıştır.
Tıbbi ve diğer atıkların kaynağında ayrıştırılarak (mavi, siyah, 222
kırmızı çöp torbalan, iğne atık kutulan vb) uygun toplanması,
taşınması ve depolanması sağlanmıştır.
Mavi kod (CPR için ekibin ilgili birime en kısa sürede ulaşım kodu) 224
uygulaması yapılmaya başlanmıştır.

4,21

0,90

4,16

0,98

4,16

1,08

Riskli girişimsel işlemler için hasta onamı alınmaya başlanmıştır.
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Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar için düzenleme (kilitli 223
dolaplarda tutulması, devir teslim kayıtlarının olması, imha ve
kırılma durumlarında izlenecek yol vb.) yapılmıştır.
Hastanın hastalığına ve tedavisine yönelik, işleme özel ve anestezi 221
bilgilendirme ve onay formu kullanılmaya başlanmıştır.

4,06

0,83

4,05

0,83

Doğru hastaya, doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik 222
kimlik tanımlayıcıları (kol bandları) kullanılmaya başlanmıştır.

3,98

1,13

Hasta/hasta yakınlarının ve çalışanların şikâyetlerini ve 230
önerilerini kolaylıkla ulaştırabilmesini sağlayacak şikâyet
kutuları konulmuştur.
Acil ilaç arabalarına yönelik bir düzenleme (ilaç listeleri, kontrol 223
süreci vb.) yapılmıştır.

3,95

1,25

3,93

0,96

Ameliyathanelerde hasta ve personel girişi ayrılmıştır.

3,93

1,10

224

* Koyu renkli standartlar fiziki alt yapı iyileştirmeleri olarak değerlendirilmiştir.
N:Katılımcı sayısı
SS:Standart sapma
Araştırmaya katılan hastane çalışanlarına göre kurumsal performans denetimlerinin
ardından; “Riskli girişimsel işlemler için hasta onamı alınmaya başlanmıştır (4,27)”,
“Güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulamaları için gerekli düzenlemeler (kan
istem formları, kan tranfüzyonu hasta onamı ve kan tranfüzyonu takibi vb.) yapılmıştır
(4,21)” maddelerinde iyileştirmeler çok yüksek olarak değerlendirilmiştir.
Araştırmaya katılan hastane çalışanlarına göre kurumsal performans denetimlerinin
ardından; “Tıbbi ve diğer atıkların kaynağında ayrıştırılarak (mavi, siyah, kırmızı çöp
torbalan, iğne atık kutulan vb) uygun toplanması, taşınması ve depolanması sağlanmıştır
(4,16)”, “Mavi kod (CPR için ekibin ilgili birime en kısa sürede ulaşım kodu) uygulaması
yapılmaya başlanmıştır (4,16)”, “Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar için düzenleme
(kilitli dolaplarda tutulması, devir teslim kayıtlarının olması, imha ve kırılma durumlarında
izlenecek yol vb.) yapılmıştır (4,06)”, “Hastanın hastalığına ve tedavisine yönelik, işleme
özel ve anestezi bilgilendirme ve onay formu kullanılmaya başlanmıştır (4,05)”, “Doğru
hastaya, doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik kimlik tanımlayıcıları (kol
bandları) kullanılmaya başlanmıştır (3,98)”, “Hasta/hasta yakınlarının ve çalışanların
şikâyetlerini ve önerilerini kolaylıkla ulaştırabilmesini sağlayacak şikâyet kutuları
konulmuştur (3,95)”, “Acil ilaç arabalarına yönelik bir düzenleme (ilaç listeleri, kontrol
süreci vb.) yapılmıştır (3,93)”, “Ameliyathanelerde hasta ve personel girişi ayrılmıştır
(3,93)” maddelerinde iyileştirmeler yüksek olarak değerlendirilmiştir.
Araştırmamıza göre;
Çalışanlar tarafından yüksek iyileştirmelerin yapıldığı
değerlendirilen ilk 10 standarda bakıldığında 8 standardın süreç iyileştirmeleri, 2
standardın ise fiziki altyapı iyileştirmeleri olduğu görülmüştür.
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Tablo 2. Öncekine Göre Kurumsal Performans Denetimleri Sonucunda Düşük
Değerlendirilen Son 10 İyileştirme
N
Hasta kayıt birimine ilişkin alanlarda oturma grupları yeterli hale 229
getirilmiştir.

Ort
1,90

Ss
0,95

Hasta kayıt birimi hasta ile doğrudan iletişimi sağlayacak biçimde 230
üstü ve etrafı açık (camekân veya benzeri bir bariyerin olmadığı)
masa ve sandalyelerden oluşan ve hasta ile karşılıklı oturulabilir bir
tasarım olarak düzenlenmiştir.
Hasta yakınları için ameliyathanedeki hastalarıyla ilgili bilgi 223
alabilecekleri bekleme alanları düzenlenmiştir.

2,02

1,07

2,18

1,03

Klinik/servislerde hastaların kullandığı tüm banyo ve tuvaletlere 226
çağrı sistemi konulmuştur.

2,35

1,21

Refakatçilerin hasta odalarında istirahat edebilmeleri için gerekli 226
düzenlemeler (açılabilir koltuk vb.) yapılmıştır.

2,40

1,19

Engelliler için düzenlemeler yapılmıştır.(asansörler, hastane içi dışı 224
rampalar, engelli tuvaletleri, otopark, vb.)

2,43

1,13

Poliklinik girişleri, kat girişleri ve asansör çıkışları karşısında 227
okunabilir boyutta ve ayırt edilebilir renklerde hastane krokileri
asılmıştır.
Hasta odalarına lavabo, banyo ve tuvalet yapılmıştır.
227

2,60

1,05

2,63

1,26

Sözel orderlerin doğrulanmasına yönelik düzenlemeler (sözel 220
order alma-uygulama prosedürü, santral kayıtları vb.)
belirlenmiştir.
Yaşlılar ve engelli vatandaşların öncelikli oturabilmelerine yönelik 230
düzenleme yapılmıştır.

2,69

1,43

2,69

1,13

* Koyu renkli standartlar süreç iyileştirmeleri olarak değerlendirilmiştir.
N:Katılımcı sayısı
SS:Standart sapma
Araştırmaya katılan hastane çalışanlarına göre kurumsal performans denetimlerinin
ardından; “Hasta kayıt birimine ilişkin alanlarda oturma grupları yeterli hale getirilmiştir
(1,90)”, “Hasta kayıt birimi hasta ile doğrudan iletişimi sağlayacak biçimde üstü ve etrafı
açık (camekân veya benzeri bir bariyerin olmadığı) masa ve sandalyelerden oluşan ve
hasta ile karşılıklı oturulabilir bir tasarım olarak düzenlenmiştir (2,02)”, “Hasta yakınları
için ameliyathanedeki hastalarıyla ilgili bilgi alabilecekleri bekleme alanları
düzenlenmiştir (2,18)”, “Klinik/servislerde hastaların kullandığı tüm banyo ve tuvaletlere
çağrı sistemi konulmuştur (2,35)”, “Refakatçilerin hasta odalarında istirahat edebilmeleri
için gerekli düzenlemeler (açılabilir koltuk vb.) yapılmıştır (2,40)”, “Engelliler için
düzenlemeler (asansörler, hastane içi dışı rampalar, engelli tuvaletleri, otopark, vb.)
yapılmıştır (2,43)”, “Poliklinik girişleri, kat girişleri ve asansör çıkışları karşısında
okunabilir boyutta ve ayırt edilebilir renklerde hastane krokileri asılmıştır (2,60)”,
“Hasta odalarına lavabo, banyo ve tuvalet yapılmıştır (2,63)”, “Sözel orderlerin
doğrulanmasına yönelik düzenlemeler (sözel order alma-uygulama prosedürü, santral
kayıtları vb.) belirlenmiştir (2,69)”, “Yaşlılar ve engelli vatandaşların öncelikli
oturabilmelerine yönelik düzenleme yapılmıştır (2,69)” maddelerinde iyileştirmeler
düşük olarak değerlendirilmiştir.
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Araştırmamıza göre;
Çalışanlar tarafından düşük iyileştirmelerin yapıldığı
değerlendirilen ilk 10 standarda bakıldığında 8 standardın fiziki altyapı iyileştirmeleri, 2
standardın ise süreç iyileştirmeleri olduğu görülmüştür.
5.

SONUÇ

Sağlık hizmeti sunumu, kişilerin yaşam kalitesini ve mutluluğunu doğrudan etkileyen bir
alan olarak görülmelidir. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinin düzeyi, ülkelerin gelişmişlik
düzeyinin de bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Kurumsal performans denetimleri; kurumların işleyişini ve çalışanlarını denetleyen, kalite
güvence sisteminin ne düzeyde işlediğini ortaya koyan, sistemdeki eksik ve aksayan
yönleri belirleyen bir denetim olarak tanımlanabilir.
Bu denetimde, denetlenen kurumun kaynaklarını verimli, etkin ve tutumlu bir biçimde
yönetmede ve kullanmada gerekli özeni gösterip göstermediği incelenir.
Her kurumun kendi yapısı ve denetim mekanizmasına ve kalite güvence sistemine göre
farklılık gösterebilen performans denetimlerinin ardından sistemin eksik ve aksayan
yönlerinin iyileşmesi sunulan ürün ve hizmetlerin daha kaliteli olması ve daha verimli bir
sistem için çeşitli çalışmalar yapılır.
Kurumsal performans denetimlerinin eğitim ve araştırma hastanelerinin fiziki altyapı ve
süreç iyileştirmelerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmadan aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır:
Araştırmaya katılan hastane çalışanlarını tarafından kurumsal performans denetimlerinin
ardından; yüksek iyileştirmelerin yapıldığı değerlendirilen ilk 10 standarda bakıldığında 8
standardın süreç iyileştirmeleri, 2 standardın ise fiziki altyapı iyileştirmeleri olduğu
görülmüştür.
Araştırmaya katılan hastane çalışanlarını tarafından kurumsal performans denetimlerinin
ardından; düşük iyileştirmelerin yapıldığı değerlendirilen ilk 10 standarda bakıldığında 8
standardın fiziki altyapı iyileştirmeleri, 2 standardın ise süreç iyileştirmeleri olduğu
görülmüştür.
Hastane çalışanlarına göre kurumsal performans denetimleri ile; en yüksek iyileştirme
“Riskli girişimsel işlemler için hasta onamı alınmaya başlanmıştır” Maddesinde
gerçekleşirken, en düşük iyileşme “Hasta kayıt birimine ilişkin alanlarda oturma grupları
yeterli hale getirilmiştir” Maddesinde gerçekleştirilmiştir.
Çıkan sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; Hastane çalışanları gözüyle, kurumsal
performans denetimlerinin hastanenin fiziki altyapı ve süreç iyileştirmelerine olumlu
katkılar sağlamıştır ancak, süreç iyileştirmelerine yaptığı katkı, fiziki alt yapısının
iyileştirmesine yaptığı katkı düzeyinden daha fazladır.
Sonuçtan yola çıkarak; Fiziki alt yapı iyileştirmeleri, süreç iyileştirmelerine göre daha
fazla zaman gerektirebilir. Süreç iyileştirmelerinde, çalışanların katılım ve inançlarıyla
eksiklikleri gidermek daha kolaydır. Aynı zamanda fiziki alt yapı iyileştirmeleri kalıcı ve
statikken, süreç iyileştirmeleri dinamik olduğundan devamlılığı sağlamak için yakın
kontroller gerektirebilir. Bu nedenle süreç iyileştirmelerinde etkinlik ve kalıcılığın
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sağlanabilmesi için kurumlarda iç denetim (öz değerlendirme) sistemlerine özen
gösterilmelidir.
Kalite denetimlerinin fiziki alt yapı iyileştirmelerine katkı oranının artırılabilmesi için
öneri olarak; birim bazında değerlendirmeler yapılarak puanlandırmalar yapılabilir. Fiziki
alt yapıyı ilgilendiren teçhizat, malzeme gibi çok fazla finansman gerektirmeyen ve kısa
vadede karşılanabilecek unsurların standart puanları kurum yönetici birim performans
katsayıları hesaplamasında kullanılabilir ve etki payı yüksek olabilir.
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YOZGAT İLİ HİZMET KALİTE STANDARTLARININ ETKİNLİĞİ VE KALITE
ÇALIŞMALARIYLA
İLGİLİ
HASTANE
YÖNETİCİLERİNİN
DEĞERLENDİRMELERİ
Maşide GÜRCÜ 1 , Fadime BAŞTÜRK 2 , Ömer YILDIZ ³
Özet
Sağlık işletmelerinde uygulanan değişim ve dönüşüm projeleri sunulan hizmetlerde
sürekli ve en yüksek kalite seviyesine ulaşmak hedefini ortaya çıkarmıştır. Kalitenin ve
verimliliğin geliştirilmesi üst yönetimin liderliğinde yıldan yıla öğrenilecek bir süreçtir.
Hizmet kalite standartları uygulaması mevcut durumun ortaya çıkarılarak istenilen
hedeflere ulaşılması için önemli bir adım olmuştur. Hizmeti sunan kişilerin doğrudan
kalite üzerinde etkili olması ve hastaların tanı, tedavi hizmetlerinden daha çok hizmetin
sunuluş biçimi, görselliği, ulaşılabilirliği gibi konularda hizmetin değerlendirildiği
düşünülmektedir. Kalitenin standart hale getirilmesi hastanın hastaneye kabulünden
sonraki tüm süreci içine alır. Bu süreci değerlendirmek adına yapılan kalite denetimleri
sayesinde anlık bir görüntü elde edilebilir. Oysaki sürecin önemli aktörlerinden olan
yöneticiler uygulamaları her aşamada değerlendirme imkânına sahip olmaktadırlar.
Araştırmanın Amacı: Hizmet Kalite Standardı uygulama süreci başarı düzeyinin hastane
yöneticileri tarafından değerlendirilmesi ve sonuçlarının ortaya konulmasıdır.
Araştırmanın Önemi: Hastane yöneticilerinin görüşleri neticesinde sürecin eksik veya
olumlu yönlerinin tespit edilmesi ve çözüm yöntemleri geliştirilmesidir.
Araştırmanın Sınırları: Araştırma Yozgat il ve ilçelerinde görevli hastane yöneticileri ile
sınırlı tutulmuştur.
Araştırmanın Yöntemi: Kullanılan anketin 1.bölümü kurumsal bilgiler, 2.bölümü
demografik faktörler ve 3.bölümü 5’li likert tipi ölçek olup 52 adet değişken mevcuttur.
Elde edilen bulgular SPSS 11.5 programında analize tabi tutulmuştur. Güvenilirlik, faktör
analizi, t testi ve Anova analizi yapılmıştır.
Araştırmanın Sonuçları: Hastane yöneticilerinin büyük bir kısmı HKS uygulamalarının
kurumun kalitesine olumlu katkı sağladığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Ancak
demografik faktörlere bağlı olarak verilen cevaplarda anlamlı farklılıklar görülmüştür.
Sonuç HKS’ nin hastanelerde başarı ile uygulandığı yönündedir.
Anahtar Kelimeler: Hastane yöneticisi, Hizmet Kalite Standartları, Hastaneler, Yozgat
Abstract
Change and transformation projects applied to health care services revealed the need of
reaching the highest level of quality in health services. Improvement of quality and
efficiency is a process to be learned gradually under the leadership of top management.
The practice of Service quality standards was an important step to achieve the desired
goals by subtracting the current situation. It is thought to make an evaluation of the
service issues such as who have a direct impact on quality of service for patients and the
diagnosis, treatment services, the format of submission, visual quality and accessibility of
sevices. Making quality as a standard takes into the whole process of patient's admission
to the hospital. Through quality audits, a snapshot can be obtained in the name of
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evaluating this process. Yet the managers of the important actors of the process have the
oppurtunity to evaluate practices at every stage .
The aim of the study: aims to evaluate the level of achievement in Service Quality
Standard by hospital administrators and show the results of the application process.
Importance of the study: As a result of the opinions of hospital administrators, to identify
positive or missing aspects of the process and develop solution methods.
Limits of the study: the study is limited to hospital administrators in charge of Yozgat
province and districts.
Study Methods: the first part of the survey is instituonal information, second part is
demographic factors and third part is 5 Likert-type scale , available in 52 variable
pieces.The findings were analyzed using SPSS 11.5 program.Reliability, factor analysis, t
test and ANOVA analysis was conducted.
Results of the study: a large amount of hospital managers reported opinions that HKS
applications provided a positive contribution to the quality of institution .
However, significant differences are seen on the answers ,given depending demographic
factors.
The result shows that HKS is applied with success in hospitals.
Keywords: Hospital Director, Service Quality Standards, Hospitals, Yozgat

1. GİRİŞ
1.1. Kalite Kavramı
Kalite, bir ürün ya da hizmetin ihtiyacı karşılayabilme yeteneğine bağlı bir kavramdır.
Tüketicilerin açığa çıkan ya da gizli kalan ihtiyaçlarına zamanında ve ilk seferde uygun
cevabın verilmesidir. Kaliteyi son kullanan tüketici belirler (Tüzün, 2004: 5-6). Kalite
şartlara ve kullanıma uygunluğu ifade eder (Ataman, 2001: 310). Kurumlar çalışanlarını
toplantı, seminer ve benzeri eğitimlerle kalite hakkında bilgilendirmelidir. Fakat sadece
bilgi sahibi olmak yeterli değildir, kalite anlayışına da sahip olunmalıdır (Yapıcı, 2004:
10). Bir kurumda kalitenin uygulanabilmesi için o kurumun kültüründe değişikliğe
gidilmesi gerekir(Ateş ve Batuk, 2007: 3).
1.2. Hizmet Kalitesi ve Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Hizmetin sunumunda kalite anlayışına sahip olmak kurum ve çalışanlar açısından oldukça
yararlıdır. Çalışanlarda motivasyonu artırırken, kurum içinde güçlü bir iletişim ve bilgi
akışı sağlar. Bu çerçevede yönetim modernleşirken hasta memnuniyeti artar, kamu yararı
gözetilir(Aslantekin vd., 2007: 68). Kaliteli sağlık hizmeti, sağlık hizmetine ihtiyaç
duyanların gereksinimini en etkili ve güvenli yolla karşılarken israftan kaçınan bir hizmet
anlayışıdır (performans.saglik.gov.tr, 2010).
Hizmet kalitesi üzerine çalışma yapan Berry, Zeithaml ve Parasuraman hizmet kalitesini 5
boyutta incelemiştir. Bunlar (Bumin ve Erkutlu, 2002: 85);
x

Hizmetin Güvenilirliği: Hizmeti müşteri/hasta beklentilerine uygun olarak
güvenilir bir biçimde sunmak.

x

Yanıt Verilebilirlik: Hizmetin sunumunda istekli olabilme durumudur.
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x

Uygun Hizmet Güvencesi: Uygun iletişim sağlama ve saygılı hizmet sunma
yeteneğidir.

x
x

Empati Yeteneği: Müşteriyi anlama ve onunla iletişim kurabilme.
İşletmenin Sahip Olduğu Maddi Varlıklar: Binalar ve hizmetin sunumunda
kullanılacak her türlü ekipman, hizmeti sunan personel ve uygun iletişim
araçlarının bulunması.

İlk çağlarda düşkünlere yardım amacıyla, sosyal ve dini kurumlar tarafından kurulan
hastaneler, zamanla meydana gelen gelişmeler ışığında toplumda başka bir misyon
üstlenmeye başlamışlardır (Özgener ve Küçük, 2008: 543). Son yıllarda sağlık sektöründe
meydana gelen bu gelişmelere paralel olarak sağlık hizmeti veren kurumların sayısında da
artış meydana gelmiştir. Kamu hastaneleri verdikleri hizmetleri kalite belgeleriyle
belgelendirmeye başlamışlardır. Kamu ve özel hastaneler arasında kaliteli hizmet sunmak
için rekabet ortamı oluşması hastane yönetimini farklı olmaya yöneltmiştir (Varinli ve
Çakır, 2004: 2).
Sağlık hizmetlerinin diğer hizmet sektörlerinden farkı sundukları hizmetin sağlıklı
bireyler tarafından değil, kendini hasta hisseden ve tahammül gücü daha zayıf bireyler
tarafından talep edilmesidir. Sağlık hizmetlerinde henüz istenilen düzeye ulaşmasa da
kaliteli hizmet beklentisi yönetim anlayışını da değişime zorlamaktadır. Sağlık
hizmetlerinde kalite; tedavi kalitesi ve hizmet kalitesi olarak iki şekilde
değerlendirilebilir. Tedavinin kalitesini tıbbi gelişim ve teknoloji belirlerken, hizmetin
kalitesini temizlik, fiziki ortamların ferahlığı, personel ve hasta arasındaki iletişim,
yemekler vb. pek çok etken belirler (Bircan ve Baycan, 2004: 174).
Bir sağlık sistemi için sunulan hizmetin etkinliğini, bu hizmeti kullananların beklenti ve
memnuniyetini belirlemek sistemin performansını görmek açısından oldukça önemlidir.
Elde edilen veriler hizmeti alanları tanıma, ihtiyaçlarını karşılama ve en ideal
uygulamanın seçiminde kilit rol oynar. Bir sistemin performansını ölçmek iki açıdan yarar
sağlar. Birincisi; sistemdeki eksiklikleri tanıma, adil finansman, istenilen sağlık düzeyine
ulaşma, benzer ülkelere göre başarısızlığa cevap bulabilmeyi, ikicisi ise politikaların uzun
vadede değerlendirilmesini sağlayarak bunları kabul yada reddetme, yada eksiklikleri
ortaya koymaya yardımcı olur (Uğurluoğlu ve Çelik, 2005: 8).
1.3. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartları
Sağlık sektörü gibi insan unsurunun yoğun olduğu sektörlerde Toplam Kalite Yönetimi
(TKY) uygulamaları çeşitli zorlukları beraberinde getirir. Hasta beklentilerindeki değişim,
artan rekabet ve tıp dünyasındaki gelişmeler farklı birimler arasındaki iletişimi ve ortak
hedefler etrafında toplanmayı zorunlu kılmıştır. Daha düne kadar kalite sadece teknik ve
mesleki bir konu olarak algılanırken, bugün, hasta beklentileri ve değerlendirmeleri
öncelikli bir yer almakta, sağlık yöneticileri tarafından ilgiyle incelenmektedir. İlk
uygulamaları Amerika’da başlamış daha sonra Türkiye’de özel sektör tarafından
sahiplenilmiştir. Kamu kurumları da bu sürece katılma gayreti içerisine girmiştir. “Sağlık
sektöründe toplam kalite uygulamaları, iş görenler açısından uygun çalışma koşulları,
hasta ihtiyaç ve beklentilerinin tatmini, iş tanımları, iş ilişkileri, kalite yönetimi gibi
süreçlerde bir yapılanma ve standardizasyon oluşturmayı zorunlu kılmaktadır”. Özellikle
kamuya ait sağlık kurumlarında ki yöneticilik anlayışı yönetim tarzı kalite
uygulamalarının aksamasına neden olmaktadır. Sağlık alanında TKY uygulamalarının
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başarılı olabilmesi için; yöneticilerin TKY felsefesini benimsemesi, yöneticilerin
eğitilmesi, yönetim tarzının değiştirilmesi, liderlik süreci boyunca sürekli kalite
iyileştirme kültürüne sahip olunması, uygun organizasyon yapısı, tüm çalışanların etkin
katılımının sağlanması, ölçme, değerlendirme ve ödüllendirme sisteminin kurulması
gereklidir (Ayaz ve Soykan: 21-22).
Pek çok ülke için sağlık hizmetlerinde standartların geliştirilmesi istenilen düzeyde
gerçekleşmemiştir. Bazı ülkeler için ise standartların geliştirilmesi uygulayıcılar için
uygun koşulların oluşmamış olmasından istenilen düzeye ulaşamamıştır. Her ne kadar
sağlık hizmetlerinde standartlar, ülkeler ve bölgeler için farklılık arz ediyor olsa da
gelecekte küçülen dünya için evrensel standartlar kullanılması beklenmektedir (Şahin ve
Top, 2002: 13). Hizmet kalitesini ölçmede standartlara uygunluk hizmet kalitesinin
boyutlarından biri olarak değerlendirilir (Varinli ve Çakır, 2004: 3).
“Sağlık hizmetlerinde ISO 9000 dışında kalite güvencesi sistemi olarak, ABD’de
1953’den beri sağlık kuruluşlarına yönelik standartlar belirleyen ve kökeni 1910’a kadar
uzanan Sağlık Kuruluşlarının Birleşik Akreditasyon Komisyonu (JCAHO-Joint
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations) bulunmaktadır. Komisyon,
1998’de “Joint Commission International” (JCI) adı altında, uluslararası alanda da
akreditasyon hizmeti vermeye başlamıştır”. JCAHO ile akredite olan hastanelerin
performansının diğerlerine oranla daha yüksek olduğu görülmüştür (Bekâroğlu, 2005: 21).
JCAHO klinik performans, sağlık durumu, memnuniyet ve idari/finansal alanları
performans göstergesi olarak kabul eder (Dalbay ve Biçer, 2002: 13).
Uluslar arası bir akreditasyon kurumu olan JCI hastaneler için hasta odaklı ve kurum
odaklı olarak kendi standartlarını oluşturmuştur. Hasta odaklı standartlar; bakıma ulaşım
ve sürekliliğinin sağlanması, hastayı değerlendirme, bakımını sağlama, hasta ve ailesinin
haklarının korunması, hasta ve hasta yakınının eğitimini içeren bir dizi faktörü içerir.
Kurum odaklı standartlar; kalite iyileştirme, hasta güvenliği, infeksiyon kontrolü ve
önleme, yönetişim, yöneticilik, yönlendirme, tesis yönetimi ve güvenliği, çalışan niteliği,
eğitimi ve bilgi yönetimi’nden oluşur. Standartların geliştirilmesinde temel amaç, hastaya
en iyi hizmeti verirken personelin güvenliğini sağlamaktır (Gülmez ve Hasçelik, 2008:
11-12).
Hastane de sunulan hizmetleri fiziki ve teknik açıdan değerlendirmek amacıyla “Hizmet
Kalite Standartları” adı altında bir takım standartlar belirlenmiştir. Oluşturulan 383
standart sunulan hizmetin kalitesini iyileştirmeyi amaçlar. Hastanın hastaneye
başvurmasından salahiyet ya da ölüm ile taburculuğunun bitişine kadar geçen tüm süreci
kapsar. “Bu standartlar; poliklinikler, klinikte bulunan hasta odaları, yoğun bakımlar,
ameliyathaneler, laboratuar, diyaliz bölümü ve diğer birimlerde bir takım düzenlemelere
gidilmesine
dair
standartları
içermektedir.”
Bu
standartlar
hastanelerin
sınıflandırılmasında da yardımcı olur. Bakanlığın yaptığı değerlendirmelerde yol
göstermesi açısından Hizmet Kalite Standartları Rehberi yayınlanmıştır (Tarcan vd.,
2009: 24-25).
Sağlık kurumlarında hizmetin sunumu hizmetin kalitesi açısından değerlendirilir. Bu
amaçla HKS değerlendirme havuzu oluşturulmuş, Türkiye de çeşitli sağlık kuruluşlarında
farklı görevlerde çalışan personel sağlık kurumlarını hizmet kalitesi açısından
değerlendirmekle görevlendirilmiştir (performans.saglik.gov.tr, 2011).
Yöneticiler, kurum ortamında meydana getirilen uygulamaların ne şekilde sürdürüldüğü
ve sonuçlarının ne olduğunu bilmek isterler. Yöneticiler tarafından gerek bireysel gerekse
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de grup çalışmalarında etkinliğin ölçülmesi oldukça önemlidir. ‘ işgören değerlendirmesi’,
‘başarı değerlendirmesi’, ‘verimliliğin değerlendirilmesi’, ‘çalışanın değerlendirilmesi’
çalışanların yapılan işin gereklerine ne ölçüde uyduğunun tespiti için önemlidir (Özçakar,
2010: 109). Çünkü bir sağlık işletmesi için kurumsal imaj, onu tüketen bireylerin, tüketim
sonrasında akıllarında kalan görüntüsüdür (Aksoy ve Bayramoğlu, 2008: 4).
İşletmelerde iç denetim uygulamaları kalite uygulamalarının işletmelere olumlu
katkılarının yanında sebep olduğu maliyetin ve uygulamada başarı seviyesinin tespiti
açısından önemlidir. “Kalite denetimine yönelik iç denetimin hedefleri şunlardır” (Aslan
ve Özçelik, 2008: 113-114).
x

Kalite sisteminin ilgili standart ve yönetmeliklere uygunluğunu belirlemek,

x

Yazılı talimatlara uygun çalışılıp çalışılmadığının kontrol edilmesi,

x

Mevcut sistemin ve gerçekleştirilen faaliyetlerin hedeflenen düzeye ulaşmadaki
etkinliği,

x

Hedeflenen kalite düzeyine ulaşıldığına ilişkin bilgilerin belgelendirmesi,

x

Alınacak tedbirler ve öneriler hakkında yönetime rapor sunulması,

x

“Uygulamaya konan önerilerin etkinliğinin denetim ve değerlendirmesinin
yapılmasıdır”.

Sağlık kuruluşlarında uygulanan anketler gerek yöneticilerin kendi kapasite ve
etkinliklerini değerlendirebilmeleri gerekse de çalışanların süreç boyunca bilgilerini,
düşüncelerini ölçmek ve öğrenmek, verimliliklerini değerlendirmek açısından oldukça
önemlidir. Bireysel verimlilikte ve ekip çalışmalarındaki aksayan yönlerin tespit
edilmesine aynı zamanda kurum kültürünün oluşumuna katkı sağlar. Anketlerin
analizlerinde bilimsel ve somut verilere ulaşılması yoluyla sonuçlara uygun yeni eylem
planın hazırlanması, insan kaynaklarının etkin kullanımı ve çalışan motivasyonu sağlama
açısından önemli bir kaynaktır. Sağlık hizmetleri insan yaşamı üzerinde doğrudan etkiye
sahiptir. Bu nedenle kendine has özellikleri vardır ve kalite, performans açısından sürekli
dönüşüm ve değişime ihtiyaç duymaktadır (Turhan vd., 2010: 395-396).
2. ARAŞTIRMANIN AMACI
Araştırmada temel amaç; yöneticilerin hastanelerde HKS’ nin uygulanma aşamasındaki
görüşlerinin elde edilmesidir. Bu çalışmada Yozgat ili 2. basamak sağlık hizmeti veren
kamu hastanelerinde hizmet kalite standardı uygulamaları incelenmiştir. Hastanelerde
görev yapan başhekim, başhekim yardımcıları, başhemşire, başhemşire yardımcıları,
hastane müdür ve hastane müdür yardımcılarının HKS uygulamaları hakkındaki
görüşlerine başvurularak, sağlık hizmeti yöneticilerinin uygulamaya dair görüşlerine
ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu görüşler ışığında HKS’ lerin uygulanmasında karşılaşılan
olumlu ve eksik taraflar bilimsel veriler ışığında değerlendirilmek istenmiştir.
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3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırma Yozgat ili ve ilçelerinde hizmet veren kamu hastanelerinde uygulanmıştır.
Araştırmaya Devlet Hastaneleri, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezinde görev yapan yöneticiler dâhil dilmiştir. Araştırmada kullanılan anket
gerekli izinler alındıktan sonra tüm hastanelere fakslanmıştır. 70 adet cevap kâğıdı geri
dönmüştür. Anket üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda kurumsal bilgiler, ikinci
kısımda demografik faktörler ve üçüncü kısımda Hizmet Kalite Standartlarının sağlık
hizmetlerine katkılarını değerlendirmeye yönelik 52 adet sorudan oluşmaktadır. Ölçeğin
hazırlanmasında Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberinden
yararlanılmıştır. Kullanılan ölçeğin alfa güvenilirlik katsayısı α = 0,9470 olup yüksek
derecede güvenilir bir özellik taşımaktadır. Ölçekte 9 sorudan oluşan kurumsal bilgiler ve
6 sorudan oluşan demografik özelliklere ait sorular mevcuttur. 52 sorudan oluşan HKS
değerlendirmesi 5’ li likert ölçeği cevaplama seçeneğine sahiptir. Cevap seçenekleri
1.Kesinlikle Katılıyorum, 5.Kesinlikle Katılmıyorum şeklindedir. Elde edilen veriler
SPSS 11.5 programına girilerek analize tabi tutulmuştur. Tanımlayıcı bilgiler, Faktör
Analizi, t testi ve Tek Yönlü ANOVA analizi yapılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlar
ile kurumsal bilgilerden elde edilen sonuçlar beraber değerlendirilmiştir.
4. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE KISITLARI
Araştırma, Yozgat ili ve ilçelerindeki kamu hastanelerinde görevli Başhekim, Başhekim
yrd., Başhemşire, Başhemşire yrd., Hastane Müdürü, Hastane Müdür yrd.’dan oluşan 70
adet yönetici dahil edilmiştir. Araştırma Yozgat ili ve ilçeleri ile sınırlı tutulmuştur.
5. ARAŞTIRMAYA KATILANLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Tablo 1. Sağlık Bakanlığı Değerlendirmeleri Işığında Kurumlara Göre Kalite
Verileri

Kalite
Kuru

Yatak

Yİ

belges Döne

Kalite

H.

m

sayısı

O

i

m

puanı

Oranı

o

k1

5

E

E

E

E

E

k2

5

E

E

E

E

E

k3

10

E

E

E

E

E

k4

25

30

4.d

97

98

52

k4

3.d

94

97

44

k4

2.d

90

98

40

k4

1.d

76

98

4.d

98

94

98

k5

3.d

98

95

94

k5

2.d

92

94

93

k5

28

23

Yok

yok
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Mem. Ç.mem.

k5

1.d

92

94

4.d

98

94

98

k6

3.d

98

94

97

k6

2.d

96

93

97

k6

1.d

85

84

4.d

98

97

97

k7

3.d

94

97

68

k7

2.d

98

97

70

k7

1.d

99

97

4.d

94

97

97

k8

3.d

94

97

96

k8

2.d

94

97

94

k8

1.d

94

97

4.d

96

92

62

k9

3.d

94

88

63

k9

2.d

94

86

60

k9

1.d

95

82

4.d

96

95

90

k10

3.d

97

95

90

k10

2.d

85

95

90

k10

1,d

94

97

4.d

98

99

80

k11

3.d

98

99

77

k11

2.d

98

99

80

k11

1.d

98

98

4.d

98

98

98

k12

3.d

93

98

97

k12

2.d

97

97

96

k12

1.d

96

98

E

E

E

k6

k7

k8

k9

k10

k11

k12

k13

30

30

50

59

89

150

320

10

41

12

82

81

67

80

67

E

Var

Yok

Yok

Var

Yok

Var

Var

E

E

Toplanan verilerde en az 10 yataklı hastaneler entegre hastane olduğu için bakanlık
tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu nedenle tablodaki değerlendirmeleri
“E”olarak girilmiştir. Yatak sayısı büyük olandan küçük olana doğru kurumlar sıralanmış
kalite değerlendirme dönemleri son dört dönem baz alınarak en sonuncu değerlendirme
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dönemi 4. Dönem olarak girilmiştir. 13 kurumun 4’ü entegre ilçe hastanesidir. Diğer 9
kurumdan yalnızca 4’ünün kalite belgesi olduğu görülmektedir. Kalite belgesi olan
hastanelerin 3’ünün Yatak işgal oranları fazla çıkmıştır. Yatak sayısı 50 ve üzeri olan
hastanelerde Yatak İşgal Oranının (YİO) artığı tespit edilmiştir. Kurumların aldıkları
kalite puanlarına baktığımızda genelde 90 üzeri puan aldıkları ve dönemler arası bir
farklılık olmadığı görülmektedir. Hasta memnuniyet oranları da buna paraleldir. Çalışan
memnuniyeti oranlarına baktığımızda son dört dönem değerlendirmelerinde; 4.k da 40 ile
52 arası, 9.k da 60 ile 63 arası, 11.k da 77 ile 80 arası olduğu, 7.k da 70’ten 97’ye
yükseldiği, diğer kurumlarda ise 90 ve üstü olduğu görülmüştür.
Aşağıda araştırmaya katılanların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, görevleri, bu görevlerdeki
çalışma süreleri ve kalite konusunda eğitim alıp almama durumlarına ilişkin bilgiler
tablolar halinde gösterilmiştir.
Tablo 2. Yöneticilerin Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Yaş

Frekans
17
53
70
Frekans

20-29 arası
30-39 arası
40-49 arası
50-59 arası

6
25
32
7

Toplam

70

Görev
B.Hekim
B.Hekim yrd.
B.Hemşire
B.Hemşire yrd.
H.Müdürü
H.Müdür yrd
Toplam.

Frekans
15
14
11
4
12
14
70

Yüzde

Kalite Eğitimi
Durumu

24,3
75,7
100,0
Yüzde
8,0
17,0
17,0
24,1
33,9
100,0
Yüzde
21,4
20,0
15,7
5,7
17,1
20,0
100.0

Evet
Hayır
Toplam
Öğrenim
Durumu
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
Çalışma Süresi

Frekans

Yüzde
21
49
70

Frekans

30,0
70,0
100,0
Yüzde

4
14
31
10
11
70
Frekans

5,7
20,0
44,3
14,3
15,7
100,0
Yüzde

0-5 yıl
6-11 yıl
12-17 yıl
18-23 yıl
24 ve üstü yıl

36
18
9
4
3

51,4
25,7
12,9
5,7
4,3

Toplam

70

100,0

Araştırmaya katılan yöneticilerin neredeyse 3/4’ ünün erkeklerden oluştuğu, %44, 3’ünün
20-39 yaş gurubunda bulunduğu, %68, 6’sının lisans ve üstü eğitim sahibi yani eğitim
düzeyinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılan yöneticilerden başhemşire
yardımcılarının dışındaki katılımcıların sayılarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.
Görevde çalışma süreleri incelendiğinde % 51,4’ünün 0-5 yıl içerisinde yani görevlerinin
ilk yılları olduğu görülmektedir. Yöneticilerin %30’u kalite konusunda eğitim aldığını,
%70’ i kalite konusunda eğitim almadığını bildirmiştir.
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6. İSTATİSTİK ANALİZ SONUÇLARI
Soruların kendi aralarında tutarlılığını ve
kullandığımız ölçeğin ilgilendiğimiz konuyu ne
derece yansıttığını değerlendirmek amacıyla
Cronbach's Alpha Soru Sayısı
güvenilirlik analizi yapılmıştır. Güvenilirlik Analizi
tablosunda Cronbach’s Alpha sayısı α = 0,9470
,9470
52 olarak bulunmuştur. Bu sayı kullandığımız ölçeğin
yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermiştir.
Araştırmada kullanılan ölçek 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmıştır.
Güvenilirlik Analizi

Faktör analizi sonucunda 52 değişken 9 faktör altında toplanmıştır. 1.Faktör toplam
varyansın %53,153’ ünü, 2.Faktör %6,168’ ini, 3.Faktör 4,368’ini, 4.Faktör 3,457’sini,
5.Faktör 3,148’ ini, 6.Faktör 2,784’ünü, 7.Faktör 2,329’ unu, 8.Faktör 2,311’ ini, 9.Faktör
2,150’ sini açıklamaktadır. Bu 9 faktör toplam varyansın % 79,868’ ini açıklamaktadır.
Rotated Component Matrix tablosu incelenerek her bir maddenin hangi faktör altında
yüksek değer taşıdığı tespit edilmiş ve faktör yapısı oluşturulmuştur. Faktörlerin altındaki
değişkenler incelenerek faktörler isimlendirilmiştir.
Faktörlerin ait olduğu gruplar aşağıdaki gibi isimlendirilmiştir.
1.Grup: Uygulamaların Etkinliği
2.Grup: Yeterlilik Faktörü
3.Grup: Çalışanlara Etkisi
4.Grup: Sorunların Bildirimi
5.Grup: Eğitim Faktörü
6.Grup: Katılım Faktörü
7.Grup: Bilgi Faktörü
8.Grup: İletişim Faktörü
9.Grup: Uygulamaların Değerlendirilmesi
Tablo 3. Faktör Analizi Sonuçları
Faktör
Yükleri

Faktörler ve Değişkenler

Varyans
%
53,153

Faktör 1: Uygulamaların Etkinliği
1- HKS sunulan hizmetlerin kalitesini ölçme ve değerlendirme
imkânı sağlar
2- Yapılan bildirimler ve tespitler incelenerek gerekli
düzenlemeler yapılır
3- HKS hasta ve çalışan güvenliğini artırdı
4- HKS ile ilgili kurum içi değerlendirmeler sürekli ve düzenli
aralıklarla yapılır
5- HKS uygulamaları sonunda hasta memnuniyeti oranı artmıştır
6- Kurumun hizmet kalitesiyle ilgili hedefleri belirlenmiştir
7- Kalite faaliyetleri bir program dahilinde yürütülmektedir
8- HKS hizmet alanların sayısını artırdı
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,778
,720
,705
,703
,703
,675
,657
,652

9- HKS hizmet alanların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir
10- HKS kurum kalitesini ölçmede yeterli değildir
11- Hasta ve çalışan memnuniyeti objektif ve doğru bir yöntemle
uygulanmaktadır
12- HKS sağlık hizmetlerine olumlu katkı sağladı
13- Klinik veriler ve çıktılar yöneticiler tarafından incelenmektedir
14- Gözden kaçan aksaklıklar denetimler sırasında tespit edilir
15- Kurumun içinde bilgi ve birikimler paylaşılmaktadır
16- HKS kurumsal performansı olumlu yönde etkiledi
17- HKS bireysel performansı olumlu yönde etkiledi
Faktör 2: Yeterlilik Faktörü
18- HKS aslında tamamen formalite
19- Çalışanlar kalite çalışmaları konusunda öneriler sunar
20- Tüm meslek grupları görevleriyle ilgili güncel yeterlilik
düzeyindedir
21- Kalite çalışmaları konusunda diğer kamu kuruluşlarıyla
işbirliği yapılmaktadır
Faktör 3: Çalışanlara Etkisi

,639
,619
,614
,604
,603
,591
,589
,543
,520
6,168
-,135
,472
,338
,380
4,368

22- Kalite çalışmalarıyla yapılan faaliyetlerde süreçler ayrıntılı
olarak belirlenmiştir.
23- Yapılan eğitimler çalışan personelin ihtiyaçlarını karşılayacak
düzeydedir
24- HKS hizmeti alan ve sunanlar arasındaki iletişimi olumlu
yönde etkiledi
25- Kalite çalışmaları çalışanlarda kaliteli hizmet sunmada
farkındalık oluşturdu
Faktör 4: Sorunların Bildirimi

,391

26- Belirlenen süreçlerle ilgili aksaklıklar personel tarafından
bildirilir
Faktör 5: Eğitim Faktörü

,494

27- Kalite çalışmaları konusunda birimler arası rekabet
özendirilmektedir
28- HKS değerlendirmelerini yapanlar yeterli ve eğitimli
kişilerden oluşur
Faktör 6: Katılım Faktörü

,237

29- Çalışanlar değerlendirmelere katılmaktadır

,093

30-Tüm çalışmalara herkes katılarak tüm alanı kapsayacak şekilde
faaliyet yapılır
31-HKS hizmet sunanlara tatmin edici ve rahat bir çalışma ortamı
sağlar
Faktör 7: Bilgi Faktörü

,197

32-Tüm çalışanlar HKS konusunda bilgili
33- Hizmeti alanlar değerlendirmelere katılmaktadır

,107
0,17
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,269
,327
,284
3,457

3,148

,194
2,784

,231
2,329

34-Kalite çalışmaları çok iyi organize edilmektedir
35-Çalışanların kalite programındaki görevleriyle uyumlu bir
eğitim prog. Vardır
Faktör 8: İletişim Faktörü

,153
,045

36- HKS çalışanlar arasındaki iletişimi olumlu yönde etkiledi
Faktör 9: Uygulamaların Değerlendirilmesi

,224

37-Yazılı programlar uygulanmayıp genellikle kağıt üzerinde
kalmaktadır
38-Çalışanlar tarafından sunulan tüm öneriler değerlendirilir
39-HKS karmaşıklığı azaltarak işleri kolaylaştırdı
40-HKS değerlendirmeleri objektif ve yeterli olarak yapılmaktadır
41-Kalite çalışmalarında rehber olarak kullanılabilecek yeterli
kaynak mevcuttur
42-Sürekli olarak kişilerin eğitim gereksinimleri belirlenip prog.’a
eklenmektedir
43-HKS gereksiz harcamaları artırdı
44-HKS gereksiz uygulamalarla iş yükünü artırdı
45-HKS kalite çalışmalarında sizi sınırladı
46-HKS’nin uygulanabilirliği çok güç
47-Hizmet Kalitesiyle ilgili gelişmeler sadece görünüşte olmuştur
48-HKS değerlendirmelerinden sonra kurumunuzda kalite
yönünden gelişmiştir
49-Kalite çalışmaları çalışanları teşvik edici özellik taşır
50-Kalite eğitimleri için bütçe ayrıldı
51-HKS maliyetleri artırdı
52-HKS kurumunuza göre üst düzey standartlar içermektedir
Varimax rotasyonlu temel bileşenler faktör analizi

2,311

-,046

2,150

,105
-,129
-,034
,125
-,185
-,077
-,096
,097
-,005
,180
-,067
,184
,080
-,040
,918

Araştırmada katılımcıların cinsiyet ve kalite konusunda eğitim alma durumlarına göre
hastane yöneticilerinin HKS uygulamalarını değerlendirmelerinde farklılık olup
olmadığını değerlendirmek ve ortalamalar arasında fark olup olmadığını test etmek için
bağımsız örnek t testi yapılmıştır. Varyansların homojen çıktığı sonuçlar aşağıdaki gibidir.
Ho: Cinsiyet bakımından ortalamalar arasında anlamlı bir fark yoktur.
H1: Cinsiyet bakımından ortalamalar arasında anlamlı bir fark vardır.
Sig (2 tailed) değeri tüm faktörler için sig>0,05’ tir. Grupların ortalamaları arasında
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Ho hipotezi kabul edilmiştir. Cinsiyete
göre yapılan HKS değerlendirmelerinde kadın yöneticiler ve erkek yöneticilerin HKS
uygulamalarına ilişkin sorulara verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
Ho: Kalite eğitimi alıp almama durumlarına göre ortalamalar arasında bir farklılık yoktur.
H1: Kalite eğitimi alıp almama durumlarına göre ortalamalar arasında bir farklılık vardır.
Sig (2 tailed) değeri tüm faktörler için sig>0,05’ tir. Kalite konusunda eğitim alıp almama
durumlarına göre yapılan değerlendirmelerde HKS uygulamalarının değerlendirilmesi,
kalite konusunda eğitim alma durumuna göre farklılık göstermemiştir. Kalite konuşunda
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eğitim almanın verilen cevapları etkileyeceği düşünülürken cevapların benzer özellik
taşıması araştırma için ilgi çekici bir sonuçtur. Ho hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 4. Yöneticilerin İfadelerle İlgili Ortalamaları

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

İFADE
HKS sunulan hizmetlerin kalitesini ölçme ve
değerlendirme imkanı sağlar
HKS uygulamaları sonunda hasta memnuniyeti oranı
artmıştır
Hizmet Kalitesiyle ilgili gelişmeler sadece görünüşte
olmuştur
Kurumun hizmet kalitesiyle ilgili hedefleri
belirlenmiştir
Tüm çalışmalara herkes katılarak tüm alanı kapsayacak
şekilde faaliyet yapılır
Kalite çalışmaları çalışanları teşvik edici özellik taşır
Yapılan bildirimler ve tespitler incelenerek gerekli
düzenlemeler yapılır
Kalite çalışmalarıyla yapılan faaliyetlerde süreçler
ayrıntılı olarak belirlenmiştir.
Çalışanların kalite programındaki görevleriyle uyumlu
bir eğitim prog. vardır
Kalite eğitimleri için bütçe ayrıldı
Çalışanlar kalite çalışmaları konusunda öneriler sunar
Tüm çalışanlar HKS konusunda bilgili
HKS karmaşıklığı azaltarak işleri kolaylaştırdı
HKS değerlendirmeleri objektif ve yeterli olarak
yapılmaktadır
HKS kurumunuza göre üst düzey standartlar
içermektedir
Sürekli olarak kişilerin eğitim gereksinimleri belirlenip
prog.’a eklenmektedir
HKS aslında tamamen formalite
HKS hizmet sunanlara tatmin edici ve rahat bir çalışma
ortamı sağlar.
Kurumun içinde bilgi ve birikimler paylaşılmaktadır
HKS bireysel performansı olumlu yönde etkiledi
Kalite çalışmaları konusunda birimler arası rekabet
özendirilmektedir
Kalite faaliyetleri bir program dahilinde
yürütülmektedir
HKS hizmet alanların sayısını artırdı
Kalite çalışmaları konusunda diğer kamu
kuruluşlarıyla işbirliği yapılmaktadır
HKS sağlık hizmetlerine olumlu katkı sağladı
HKS değerlendirmelerini yapanlar yeterli ve eğitimli
kişilerden oluşur
HKS hasta ve çalışan güvenliğini artırdı
Tüm meslek grupları görevleriyle ilgili güncel
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N
70

Ort.

S.Sapma

1,69

,910

1,80

,987

4,04

1,245

2,04

1,069

2,09

1,004

2,09

,944

1,86

,952

1,83

,868

2,16

1,002

3,03
2,07
2,54
2,06

1,262
,890
1,059
,961

2,14

,997

2,39

1,081

2,24

,939

70
70

4,13

1,115

2,20

,754

70
70
70

2,27
2,17

,916
,932

2,26

,896

1,89

,894

70
70

2,11

,860

2,21

,849

70
70

1,99

,955

2,41

1,014

70
70

1,87
2,40

,947
,954

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

70

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

yeterlilik düzeyindedir
HKS ile ilgili kurum içi değerlendirmeler sürekli ve
düzenli aralıklarla yapılır
Yazılı programlar uygulanmayıp genellikle kağıt
üzerinde kalmaktadır
Hizmeti alanlar değerlendirmelere katılmaktadır
HKS kurumsal performansı olumlu yönde etkiledi
HKS hizmeti alan ve sunanlar arasındaki iletişimi
olumlu yönde etkiledi
Çalışanlar değerlendirmelere katılmaktadır
Kalite çalışmalarında rehber olarak kullanılabilecek
yeterli kaynak mevcuttur
HKS kurum kalitesini ölçmede yeterli değildir
Belirlenen süreçlerle ilgili aksaklıklar personel
tarafından bildirilir
HKS gereksiz harcamaları artırdı
Kalite çalışmaları çalışanlarda kaliteli hizmet sunmada
farkındalık oluşturdu
Gözden kaçan aksaklıklar denetimler sırasında tespit
edilir
HKS gereksiz uygulamalarla iş yükünü artırdı
Hasta ve çalışan memnuniyeti objektif ve doğru bir
yöntemle uygulanmaktadır
Yapılan eğitimler çalışan personelin ihtiyaçlarını
karşılayacak düzeydedir
Kalite çalışmaları çok iyi organize edilmektedir
HKS çalışanlar arasındaki iletişimi olumlu yönde
etkiledi
HKS’nin uygulanabilirliği çok güç
HKS hizmet alanların ihtiyaçlarını karşılayacak
düzeydedir
HKS değerlendirmelerinden sonra kurumunuzda kalite
yönünden gelişmiştir
HKS kalite çalışmalarında sizi sınırladı
Çalışanlar tarafından sunulan tüm öneriler
değerlendirilir
Klinik veriler ve çıktılar yöneticiler tarafından
incelenmektedir
HKS maliyetleri artırdı
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Yukarıda Descriptive Statistics tablosu incelendiğinde verilen cevapların neredeyse
tamamının kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum arasında değiştiği görülmektedir.
Yöneticiler HKS uygulamaları ile ilgili yaptıkları değerlendirmelerde tamamen olumlu
cevaplar verdiği söylenebilir. HKS uygulamalarının bir formalite olmadığı, istenilen kalite
düzeyine katkı sağladığı ve hastaneler için olumlu bir uygulama olduğu konusunda ortak
görüş bildirmişlerdir. Yöneticiler HKS ölçümünü kurum kalitesinin bir göstergesi olarak
görmektedir.
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Araştırmada ortalamalar arasında fark olup olmadığını test etmek amacıyla tek yönlü
ANOVA analizi yapılmıştır. Hipotezler:
H1: Hastane yöneticilerinin yaşlarına göre HKS uygulamalarını değerlendirmeleri
farklıdır.
H2: Hastane yöneticilerinin eğitim durumuna göre HKS uygulamalarını değerlendirmeleri
farklıdır.
H3: Hastane yöneticilerinin yaptıkları göreve göre HKS uygulamalarını değerlendirmeleri
farklıdır.
H4: Hastane yöneticilerinin görevde çalışma sürelerine göre HKS uygulamalarını
değerlendirmeleri farklıdır.
Yöneticilerin yaşları dikkate alındığında 1.Faktör olan HKS uygulamalarının etkinliği
arasında anlamlı bir fark vardır. 20-29 yaş grubundaki yöneticiler uygulamaların etkinliği
konusunda fikrim yok derken diğer yaş grubundaki yöneticiler bu faktöre daha olumlu
cevap vermişlerdir.
Yaş grupları bakımından 3.Faktör olan çalışanlara etkisinde anlamlı sonuçları oluşmuştur.
2. Faktöre verilen cevaplara benzer şekilde 3. Faktör içinde 20-29 yaş grubundaki
yöneticiler çalışanlara etkisi konusunda fikrin yok yada katılmıyorum şeklinde cevap
vermişlerdir.
4.Faktör olan HKS uygulamalarında oluşan aksaklıkların bildirilmesi konusunda genç
yöneticiler daha olumsuz cevap verirken yaş ilerledikçe cevapların daha olumlu olduğu
gözlenmiştir.
6.Faktör katılım faktörü ve yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 20-29 yaş
grubundaki yöneticiler bu faktöre fikrim yok şeklinde cevap verirken diğer yöneticiler
kalite çalışmalarının herkesin katılımıyla gerçekleştiği konusunda olumlu görüş
bildirmişlerdir.
20 yaş altındaki ve 50 yaş üstündeki yöneticilerin diğer yaş gruplarına oranla birbirlerine
daha yakın cevaplar verdiği görülmüştür.
Yöneticilerin eğitim durumu dikkate alındığında verilen cevaplar arasında sadece 9.Faktör
olan HKS değerlendirme faktörü arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür. Buna göre lise
mezunu olan yöneticiler ile eğitim durumu daha yüksek olan yöneticilerin verdikleri
cevaplar arasında anlamlı bir farklılık vardır. Lise mezunu olan yöneticiler katılıyorum’
dan fikrim yok’ a doğru cevaplar verirken, eğitim durumunun yükselmesiyle yapılan
uygulamaların değerlendirilmesine yönelik verilen cevaplar arasında daha olumlu bir
görünüm ortaya çıkmıştır.
Yöneticilerin yaptıkları görevler ne olursa olsun hiçbir faktör için anlamlı bir farklılık
oluşmamıştır. HKS uygulamalarının değerlendirme konusunda yöneltilen sorulara verilen
cevaplar yöneticilerin görevlerinden etkilenmemiştir.
Çalışma süreleri dikkate alındığında hiçbir faktör için anlamlı bir farklılık oluşmamıştır.
Yöneticilerin sorulara verdikleri yanıtlar görevde bulunma sürelerinden etkilenmemiştir.
Yapılan analizlere dayanarak, araştırma bulgularını şu şekilde özetlemek mümkündür.
Yöneticilerin yaşlarına göre HKS uygulamalarını değerlendirmelerinde farklılık vardır
(H1 kabul). Yöneticilerin eğitim durumlarına göre HKS uygulamalarını değerlendirmeleri
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farklıdır (H2 kabul). Yöneticilerin yaptıkları görevlere göre HKS uygulamalarını
değerlendirmeleri farklı değildir (H3 red). Yöneticilerin görevde çalışma sürelerinde göre
HKS uygulamalarını değerlendirmeleri farklı değildir (H4 red).
7. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Yozgat ilinde ve ilçelerinde görev yapmakta olan yöneticilerin HKS
uygulamalarını değerlendirme düzeylerini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmaya
toplam 70 kişi katılmıştır. Başhekim, Başhekim yrd., Başhemşire, Başhemşire yrd.,
Hastane müdürü ve Hastane müdür yrd. dahil edilmiştir. Üç bölümden oluşan anketin
birinci bölümünde kurumsal bilgiler, ikinci bölümünde demografik faktörler ve üçüncü
bölümünde 52 değişkenden oluşan değerlendirme kısmı yer almaktadır. Değişkenler 9
faktör altında toplanmıştır. Bunlar; uygulamaların etkinliği, yeterlilik faktörü, çalışanlara
etkisi, sorunların bildirimi, eğitim faktörü, katılım faktörü, bilgi faktörü, iletişim faktörü
ve uygulamaların değerlendirilmesi’dir.
Yüksek düzeyde güvenilir çıkan bu anketin sonuçlarına göre yöneticilerin
değerlendirmeleri cinsiyetleri, kalite konusunda eğitim alma durumları, görevleri ve
görevde çalışma sürelerinden etkilenmemiştir. Özellikle 29 yaş altındaki ve 50 yaş
üstündeki yöneticilerin verdikleri cevaplar birbirine benzer özellik taşımaktadır. Genel
olarak tüm sorulara verilen cevaplar olumlu özellik taşımaktadır. Yöneticiler HKS
uygulamalarının kurum kalitesine oldukça önemli katkı sağladığı konusunda hemfikirdir.
Hastane yöneticileri bu uygulamaların memnuniyet düzeyini artırdığını, kurumun kendini
ölçme ve değerlendirmesine imkân sağladığını, uygulanan anketlerin objektif bir nitelik
taşıdığını bildirmişlerdir. HKS uygulamalarının yapılan işleri kolaylaştırdığı sonucu
ortaya çıkmıştır. Diğer bir sonuç kurumlar arası rekabete olumlu katkı sağladığı
yönündedir.
Hastane yöneticilerine göre formalite ya da görünüşte yapılan bir uygulamalar olmayıp,
kağıt üzerinde kalmamaktadır. Yöneticiler kalite harcamaları ve kalite bütçesi konusunda
net bir fikre sahip değiller. Neredeyse tüm değişkenlere yöneticiler tarafından olumlu
değerlendirmeler yapılmıştır. HKS uygulamalarının hastanelerde başarıyla uygulandığı
görüşü yönündedir. Kurumların kalite puanlarının ve hasta memnuniyet oranlarının
yüksek çıkması bu görüşle örtüşmektedir. Buna karşın çalışan memnuniyeti oranlarının
bazı kurumlarda düşük olması bu konunun irdelenmesi gerektiğini göstermektedir.
Aynı uygulamanın çalışan personel ve hastalar içinde uygulanması ile elde edilecek
sonuçların karşılaştırılması yapılan uygulamalara farklı bir bakış açısı getirebilir.
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2006 YILINDAN İTİBAREN HİZMET KALİTE STANDARTLARININ
KAMU HASTANELERİNE ETKİSİ
İlyas BOZKURT1, Halil ŞENGÜL2, Hatice ORMAN3,
Sibel KATIRCI FENER4, Birgül KAHRAMAN5, Mehmet Taşkın EGİCİ6
Özet
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık hizmetlerinin büyük ve önemli bir kısmı,
kamu kurumları tarafından yürütülmektedir. Sağlık hizmetleri alanında son yıllarda
yapılan reform niteliğindeki çalışmalarla, sağlık hizmet sunumu ihtiyaçlara uygunluğun
gözetildiği, performansa dayalı ve denetimsel amaçlı bir yapıya dönüşmüştür.
Performansa dayalı bu sistemde 2006 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu
Hastanelerinde belirli periyotlarla Hizmet Kalite Standartları (HKS) Değerlendirmeleri
yapılmaktadır. Sağlık Kurumlarında verilen hizmetin kalitesini belirleyen, denetimler
sonucunda elde edilen “Hizmet Kalite Katsayıları”nın Kamu Hastaneleri Kurumsal
Performans Katsayısı’nı belirleyici verilerden biri olması, kamu hastanelerinde sistem,
süreç ve fiziki alt yapı iyileştirmelerine dinamik bir katkı sağlamaktadır.
Bu çalışmada İstanbul İlinde bulunan 51 Kamu Hastanesinin 2006 – 2009 yıllarına ait
“Hizmet Kalite Katsayıları” sonuçları Retrospektif olarak incelenmiştir. Katsayıların
incelenmesi suretiyle istatistiksel veriler elde edilerek kurumların kalite süreçleri
açısından durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
2006 yılı ile karşılaştırıldığında 2009 yılı sonu itibariyle tüm Kamu Hastaneleri(KH)
“Hizmet Kalite Katsayıları”nda %25,7’lik artış görülürken; Devlet Hastaneleri’nde(DH)
%35,9’luk, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde(EAH) %15,5’lik artışla olduğu
görülmüştür.
Hastanelerin değişen standartların uygulamaya geçirilmesinde göstermiş oldukları başarı
ve uygulamadaki etkinlikleri sayesinde dönemlerin ilk değerlendirmelerinde görülen
düşüşler, takip eden dönemlerdeki diğer değerlendirmelerde yerini artışlara bırakmıştır.
“Hizmet Kalite Katsayıları”ndaki artışlara bakıldığında DH’nin artışının EAH’nin 2
katından fazla olduğu, dönem içi ve dönemler arası puan ortalamalarına bakıldığında da
DH’nin artış oranlarının yüksek olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kamu Hastaneleri, Kalite Denetimleri, Hizmet Kalite Katsayısı
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Abstract
As it is in the whole world, in Turkey on important port of health service one progressed
as a public service. Wiht the studies carried out in the last years, health services have
turned into a constitution aiming evaluation dependent on performance, which takes
avalibility on needs into account.
Since 2006 evaluations on Service Quality Co-efficients have been carried out in public
hospitals at certain periods by the Ministery of Health. It has been an important
contribution to evaluate Public Hospitals with Service Quality Coefficients acquired from
these supervisions, which is an important factor on Puclic Hospitals Institutional
Performance Coefficients.
In this study, Service Quality Co-efficients of 51 Public Hospitals in İstanbul have been
investigated retrospectively. It has been aimed that the institutions inspected by terms of
quality standarts.
When compared with 2006, towards the end of 2009, an increment has been seen in
Public Hospitals(PH) with 25,7% , in State Hospitals (SH) with 35,9% and in Education
and Investigation Hospitals (EIH) with 15,5% in Service Quality Standarts.
By means of the success of the hospitals in keeping up with the changing standarts and
their effectivity in applying these standarts have left their ineffectivity seen in first
evaluations to radical improvements.
When the increments in ‘Service Quality Coefficients’ have been taken into account, the
increments in SH is twice more than EIH; and when the in-term point averages have been
investigated, increments in SH is relatively high.
Keywords: Public Hospitals, Quality Controls, Service Quality Coefficients
1.

GİRİŞ

İnsanoğlunun tarih boyunca üzerinde durduğu ve çalıştığı konuların başında sağlık
kavramı yer almaktadır. Günümüz dünyasında özellikle sağlık sektöründe bilimsel ve
teknolojik anlamda çok hızlı gelişme ve değişimler yaşanmaktadır. Bu değişim hizmet
sunma sürecinde de birtakım yeniliği beraberinde getirmiştir. Sağlık hizmetlerinin daha
etkin ve kaliteli sunulması önemle yaklaşılan bir konu halini gelmiştir.
Sağlık kavramı tarihsel süreç içerisinde devletlerin vatandaşlarına sunmuş olduğu en
önemli hizmetler arasında da yerini almıştır (Yetkinlioğlu, 2009:4).
Sağlık hizmetlerindeki yeniden yapılanma anlayışı Sağlık hizmetlerinde kalite konusunu
gündeme getirmektedir. Sağlık hizmetleri son yıllarda reform niteliğinde yapılan
çalışmalarla Stratejik yönetime geçiş, ihtiyaçlara uygunluk, performansa dayalı,
denetimsel amaçlı bir yapıya dönüşmüştür (Yetkinlioğlu, 2009:4).
Sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlama amacıyla oluşturulan temel
mevzuat; “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”dir. Bu yönergede sağlık
hizmetlerinin türüne ve içeriğine göre bir değerlendirme ve standartlar oluşturulmuştur.
Bu standartlar, tüm sağlık hizmetlerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.
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Bu çalışmada İstanbul İlinde bulunan tüm Kamu Hastanelerinin 2006 – 2009 yıllarına ait
“Hizmet Kalite Katsayıları” sonuçları. Retrospektif olarak incelenerek İstatistiksel veriler
elde edilmiş oup, alınan puanlar dönemsel olarak karşılaştırılmıştır.
2. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE
Günümüzde kalite bilinci hızla yayılmış ve etkilediği çevre büyümüştür. Bunun doğal
sonucu olarak, kalite anlayışının içeriği de hızla genişlemektedir. Günümüzde; kalite
yönetimi, toplam kalite, kalite sistemi, kalite sağlama, kalite kontrolü, belge, akreditasyon
gibi birçok terim ve sözcük otomatik olarak kaliteyi çağrıştırmakta ve kalite, kuruluşların
yönetimindeki en stratejik araçlar ve kuruluşların rekabet gücünü belirleyen en etkili
etmenler arasında görülmektedir. Kalite anlayışının kazanmış olduğu bu çok boyutluluk,
kalite çabalarının da çok boyutlu olmasını zorunlu kılmaktadır (Altundağ, 2005:1).
Günümüzdeki kalite anlayışının kavramsal dayanakları ve dinamiği tüm boyutları ile ele
alınmadan, sağlık hizmetlerinde kaliteden söz edilemez.
Sağlık hizmetleri, acil ve ertelenemez nitelikte olma ve ikamesinin bulunmaması, hata ve
belirsizliklere karsı oldukça duyarlı ve tolerans gösteremez nitelikte olması, sağlık
hizmetlerinin çıktısının tanımlanması ve ölçümünün güç olması, hizmet ve sağlık
harcamalarında belirleyici rol oynayan hekimler üzerinde tam bir denetim
mekanizmasının kurulamaması, her hasta için o hastaya özel bir süreç izlenmesi, sağlık
hizmetlerinin pahalı, karmaşık ve uzmanlaşma seviyesi yüksek işler olması, birçok meslek
grubu ile eşgüdümsel ilişkiler gerektirmesi ve insan kaynaklarının profesyonel kişilerden
oluşması gibi nedenlerle sağlık diğer hizmet gruplarından ayrılır.
Sağlık hizmetlerinde kalite konusunun son yıllarda sıklıkla gündeme gelmesinin belirli
sebepleri bulunmaktadır. Bunlar içinde öncelikli üç sebepten söz edilebilir. Sağlık
hizmetlerinin bütün dünyada ağırlıkla kamu tarafından sunulan hizmetler olması
nedeniyle devlet bu konuda etkileyici rol oynamaktadır. İkinci olarak, müşterilerin ve
diğer paydaşların sağlıkta kalite konusunda talepleri söz konusu olmaktadır.Son olarak da
hastane yönetimlerinin insiyatifleri neticesinde artan bir ilgi gündeme gelmiştir
(canaktan.org, e.t. 2009).
Sağlık hizmetleri konusuna bu kadar önem verilmesine rağmen hizmetin sunumu
noktasında bir takım sıkıntılarda yaşanmaktadır (Yetkinlioğlu, 2009:4).
Sağlık sektörünün konusunun direk insan yaşamı olması, pahalı bir hizmet olan sağlık
hizmet sunumunda hatanın kesinlikle olmamasını gerektirmektedir. Hatayı ortadan
tamamen kaldırmak veya olabilecek en az seviyeye indirmek, bazı sistemlerin
belirlenmesi ve bu sistemlerin uygulanması sayesinde mümkün olabilir.
İnsanoğlu bu sistemlerin hem kullanıcısı olarak, hem de uygulayıcısı olarak; hata yapma
olasılığı yüksek kritik bir eksendedir. Çağdaş anlamda sağlık hizmetlerinde bir yanda
hastaya zarar vermeme yani güvenlik ve diğer yandan da hastaya en iyi şekilde yarar
sağlamak yani kalite amaçlanmaktadır (Yıldırım, 2009:1).
Tüm bu kapsamda kalite, ürün veya hizmetin, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini
karşılayabilme kapasitesi olarak tanımlanabilir. Kalite tanımının, sağlık hizmetlerine
uygulanabilmesi ile “Öncelikle zarar vermeyiniz!” ilkesine paralel olarak sağlık
hizmetlerinde en iyi şekilde yararlanmak amaçlanmaktadır. Sağlık hizmetlerindeki kalite,
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teşhis ve tedavinin çağdaş tıp bilimine, bilimsel standart ve normlara uygun olmasını
ayrıca verilen hizmetlerin hasta beklentilerini karşılamasını içermektedir (Yıldırım,
2009:1).
2.1. Dünyada Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartlarının Tarihsel Gelişimi
Uzun yıllar dünyanın bir çok ülkesinde sağlık hizmetleri, sadece hastalıkların tedavisi
şeklinde anlaşılmış. Ancak bilimsel ve teknolojik ilerlemeler hastalıklar hakkındaki bilgi
birikimleri sağlık hizmetlerini farklı alanlarda yoğunlaştırmıştır. Aynı zamanda sağlık
hizmetini hem tedavi edici hem de koruyucu boyuta taşımıştır. Bu süreçte bireyin
yaşamının sürdürülmesinde, sağlığının korunmasında, yaşam kalitesinin artırılmasında
sağlık ve sağlık hizmeti sunumu önem kazanmıştır.
Toplumsal sağlık anlayışı yatay programlarla ve topluma en yakın yerlerde hizmete
dönüştürebilmek için çok önemli politikalar geliştirilmiştir. Dünya bu yaklaşımı AlmaAta Konferansı’nda benimsemiş ve tüm ülkeler sağlık politikalarını “Temel Sağlık
Hizmetleri” yaklaşımıyla yeniden düzenlemek üzere taahhütte bulunmuşlardır
(burdur.saglik.gov.tr. 2011).
Dünyada sağlık hizmetleri konusundaki hassasiyet her geçen gün artmakta, birçok ülke
sağlık alanında ciddi çalışmalar yürütmektedir.
Sağlığa verilen önem her toplumda hakim olan değerler ve bu değerlere dayanan devlet
yaklaşımlarına göre farklılıklar göstermektedir. Sağlık politikalarının amaçları sağlık
sisteminin yapısı, organizasyonu, finansmanı ve sağlık hizmetlerinin sunumu bu
yaklaşımlara
göre belirlenmektedir. Günümüzde sağlık hizmetlerinin seviyesi, ülkelerin
gelişmişliklerinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Ökem, 1996: 72).
Devletin, vatandaşlarına sunmuş olduğu hizmetler arasında yer alan sağlık hizmetleri
oldukça önemli bir konuma sahiptir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda belirli kalite
standartlarının sağlanması, çok iyi şekilde tasarlanması ve planlanması gerekmektedir.
Ayrıca sağlık hizmetinden yararlanacak olan bireylerin, oluşabilecek her türlü negatif
durumdan asgari düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla belirli kriterlere göre gerekli
güvenliğin sağlanması oldukça önem arz etmektedir (Yetkinlioğlu, 2009:145).
Kamu hizmet alanları içinde sağlık hizmetleri, oldukça önemli bir yere sahiptir. İdari
otorite tarafından benimsenen yeniden yapılandırma çalışmalarında ihtiyaçlara uygunluk,
yönetişim, vatandaş odaklılık, stratejik yönetime geçiş, performansa dayalı değerlendirme,
denetimde etkililik, etik kurallara ve insana güven esaslı bir anlayışın benimsenmesi
sağlık hizmetleri açısından da büyük önem taşımaktadır (canaktan.org, e.t. 2009).
Sağlık hizmetlerinde kaliteye yönelik çalışmaların ilk çıkış noktası, 1913 yılında ABD’de
hasta bakım kalitesi ve güvenirliğin işlemesi ve denetlenmesi amacıyla standartların
geliştirilmesidir (umitsahin.com 2011).
1929 yılında kurulan 100’den fazla üye ülke tarafından desteklenen uluslararası sivil
toplum örgütü olan Uluslararası Hastaneler Federasyonu (IHF), dünya çapındaki hastane
ve sağlık hizmeti organizasyonlarının birliği olarak hastane ve sağlık organizasyonları
arasında işbirliği ve iletişimin geliştirilmesi ve özellikle hasta güvenliğinin geliştirilmesi
ve hizmet yetersizliği olan çevrelerde sağlık çalışmalarının teşviki alanlarında çalışmalar
yapmıştır (Yetkinlioğlu, 2009:50).
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Dünya çapında Sağlık hizmetlerinde kalitenin sağlanması için pek çok özel kuruluş çeşitli
çalışmalar yapmaktadır. Çalışmaların sonuçlarından yola çıkarak, daha kaliteli ve daha
güvenli sağlık hizmeti verebilmek için standartlar ve programlar geliştirmektedirler. Bu
kuruluşlardan biri olan Uluslararası Birleşik Komisyonu (JCI) hastaneler için; hekim ve
hemşirelere, hizmet sunumları sırasındaki riskleri azaltmaya temel oluşturacak
akreditasyon standartları ortaya koymuştur. Bu standartlar kalite iyileştirme ve hasta
güvenliğine yönelik; risk yönetimi ve kaynak yönetimi programlarını içine almaktadır
(Göktaş, 2007: 3).
Devletin sistemde ağırlıklı olarak hizmet sunucusu biçiminde yer alması, kalite
çalışmalarına ilgisini arttırmıştır. Başlangıçta birçok hükümet maliyetleri üstlenirken,
bugün organizasyon, yönetim ve kalite ile ilgilenmekte ve birçok ülkede kalite iyileştirme
konularında görev üstlenmektedir. Nicelik yerine kalitenin vurgulandığı bu dönüşümde,
sanayi toplumuna göre kurgulanmış kurumsal yapıların tasfiye edilerek yerine; idare etme
anlayışından yönetime, bürokrasi merkezli yapıdan birey ve toplum merkezli yapıya
geçilmesi, bu sayede yönetimde tek taraflı belirleme yerine katılımcılığın öne çıkarılması
hedeflenmektedir (canaktan.org, e.t. 2009).
2.2. Ülkemizde Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartlarının Tarihsel Gelişimi
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık hizmetlerinde kalite, her geçen gün daha fazla
önem verilen bir durumdadır. İnsan hakları evrensel beyannamesi ve Dünya Sağlık
Örgütü -WHO- tarafından en temel unsurları ortaya konan sağlık sektöründe kaliteye
yönelik standartlarda çıtanın yükselmesi bütün insanlık için son derece önemlidir. Bu
anlamda Sağlık Bakanlığının da birçok yasal düzenlemesini bu çerçeveye oturttuğu ve
sağlıklı yaşam hakkının korunmasına yönelik bütün taraflarla ilgili titiz çalışmalar
yapmaktadır.
Türkiye’de İl Sağlık Müdürlüklerinin kamu ve özel hastanelere yaptıkları denetimlerde
titizlikle bu konular incelenmekte ve kaliteli sağlık hizmetinin sürekliliğinin sağlanması
için ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi şartları da kriterler içerisinde yer almakta ve
ciddi olarak irdelenmektedir. Bunun yanında bir Amerikan modeli olan hastane
akreditasyonu (JCI) dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık kuruluşlarında önemli bir
kılavuz
olarak
takip
edilmekte.
Bütün bunlarda sağlık kuruluşları için ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 standardı çok
uygun bir zemin sunmaktadır. Bu standart şartlarını etkin olarak uygulamak sağlık
kuruluşlarına ciddi iyileştirmeler yapma fırsatı vermekte yasal denetimlerde kolay
ilerleme sağlamakta üst düzey çalışmalar için uygun şartların temelinin atılmasına fırsat
vermekte, hasta haklarının en iyi şartlara gelmesini mümkün kılmakta ve kuruluşa büyük
katma değerler sağlamaktadır (asbcert.com.2011).
Dünya ile entegrasyon sürecinde hızlı adımlarla ilerleyen ve Avrupa Birliği yolundaki
ülkemizin sağlık sektörü, son yıllarda uluslararası platformda ilgileri üzerine çekmiş
durumdadır (nabizdergisi.org ,e.t.2009).
Bu kapsamda uluslararası geçerliliği olan, Dünya çapında birçok ülkede uygulanan ve
ülkemizde de 2004 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından incelemeye alınan JCI
(Joint Commission International) Uluslararası Hastane Standartları, hasta güvenliğinin
sağlanması sürecinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde de bir çok özel hastane, JCI
standartları çerçevesinde akredite olmuş, bir çok devlet hastanesi de bu standartları
kendisine kriter kabul edip, akredite olmaya çalışmaktadır (Yetkinlioğlu,2009:126).
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Sağlık Bakanlığı ve Dünya Bankası, Nisan 2004’te Uluslararası Sağlık Hizmetleri
Akreditasyon Danışmanı George Purves’e, Türkiye Cumhuriyeti Sağlıkta Dönüşüm
Projesi Kurumsal Değerlendirme Hastane Akreditasyon Sistemi başlıklı bir sonuç raporu
hazırlatmıştır. Bu raporda özetle, akreditasyonun amaçlarından bahsedilmekte ve ülkemiz
için düşünülen akreditasyon sistemi şu biçimde açıklanmaktadır; “Hastane akreditasyon
sistemi; hasta odaklı olacak; hastalara yönelik sağlık hizmeti sunumunun kalitesine katkı
sağlayacak; sağlık sisteminde sürekli kalite gelişimini teşvik edecek, net standartların
sağlanması temelinde hastanelerin objektif, sistematik değerlendirilmesini sağlayacak;
hastalar için sağlık hizmetleri çapında tutarlılık ve hakkaniyet yaratacaktır” (Ergenoğlu,
2006: 86).
Sağlık hizmeti sunumunda bireyi ve bireyin memnuniyetini merkeze alan bu yaklaşımla
2003 yılında oluşturulan Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biri sağlık
kurum ve kuruluşlarında kaliteli sağlık hizmetini sağlamak üzere kalite ve akreditasyon
çalışmalarının başlatılması ve hayata geçirilmesidir. Sağlık kurum ve kuruluşlarına
rehberlik etmek üzere 2007 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde Performans Yönetimi ve
Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur (performans.saglik.gov.tr.2011).
Sağlıkta Dönüşüm Programının başka bir diğer ana hedefi de sağlık hizmetlerinde sürekli
kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak
performansa dayalı ek ödeme sistemi geliştirilmiş, ikinci bir aşama olarak da bu sisteme
2005 yılında sağlık hizmet sunumunda kaliteyi esas alan Kurumsal Performans ve Kaliteyi
Geliştirme çalışması ile kalite boyutu eklenmiştir. Böylece sağlık hizmetine erişim, hizmet
alt yapısı, süreçlerin değerlendirilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve belirlenen
hedeflere ulaşma derecesinin ölçümüne dayalı kapsamlı bir hastane değerlendirme sistemi
hayata geçirilmiştir (performans.saglik.gov.tr.2011).
2009 yılına kadar sağlık kurumları dörder aylık periyotlarla, her ilde kurulmuş olan İl
Performans ve Kalite Koordinatörlüklerince denetlenmiş ve bu denetimler Bakanlıkça
görevlendirilen ve uzman denetçilerden oluşan diğer bir denetçi ekip tarafından da çapraz
denetlemeye tabi tutulmuştur. 2009 yılından itibaren ise bu denetimler altı aylık
periyotlarla yapılmıştır (Yıldırım, 2009:175).
2005 yılında kamu hastanelerinde hayata geçirilen Kurumsal Performans ve Kaliteyi
Geliştirme çalışmasının en önemli parametresini kalite kriterleri oluşturmaktadır. 100
sorudan oluşan kalite kriterleri, 2007 yılı başında yapılan revizyonla 150 sorudan oluşan
bir set halini almıştır. 2008 yılında yapılan revizyonda ise 150 sorudan oluşan kalite
kriterleri tamamen revize edilerek hem yapısal, hem dizayn hem de metodolojik açıdan
yeniden düzenlenmiştir.
Kalite Kriterleri Hizmet Kalite Standartları adını alarak toplam 354 standart ve yaklaşık
900 alt bileşenden oluşan bir set halini almıştır. Hizmet Kalite Standartları pek çok uzman
tarafından ulusal ve uluslararası kaynaklar doğrultusunda farklı kurumsal yapılanmalar,
problemli alanlar, ülke koşulları dikkatle alınarak hazırlanmıştır.
Rehber eşliğinde yayınlanan Hizmet Kalite Standartları sağlık hizmeti uygulayıcıları için
bir yol haritası olma özelliğindedir. Bu yol haritası denetim sürecinde değerlendiriciler
içinde bütüncül bir etkiye sahiptir.
Dünyada çeşitli ülke örnekleri incelendiğinde, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına
yönelik yapılan çalışmaların artık daha çok ulusal kalite ve akreditasyon sistemleri
üzerinden yürütülmekte. Çünkü ülkelerin sağlık sistemlerinin ihtiyaçları, öncelikleri, farklı
beklentileri ve uluslar arası akreditasyon sistemlerinin getirdiği mali yük gibi sebepler
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dünyada pek çok ülkenin sağlıkta ulusal bir kalite sistemi kurmasına sebep olmuştur.
(performans.saglik.gov.tr 2011).
Sağlıkta ulusal bir kalite sistemi oluşturulurken, sağlık kurumları kamu, özel ve üniversite
olarak ayırmadan hizmet standardizasyonunda yakınlık sağlamak, kurumlar arası deneyim
paylaşımı için zemin hazırlamak ve sağlıkta ulusal kalite sisteminin kurulması amacıyla
tüm kurumları kapsayacak şekilde “Hastane Hizmet Kalite Standartları” hazırlandı.
Sağlık kurum ve kuruluşlarımızda kalite geliştirme uygulamalarında, temel mevzuatımızı
“Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” oluşturmaktadır. Bu mevzuatımız,
benzerlerinde pek rastlanılmayacak ölçüde geniş ve özendirici unsurları içermektedir.
Yönergede sağlık hizmetlerinin türüne ve içeriğine göre bir değerlendirme ve kalite artışını
sağlayacak şekilde standartlar oluşturulmuştur. Bu standartlar, oldukça geniş bir yelpaze
oluşturan sağlık hizmetlerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu standart setleri içinde
hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile 112 Acil Hizmetlerinin her biri için ayrı ayrı
hazırlanmış yüzlerce standardı içeren “Hizmet Kalite Standartları” seti bulunmaktadır.
Standartlar hazırlanırken mevcut kamu ve özel hastaneler Hizmet Kalite Standartları başta
olmak üzere, ulusal ve uluslar arası kaynaklar incelenerek, ülke ihtiyaçları, ülke koşulları
dikkate alınarak bakanlık stratejik hedefleri gözetilmiştir (performans.saglik.gov.tr 2011).
Türkiye sağlık sisteminde; amacı, hizmetin kalitesini artırarak toplum sağlığını geliştirmek
olan, tüm hizmet sunucuları için aynı yüksek kalitede hizmeti hedefleyen ve aynı
değerlendirme sistemi ile kurumları periyodik olarak değerlendiren, sürekli iyileştirmeyi
hedefleyen, çalışan güvenliği ve çalışanın yararını en az hasta güvenliği ve hastanın yararı
kadar önemseyen ve ayrıca üst otoritenin rehberlik ve önderlik fonksiyonunu üstlendiği bir
sistem oluşturulması yönünde büyük mesafeler kat edilmiştir (performans.saglik.gov.tr
2011).
3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Amacı
2006 yılından itibaren İstanbul İlinde Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Hastanelerinde
belirli periyotlarla yapılan “Hizmet Kalite Standartları” Değerlendirmeleri sonucunda
belirlenen “Hizmet Kalite Katsayılarının” yıllara göre incelenerek kurumlara yapmış
olduğu katkıların ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.
3.2. Araştırmanın Örneklemi
İstanbul İlinde bulunan tüm Kamu Hastaneleri araştırmamızın örneklemini
oluşturmaktadır.
3.3. Araştırma Modeli
Retrospektif bir araştırma yöntemi kullanılacaktır.
3.4. Verilerin Toplanması ve Veri Toplama Araçları
Araştırmamızda resmi yazışma yoluyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Performans ve
Koordinatörlüğünden elde edilen veriler kullanılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü’nden edinilen
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İstanbul ilindeki tüm Kamu Hastaneleri 2006 – 2009 yıllarına ait “Hizmet Kalite
Katsayıları” sonuçları araştırmamızın bilimsel dayanağını oluşturmaktadır.
3.5. Verilerin Analizi ve İstatistiksel Çözümlenmesi
Araştırmada İstanbul İlinde bulunan 51 Kamu Hastanesinin 2006 – 2009 yıllarına ait
“Hizmet Kalite Katsayıları” sonuçları Retrospektif olarak incelenmiştir. Katsayıların
incelenmesi sonucu elde edilen istatistiksel veriler ile kurumlar hakkında durum
değerlendirmesi yapılmıştır.
3.6. Bulgular Yorumlar
2005 – 2009 yılları arasında “Hizmet Kalite Standartları” “Sağlık Bakanlığına bağlı
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında 27.03.2005 yılında kalite kriterleri olarak yayınlanmış
olup, 23/03/2007 - 01/09/2008 tarihli Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme
Yönergeleri” kapsamında 2 kez revize edilmiştir. Revizyonlar esas alınarak
değerlendirmeler I.-II.-III. Dönem şeklinde incelenmiştir.
Şekil 1. Hizmet Kalite Standartları Değişiklikleri (2005-2009)

Hizmet Kalite Standartları
Değişiklikleri
(2005-2009)

II. Dönem
I. Dönem

2007-2. dönem

2006-3. dönem

2007-3. dönem

2007-1. dönem

2008-1. dönem

III. Dönem
2008-3. dönem
2009-1. dönem
2009-2. dönem

2008-2. dönem

I. Dönem (2006-3, 2007-1) 2 denetim,
II. Dönem (2007-2, 2007-3, 2008-1, 2008-2) 4 denetim,
III. Dönem (2008-3, 2009-1, 2009-2) 3 denetimi kapsar.
Grafik 1. 2006-3 ve 2009-2 Dönem Kamu Hastaneleri Hizmet Kalite Katsayısı
Ortalaması Grafiği
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III.Dönem

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2006 yılından 2009 yılı sonuna kadar tüm Kamu
Hastaneleri “Hizmet Kalite Katsayıları”nda Grafik 1’de görüldüğü gibi; %25,7’lik artış
görülürken; Devlet Hastaneleri’nde %35,9’luk, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde
%15,5’lik artışlar görülmüştür.
Grafik 2. 2006-3 ve 2009-2 Dönem Devlet ve Eğitim Araştırma Hastaneleri Hizmet
Kalite Katsayısı Ortalaması Grafiği
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Grafik 2’de İstanbul İlinde bulunan 51 Kamu Hastanesinin 2006-2009 yılları arasında
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan toplam 9 HKS değerlendirmeleri sonucunda almış
oldukları “Hizmet Kalite Katsayıları” ortalamaları eğrileri görülmektedir. Yönergeler
dahilinde “Hizmet Kalite Standartları”nda yapılan değişiklikler sonucunda; II. Dönem ilk
değerlendirmelerinde hastanelerin %43’ünün, III. Dönem ilk değerlendirmelerinde ise
hastanelerin %82’sinin Hizmet Kalite Katsayılarında düşüş olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 1. Kamu Hastaneleri Hizmet Kalite Katsayıları Ortalamaları Tablosu
DÖNEM

ORTALAMA

ARTIŞ YÜZDESİ

(2006-3.-2009-2)

(0,70 - 0,88)

0,81

%25,7

(2006-3.-2007-1) I. DÖNEM

(0,70 - 0,76)

0,73

%8,5

(2007-2.-2008-2) II.
DÖNEM

(0,75 – 0,87)

0,83

%16

I.DÖNEM ve II. DÖNEM ORTALAMALARI
(2008-3.-2009-2) III.
DÖNEM

(0,77 – 0,88)

%13.7
0,83

%14,2

Kamu Hastaneleri: Tablo 1 incelendiğinde I. Dönem’de dönem içi artışın %8,5,
II.Dönem’de %16 , III.Dönem’de ise %14,2 olduğu görülmektedir.Rehber değişikliği göz
önüne alındığında I.Dönem ile II. Dönem arası puan ortalamalarında %13,7’lik artış
olduğu, II.Dönem ile III. Dönem arası puan ortalamalarının değişmediği saptanmıştır.
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Tablo 2. Devlet Hastaneleri Hizmet Kalite Katsayıları Ortalamaları Tablosu
DÖNEM

ORTALAMA

ARTIŞ YÜZDESİ

(2006-3.-2009-2)

(0,64 – 0,87)

0,78

%35,9

(2006-3.-2007-1) I.
DÖNEM

(0,64 - 0,72)

0,68

%21,4

(2007-2.-2008-2) II.
DÖNEM

(0,70 – 0,85)

0,80

%17

I.DÖNEM ve II. DÖNEM ORTALAMALARI
(2008-3.-2009-2) III.
DÖNEM

(0,74 – 0,87)

%17,6
0,81

II.DÖNEM ve III. DÖNEM ORTALAMARI

%18

%1,2

Grafik 3. Devlet Hastaneleri I.II.III. Dönem Hizmet Kalite Katsayıları Artışları
Grafiği
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Devlet Hastaneleri’nde: Tablo 2 ve Grafik 3’te görüldüğü gibi I. Dönem’de dönem içi
artışı %21,4, II. Dönem’de %17, III. Dönem’de %18’dir. Rehber değişikliği göz önüne
alındığında I. Dönem ile II. Dönem arası puan ortalamalarında %17,6’lık II. Dönem ile
III. Dönem arası puan ortalamalarında ise %1,2’lik bir artış olduğu, görülmüştür.
Tablo 3. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Hizmet Kalite Katsayıları Ortalamaları
Tablosu
DÖNEM
ORTALAMA
ARTIŞ YÜZDESİ
(2006-3.-2009-2)

(0,77 – 0,89)

0,84

%15,5

(2006-3.-2007-1) I. DÖNEM

(0,77 - 0,79)

0,78

%2,6

(2007-2.-2008-2) II.
DÖNEM

(0,80 – 0,88)

0,85

%10
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I.DÖNEM ve II. DÖNEM ORTALAMALARI
(2008-3.-2009-2) III.
DÖNEM

(0,81 – 0,89)

%8,9
0,85

Grafik 4. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri I.II.III. Dönem
Katsayıları Artışları Grafiği

%9,8

Hizmet Kalite

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri I.II.III. Dönem
Hizmet Kalite Katsayıları Artışları
%9,8
%10
10
5
0

%2,6

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde: Tablo 3 ve Grafik 4’de görüldüğü gibi, I.
Dönem’de dönem içi artışı %2,6, II. Dönem’de %10, III. Dönem’de %9,8’dir. Rehber
değişikliği göz önüne alındığında I.Dönem ile II. Dönem arası puan ortalamalarında
%8,9’luk artış olduğu, II. Dönem ile III. Dönem arası puan ortalamalarının değişmediği
saptanmıştır.
4. SONUÇ
Tarih boyunca gelişen kalite kavramı, özellikle günümüzde hem insanların hem de
işletmelerin vazgeçilmez öncelikleri arasında yer almaktadır. Hızla değişen ve globalleşen
dünyamızda bunun doğal sonucu olarak kalite anlayışının içeriği de hızla genişlemektedir.
Sağlıkta kalite geliştirme uygulamalarında temel mevzuat “Sağlıkta Performans ve Kalite
Yönergesi”dir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda 2000’li yıllarda başlayan
ve sağlık hizmetlerinin gerek nicelik ve gerekse de nitelik bakımından gelişmesini
amaçlayan politikalar neticesinde “Hizmet Kalite Standartları”nı geliştirme çalışmaları
sonucu 02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlıkta
Performans ve Kalite Yönergesi”nin değişimi sonucu “Hizmet Kalite Standartları
Rehberi” oluşturulmuştur.
Sağlık hizmetinden yararlanacak olan bireylerin, oluşabilecek her türlü negatif durumdan
asgari düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla belirli kriterlere göre gerekli güvenliğin
sağlanması oldukça önem arz etmektedir.
Sağlıkta Ulusal Kalite Sisteminin ana eksenini oluşturan Hizmet Kalite Standartları
hem ülkemize özgü oluşu hem de uluslar arası çalışmaların sentezini bünyesinde
barındırması ile sağlık sektörüne çok önemli katkı sunmaktadır (performans.saglik.gov.tr
2011).
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Çalışmamızda İstanbul İlinde bulunan 51 Kamu Hastanesinin 2006-2009 yılları arasında
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan toplam 9 HKS değerlendirmeleri sonucunda almış
oldukları “Hizmet Kalite Katsayıları” ortalamaları değerlendirilmiştir.
Kamu Hastaneleri; Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet Hastaneleri olarak ayrı ayrı
değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda; HKS’de yapılan değişiklikler
sonucunda; II. Dönem ilk değerlendirmelerinde Hastanelerin %43’ünün, III. Dönem ilk
değerlendirmelerinde ise Hastanelerin %82’sinin Hizmet Kalite Katsayılarında düşüş
olduğu tespit edilmiştir.
Kamu hastanelerinin, değişen standartların uygulamaya geçirilmesinde göstermiş
oldukları başarı ve uygulamadaki etkinlikleri sayesinde dönemlerin ilk
değerlendirmelerinde görülen düşüşler, takip eden diğer değerlendirmelerde yerini
artışlara bırakmıştır.
HKS değerlendirme sonuçlarına bakıldığında; Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin
ortalama puanlarının 0,77 ile başlayıp 0,89’a çıktığı, Devlet Hastaneleri ortalama
puanlarının ise 0,64 ile başlayıp 0,87’e kadar çıktığı görülmüştür. Devlet Hastaneleri’nin
2006-2009 yılları arasında “Hizmet Kalite Katsayıları” ortalamaları artışının (%35,9)
Eğitim Araştırma Hastaneleri artışından (%15,5) 2 kat fazla olduğu görülmüştür. Dönem
içi ve dönemler arası puan ortalamalarına bakıldığında da Devlet Hastaneleri’nin artış
oranlarının yüksek olduğu görülmektedir.
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri kalite değerlendirmeleri sürecine Devlet Hastanelerine
oranla daha iyi, yüksek ortalama ile başlamış olmasına rağmen; Devlet Hastaneleri’nin
standartlardaki değişime Eğitim Araştırma Hastaneleri’nden daha çabuk adapte olduğu,
Eğitim Araştırma Hastaneleri’nin Devlet Hastaneleri’ne göre daha karmaşık yapıya sahip
olduklarından değişikliklere uyumlarının daha yavaş ve zor olduğu düşünülmektedir.
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HASTANE ÇALIŞANLARININ
ÇALIŞMA ORTAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Meltem SAYGILI 1, Yusuf ÇELİK2
Özet
Güvenli, nitelikli ve verimli sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için; sağlık çalışanlarının
kapasitelerini en üst düzeyde kullanabilecekleri ve mükemmel performans
gösterebilecekleri bir çalışma ortamı oluşturulmalıdır. Bu araştırmanın amacı, Kırıkkale
Hacı Hidayet Doğruer Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Keskin İlçe
Hastanesi ve Delice İlçe Hastanesi çalışanlarının çalışma ortamı değerlendirmesinin alt
boyutlarından yönetim desteği, meslektaş desteği, birim desteği, çalışma ortamı iş yükü
algıları ve mevcut işi sürdürme niyetlerini ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama
aracı olarak; Cox tarafından 2003 yılında geliştirilmiş Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği
(Individual Workload Perception Scale, IWPS) tüm hastane çalışanlarını kapsayacak
şekilde uyarlandıktan sonra kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda; çalışma ortamı
değerlendirmesinin alt boyutlarından; yönetim desteği, meslektaş desteği, birim desteği,
çalışma ortamı iş yükü algısı, mevcut işini sürdürme niyeti ve genel çalışma ortamı
algısının orta düzeyde olduğu ve altboyutlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hastane, Sağlık Çalışanları, Çalışma Ortamı Algısı,
Abstract
Serving safe, high quality and efficient health services,it is necessary to create a working
environment enabling health workers to use their capacities at the optimum level and to
lead excellence performance. The purpose of this research is to determine the perceptions
on management support, peer support, unit support, workload, work environment
perceptions and intentions to continue the existing work, which are the subdimensions
work environment, at Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Maternity and Children Hospital,
Keskin County Hospital and Delice County Hospital. As a data collection tool, Individual
Workload Perception Scale (Individual Workload Perception Scale, IWPS) developed in
2003 by Cox was adapted and used for all hospital employees. At the end of the study, it
was found that the evaluations on the sub-dimensions of work environment that are
management support, peer support, unit support, workload, perception of work
environment, work environment and the general perception of the intention to continue
were at the moderate level and the relationship among sub-dimensions was statistically
significant relationship.

Keywords: Hospital, Health Workers, Perceptions of Work Environment,
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1. GENEL BİLGİLER
Güvenli, nitelikli ve verimli sağlık hizmetlerinin sunulması sağlık çalışanlarının
kapasitesine ve performansta mükemmelliği destekleyen bir çalışma ortamına
bağlıdır. Sağlık çalışanları çalışma ortamı içindeki durumlarından hoşnut olduklarında
enerjilerini
hasta bakım kalitesini
artırma
yönünde
yoğunlaştırabilirler. Bu doğrultuda, sağlıklı ve güvenli iş ortamı ve güvenli istihdam
özellikle sağlık çalışanları arasında çok önemlidir.
Az gelişmiş ülkelerde sağlık çalışanlarının karşılaştığı en önemli problemler arasında
yetersiz tesisler, temel ilaçlar ve sarf malzemelerin kısıtlılığı, kötü çalışma şartları ve
yetersiz ücretler yer almaktadır. Ayrıca sağlık çalışanları arasında sayısal dengesizlikler,
eğitim ve nitelik karışımı dengesizlikleri, dağılım dengesizlikleri diğer önemli insan
kaynakları problemleridir (WHO, 2000: 16).
Çalışma yaşamında çalışma ortamı kalitesinin artırılması hasta bakım kalitesinde de artışa
yansıyacaktır. Diğer yandan, bir iş ortamında çalışanın sağlıklı olması sadece kendisini
değil aynı zamanda hizmet verdiği kişileri de etkilemektedir. Sağlık personelinin
eylemlerinin çoğunluğu insanlara doğrudan hizmet sunmaya yönelik olduğundan,
yapılacak olan en ufak bir hata düzeltilmesi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Bu
bağlamda, sağlık çalışanının yani sağlık hizmeti verenin sağlıklı olması, sağlık hizmeti
alanın sağlığını ve yaşam kalitesini artırır (Parlar, 2008: 547).
Literatürde çalışma ortamı özelliklerinin çalışanların iş doyum düzeylerini etkileyen diğer
etmenler içinde yer aldığı görülmektedir. Fakat çalışanların çalışma ortamlarını nasıl
algıladıkları, bu algıların bir takım sosyo-demografik değişkenlerle değişip değişmediği
ve çalışma ortamı algısının mevcut işi sürdürme niyetlerini etkileyip etkilemediği
üzerinde durulmamıştır. Bu araştırma, sağlık çalışanlarının çalışma ortamı ile ilgili
algılarının ne olduğu, çalışılan birimlere, çalışma yıllarına ve çalışılan kurumlara ve
bireysel özelliklere göre değişip değişmediği, mevcut çalışma ortamı algılarıyla mevcut
işi sürdürme niyetlerinin etkilenip etkilenmediğini ortaya koymayı amaçlamıştır.
Olumlu Çalışma Ortamları ve Özellikleri
Çalışma ortamı, birey ve davranışları üzerinde etkili olan çalışma unsurlarının
bütününü ifade etmektedir (Sarı, 1992: 25). Çalışma ortamı kavramı; fiziksel çevre,
çalışma saatleri, iş sağlığı ve güvenliği, ücret gibi konuları içine alan çalışma koşulları
kavramını da kapsayan, ancak profesyonel kimlik, anlamlı iş, karara katılma, özerklik,
yöneticiler ve diğer meslektaşlarla ilişkiler, etkili liderlik, karşılıklı güven, profesyonel
gelişim ve öğrenmenin teşvik edilmesi, fiziksel ve psikolojik güvenlik, etkili iletişim ve
ekip çalışması gibi etkenleri barındıran bir kavramdır.
Önceleri çalışma koşulları kavramına sadece fiziksel çevre, çalışma saatleri, iş sağlığı ve
güvenliği, ücret, mesleki tatmin ve iş organizasyonu (Sarı, 1992: 25), dâhil edilirken
Dünya ölçeğinde yaşanan sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel ve insan hakları gibi
alanlardaki pek çok gelişmeyle birlikte çalışma koşulları kavramı da hızla genişlemiştir.
Bu genişlemede ILO başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşun çalışmalarının yanı
sıra çalışanların talepleri, toplumsal baskılar ve işverenlerle hükümetlerin bakış açılarını
zamanla değiştirmesi de etkili olmuştur (Nalbant 2006: 26).
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ICN 2007 yılı için hazırlanan “olumlu çalışma ortamları” bilgi ve eylem materyalinde
sağlık çalışanlarında üstün performansı destekleyen ve onları mesleğe çekme ve bağlama
gücü olan ortamların olumlu çalışma ortamları olarak nitelendirildiği belirtilmiştir.
Olumlu çalışma ortamlarının, sağlık çalışanlarının iş doyumundan, hastalarda elde edilen
sonuçlara kadar uzanan bir yelpazede yararlı etkilerini ortaya koyan çok sayıda bulgu
vardır. Bu nedenle, olumlu çalışma ortamlarını ulaşılması gereken bir standart haline
getirmek gerekmektedir (ICN, 2007: 2).
Olumlu çalışma ortamlarını geliştirme süreci çok yönlüdür, organizasyonun birçok
düzeyinde meydana gelir ve çeşitli aktörleri içerir. Başlangıç noktası olarak, her
organizasyon bir iş gücü profili geliştirmeli ve bu profil işe devamsızlık, boş kadrolar ve
işi bırakma oranları gibi ölçümlerin yanı sıra yaş ve deneyim gibi demografik bilgileri de
içermelidir. Bu tip veriler karar vermek için somut bir zemin sağlar (ICN, 2007: 27).
Olumlu çalışma ortamlarını yaratmada organizasyon atmosferi önemlidir. Organizasyon
atmosferiyle kastedilen, çalışanların çalışma ortamlarıyla ilgili paylaştıkları algılardır.
Organizasyon atmosferi soyut bir terim olsa da, çalışma ortamıyla ilgili meseleleri tarif
etmek ve anlamak bakımından yararlı bir terimdir. Bireyler organizasyon atmosferinden
söz ederken, kendi deneyimlerini ya da diğerlerinin deneyimleriyle ilgili algılarını
özetlerler, bu da organizasyonun bilişsel bir haritasına götürür. Organizasyon atmosferi
kavramı iş doyumu, şirket kültürü ve liderlik tarzı gibi kavramlarla yakından ilişkilidir
ama onlardan ayrıdır. Güçlü ve olumlu bir organizasyon atmosferi paylaşılan algılara
dayanan davranış tutarlılığını teşvik eder (ICN, 2007: 17).
Olumlu çalışma ortamı için şart olan üç özellik vardır. Bunlar kısaca (ICN, 2007: 17);
(1) hastalar ve çalışanlar için güvenli bir atmosfer,
(2) yaşam boyu öğrenmeye yönelik organizasyon desteği atmosferi ve
(3) olumlu bir liderlik atmosferidir.
Olumlu bir iş atmosferi, yaratıcı ve üretken çalışmaları destekleyen, işbirliğinin egemen
olduğu, kırıcı konuşma biçimlerinin, arkadan bıçaklamaların ve dedikodunun olmadığı
uygar bir ortam anlamına gelir. Başlıca yedi boyutla tanımlanır (ICN, 2007: 17-18)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Yetkilendirici
Destekleyici
Açık
Güvene dayalı
Saygılı
Bütünleştirici
İlkelere dayalı.

Olumlu çalışma ortamlarında ekip çalışması desteklenir. Sağlık ekibi; sağlık
kurumlarında, ortak hedefleri bireye en kapsamlı ve kaliteli sağlık bakımının verilmesinde
değişik sağlık mesleklerinden üyelerin bir araya geldikleri, her birinin kendi görevlerini
yerine getirdiği, bilgi ve deneyimlerin sürekli paylaşıldığı, ortak kararların alındığı ve
kararların birlikte uygulandığı bir birliktir (ICN, 2007: 22).
Sağlık kuruluşları ne kadar gelişmiş araç gereçlere ve nitelikli çalışanlara sahip olursa
olsun, bunlar etkili biçimde yönlendirilmedikçe beklenen sonuçların elde edilemeyeceği
söylenebilir. Etkili yönlendirme ise, liderliği gerektirir. Büyük ve karmaşık tıbbi bakım
örgütlerinin yönetiminde hastane yöneticilerinin, süreç ve verimlilik açısından örgütsel
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değişim ajanı ve yenilikçi, sistemde birleştirici ve düzenleyici, çevre ile ilişkilerde aracı
ve güçlü bir lider olmaları beklenmektedir (Yiğit, 2004: 44). Sağlık çalışanlarının hastane
amaçları doğrultusunda yönlendirilebilmesi için personel özelliklerinin ve beklentilerinin
bilinmesi gerekir. Çünkü çalışanlar, özlem, istek ve ihtiyaçları örgütçe karşılandığı sürece
doyumlu olmakta, örgütünü sevmekte ve ona bağlanmaktadırlar (Toraman ve diğerleri,
1997: 443-448).
Olumsuz çalışma ortamları; sağlık çalışanlarının bedensel, ruhsal sağlıklarını ve sosyal
durumlarını dolayısıyla iş doyumlarını ve kuruma bağlılıklarını etkilemekte, bu durum
neticesinde verilen hizmetin kalitesi düşmekte ve hastalarla ilgili bir takım
olumsuzlukların yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Sağlıksız çalışma ortamları sağlık
hizmetlerinde çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığını; ağır iş yükü, uzun çalışma
saatleri, düşük profesyonel statü, işyerinde sıkıntılı ilişkiler, profesyonel rolleri yerine
getirmekteki sorunlar ve işyerindeki çeşitli tehlikelerle etkilemektedir. Bulgular “uzun
dönemli iş stresinin kişisel ilişkileri etkilediğini, hastalıktan ötürü iş devamsızlığını,
çatışmaları, iş tatminsizliğini, iş bırakma oranını ve verimsizliği artırdığını”
göstermektedir (ICN, 2007: 3).
Hastanelerde çalışma ortamının sağlık ekibi ve hasta yararına tedavi edici ortam özelliği
taşıması gerekmektedir. Tedavi edici ortam, hastaneye kabul edilen bireylerin en kısa
zamanda sosyal yaşamlarına yeniden dönebilecek bir duruma gelmelerine yardım eden;
onların öz güvenlerini, benlik değerlerini, diğerleriyle ilişkilerini geliştiren, yeteneklerini
artıran ideal ve dinamik ortamdır. Tedavi ortamı hastaların kısa sürede kendilerini
toplumsal yaşama hazır hissederek taburcu olmalarını kolaylaştırır (Bozkurt, 1998: 33).
Sağlık çalışanlarının tedavi ortamını nasıl algıladığını değerlendirmek; görevlilerinin var
olan çalışma ortamlarına bakışını, kişisel olarak çalışma ortamları hakkındaki tercihlerini
ve dâhil oldukları çalışma ortamları hakkındaki görüşlerini anlamayı sağlar. Elde edilecek
bulgular neticesinde çalışma ortamları, çalışanların performansını ve yürütülen
hizmetlerin kalitesini ve mükemmelliğini olumlu bir şekilde destekleyecek duruma
getirilebilir. Çünkü olumlu çalışma ortamları; çalışanların kurumda tutulmasında, iş
doyumunun sağlanmasında ve hastalardan elde edilen sonuçlar üzerinde ciddi etkilere
sahiptir.

2. GEREÇ VE YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Bu araştırma, Kırıkkale ilinde tanı ve tedavi hizmeti veren biri merkez ve ikisi ilçe
hastanesi olmak üzere üç hastanede çalışan sağlık çalışanlarının çalışma ortamları
konusundaki algılarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini üç
hastanede çalışan toplam 460 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş;
araştırma kapsamında yer alan tüm hastane çalışanları araştırmaya dâhil edilmiştir. Veri
toplama aracı evrende yer alan 460 kişiye dağıtılmıştır. Evrende yer alan sağlık
çalışanlarından 255’i kendilerine verilen veri toplama aracını cevaplamışlardır (cevaplama
oranı % 55,1’dir).
Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Anketin birinci
bölümü; katılımcıların cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, çocuk sahibi olma
durumları, eğitim durumları, çalışılan birim ve birimdeki görevleri, çalışma şekilleri,
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nöbet sayıları, çalışma süreleri ve kurumda çalışma sürelerini içeren sorulardan oluşan
tanıtıcı bilgi formundan oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise; sağlık çalışanların
iş ortamı algılarını; yönetici desteği, meslektaş desteği, birim desteği, çalışma ortamı iş
yükü özellikleri ve mevcut işi sürdürme niyeti başlıkları altında değerlendiren, Bireysel İş
Yükü Algı Ölçeği (BİYAÖ) kullanılmıştır.
BİYAÖ, Cox tarafından 2003 yılında geliştirilmiş ve yine Cox ve arkadaşları tarafından
2006 yılında geçerlilik ve güvenilirliği test edilmiştir (Cox ve diğerleri, 2007: 10). Bu
ölçek çalışanların iş ortamı algılarını; yönetici desteği, meslektaş desteği, birim desteği,
çalışma ortamı iş yükü özellikleri ve mevcut işi sürdürme niyeti boyutları altında yer alan
sorularla değerlendirmektedir. Bu boyutlar kısaca aşağıda olduğu gibi tanımlanabilir.
Yönetici desteği boyutu; çalışanların işlerini yürütürken yöneticileri tarafından
desteklenme durumlarını nasıl algıladıklarını 8 soruyla değerlendirir. Birim desteği
boyutu; çalışanların işlerini yürütürken gerekli olan malzeme ve kaynaklara erişim
durumlarını ve profesyonel destek alma durumlarını nasıl algıladıklarını 6 soruyla
değerlendirir. Meslektaş desteği boyutu; çalışanların birbirleriyle olan kişiler arası
ilişkileri nasıl algıladıklarını 8 soruyla değerlendirir. Çalışma ortamı iş yükü boyutu; iş
çevresinde mevcut iş yükü ağırlığını 6 soruyla ölçer. Mevcut işi sürdürme niyeti boyutu;
bireylerin güncel konumlarında kalma isteklerini ve gelecek 12 ay içerisinde kurum
değiştirme isteklerini ise 3 soruda değerlendirir. Bu sorulardan birinci ve üçüncü sorular
ayrılma niyetini ortaya koyarken, ikinci soru ayrılmama niyetini vurgulamaktadır. Bunun
için ikinci soruya verilen cevaplar değerlendirme amacı ile kodlanırken tersine bir
kodlama yapılmıştır. Dolayısı ile bu boyuttan alınan puanların artması aslında mevcut işi
sürdürme niyetinin azaldığını göstermektedir. Ölçekte yer alan sorular, 1’in hiç
katılmıyorum, 2’nin katılmıyorum, 3’ün kararsızım, 4’ün katılıyorum ve 5’in de
tamamen katılıyorum’u gösterdiği 5’li Likert tipi ölçeğinde çalışanların çalışma ortamı
algılarını değerlendirmektedir. Toplam çalışma ortamı algılarının bileşik bir skoru ise
yukarıda kısaca açıklanan alt boyutların ortalamalarının alınması ile hesaplanmaktadır.
BİYAÖ ölçeği uygulanırken personel “klinik personel” ve “idari personel” olarak
düşünülmüş ve mevcut ölçekteki sorular bu gruplara göre uyarlanmıştır. Klinik personel
tanımlaması kapsamına; klinik birimlerde görevli hekim, diş hekimi, hemşire, ebe, sağlık
memuru, laboratuar teknikerleri, anestezi teknisyenleri, acil tıp teknisyenleri, diyetisyen,
eczacı, psikolog gibi ünvanlara sahip çalışanlar dâhil edilmiştir. İdari birim çalışanları
tanımlaması kapsamına ise; ayniyat, depo, bilgi işlem, danışma, güvenlik, mutemetlik,
hastane müdürlüğü, müdür yardımcılığı, başhekimlik ve başhekim yardımcılığı,
teknisyenler, yemekhane personeli, tahakkuk, istatistik, sekreterlik, satın alma ve personel
sicil birimleri gibi idari birimlerde görev yapan çalışanlar dâhil edilmiştir. Klinik
alanlarda çalışanlara BİYAÖ’indeki sorular aynen sorulmuş, idari birimlerde çalışanlara
ise BİYAÖ’indeki bazı sorular ya değiştirilmiş ya da çıkartılmıştır. Sonuçta, idari
birimlerde çalışanların çalışma ortamlarını değerlendirmeye yönelik toplam 23 soru,
klinik birimlerde çalışanların çalışma ortamlarını değerlendirmeye yönelik ise toplam 31
soru BİYAÖ’nde yer almıştır.
Türkiye’de BİYAÖ’ni kullanarak yapılmış başka bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
BİYAÖ’nin Türkçe’ye çevirisi araştırmacı tarafından yapılmış ve bu konuda uzman bir
akademisyen tarafından dil geçerliliği incelenmiştir. Ayrıca veri toplama aracı olarak
kullanılan BİYAÖ güvenilirlik düzeyleri hem klinik hem de idari birim çalışanları için
Cronbach Alpha değerleri hesaplanarak test edilmiştir. BİYAÖ güvenilirliğine ilişkin
yapılan analiz sonuçları aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. BİYAÖ Güvenilirliğine İlişkin Sonuçlar
BİYAÖ ve Alt Boyutları
Yönetici Desteği
Meslektaş Desteği
Birim Desteği

Klinik Birimler İdari Birimler
0,895
0,802
0,816
0,910
0,662
0,342

Çalışma Ortamı İş Yükü Değerlendirmesi
Mevcut İşi Sürdürme Niyeti

0,387
0,899

0,632
0,607

Cronbach Alpha değerlerinin 0,70 ve üzerinde olması arzu edilen bir durum olmasına
rağmen bazı çalışmalarda 0,50 Cronbach Alpha değeri kabul edilebilir bir sınır olarak
değerlendirilebilmektedir. Bu araştırma kapsamında kullanılan veri toplama araçlarında
yer alan alt boyutlara ilişkin hesaplanan cronbach alpha değerlerinin en düşük 0,342 ile en
yüksek 0,91 arasında değiştiği görülmüştür. 0,50’nin altında cronbach alpha değerine
sahip iki boyut bulunmaktadır. Bunlardan biri klinik birim çalışanlarının çalışma ortamı iş
yükü algısını ölçen boyut iken diğeri idari birim çalışanlarının birim desteğini ölçmeye
yönelik boyuttur. Her ne kadar bazı boyutlarda Cronbach alpha değerleri olması arzu
edilen değerden daha düşük seviyede olsa da bu boyutlar veri toplama aracından
çıkarılmamış olup bu boyutlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ancak sonuçlar
değerlendirilirken bu durumun göz önünde bulundurulması gereklidir.
Hazırlanan anket formları, idari ve klinik kısım ayrımı göz önünde bulundurularak,
gerekli izinler alındıktan sonra, rastgele seçilen bir tarihte, aynı gün içinde hastanede
çalışan tüm birimlere, çalışma hakkında bilgi verildikten sonra dağıtılmış, katılımcılardan
bu formları okuyup cevaplamaları istenmiştir. Katılımcıların iş yoğunluğu düşünülerek ve
ayrıca farklı vardiya ve nöbetlerde çalışan sağlık çalışanlarına ulaşmak amacıyla farklı
zamanlarda da çalışma kapsamında yer alan hastaneler ziyaret edilmiştir. Anket
verildikten bir hafta sonra anketlerin toplanacağı çalışanlara hatırlatılmış ve doldurulmuş
anketlerin başhemşirelik birimine teslim edilmesi kendilerinden istenmiştir.
Veri Analizi
Araştırma kapsamında toplanan veriler, Statistical Package for Social Science for
Windows (SPSS 15.0) paket programı kullanılarak oluşturulan veri tabanına kaydedilmiş,
verilerin analizi de aynı program kullanılarak yapılmıştır. Tanımlayıcı verilerin
değerlendirilmesinde frekans, yüzde ve aritmetik ortalama kullanılmış, katılımcıların
bireysel özelliklerinin, çalışma ortamı algılarına etkilerini analiz etmek için ise iki
ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (t testi) ve tek yönlü varyans analizi (F testi)
kullanılmıştır. Parametrik test varsayımları yerine getirilmediğinde Kruskall Wallis
Varyans Analizi gruplar arasında çalışma ortamı algı puanlarının farklı olup olmadığını
test etmek amacıyla kullanılmıştır.

3. BULGULAR
Araştırmaya Katılanlara Ait Tanımlayıcı Bulgular
Araştırma örnekleminde yer alan sağlık çalışanlarının bireysel özellikleri Tablo 2’de
verilmiştir. Çalışmaya katılanların %64,7’sini klinik birimlerde görev yapan sağlık
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personeli, %35,3’ünü ise genel idari birimlerde görev yapan katılımcılar oluşturmaktadır.
Katılımcıların %42,7’sini kadın çalışanlar, %57,3’ünü erkek çalışanlar oluşturmaktadır.
Katılımcıların yaş ortalamaları incelendiğinde ise büyük bir bölümünün (%47,4) 30 ile 39
yaş gurubunda olduğu bulunmuştur. Katılımcıların büyük çoğunluğu evli (%85,1) ve
çocuk sahibi (%84,3) olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcılardan lise mezunu olduğunu
söyleyenler %40,8 iken, ön lisans mezunu olduğunu söyleyenler %29,0’dur.
Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
DEĞİŞKENLER
Çalışılan Birimler
Klinik Birimler
İdari Birimler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
18–29 Yaş
30–39 Yaş
40 Yaş Ve Üstü
Medeni Durum
Bekâr
Evli
Dul
Ayrı Yaşıyor-Boşanmış
Çocuk Sahibi Olma
Yok
Var
Eğitim Düzeyleri
İlkokul-Ortaokul
Lise
Önlisans
Sağlık Eğitim Enstitüsü
Lisans
Bilim Uzmanlığı/ 6 Yıllık Fakülte
Tıpta Uzmanlık
Görev Ünvanı
Hekim
Hemşire/ Ebe/ Sağlık Memuru
İdari Personel
Diğer Sağlık Çalışanları
Çalışma Şekli
Devamlı Gündüz
Gündüz Çalışması+ Nöbet
Hizmet Süresi
1–9 Yıl
10–19 Yıl
20 Yıl Ve Üstü

182

SAYI

YÜZDE

165
90

64,7
35,3

109
146

42,7
57,3

53
121
81

20,8
47,4
31,8

30
217
6
2

11,8
85,1
2,4
0,8

40
214

15,7
84,3

37
104
74
3
19
9
9

14,5
40,8
29,0
1,2
7,5
3,5
3,5

15
106
93
41

5,9
41,6
36,5
16,0

115
140

45,1
54,9

66
149
40

25,9
58,4
15,7

Kurumda Çalışma Yılı
1–9 Yıl
10–19 Yıl
20 Yıl Ve Üstü
Toplam

166
73
16
255

65,1
28,6
6,3
100,0

Katılımcıların mesleklerine göre dağılımlarına bakıldığında ise, katılımcıların en büyük
bölümünün hemşire-ebe-sağlık memuru (%41,6) olduğu görülmüştür. Bu grubu %36,5 ile
idari personel, %16,0 ile diğer sağlık çalışanları izlemektedir. Diğer sağlık çalışanları
kapsamında anestezi ve röntgen teknisyenleri, diyetisyenler, eczacılar, psikologlar, tıbbi
teknologlar yer almaktadır. Hekimler toplam katılımcıların sadece %5,9’unu
oluşturmaktadır.
Çalışma şekilleri değerlendirildiğinde ise katılımcıların %45,1’inin devamlı gündüz
çalıştıkları, %54,9’unun ise gündüz çalışmasıyla birlikte nöbet şeklinde çalıştıkları
görülmektedir.
Katılımcıların hizmet sürelerine bakıldığında ise tüm çalışanların %25,9’unun 1 ile 9 yıl
arasında çalıştıkları, %58,4’ünün ise 10 ile 19 yıldır hizmet verdikleri görülmektedir. 20
yıl ve üstü çalışanlar ise tüm gurubun %15,7’sini oluşturmaktadır. Aynı kurumda çalışma
durumları değerlendirildiğinde ise katılımcıların %65,1’inin 1 ile 9 yıldır aynı kurumda
çalışmayı sürdürdükleri göze çarpmaktadır. 10 ile 19 yıldır aynı kurumda hizmet
verenlerin tüm çalışanlar içindeki oranı ise %28,6’dır.
Katılımcıların Çalışma Ortamı Algılarına Yönelik Bulgular
Sağlık çalışanlarının çalışma ortamı konusundaki algıları BİYAÖ kullanılarak ölçülmüş
ve klinik ve idari birimlerde çalışanlara göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Tablo 3. Klinik ve İdari Birim Çalışanlarına Göre BİYAÖ ve İş Doyumu Ölçeği Alt
Boyutları Ortalamaları

BİYAÖ ve İş Doyumu Ölçeği Alt Boyutları

Klinik Birimler

Yönetici Desteği
Meslektaş Desteği

Ort
3,0
3,7

SS
1,3
1,0

Ort.
3,6
3,6

SS
1,8
1,3

Birim Desteği
İş Yükü Değerlendirmesi

2,6
3,2

1,1
1,1

2,8
3,4

1,4
1,3

Mevcut İşi Sürdürme Niyeti
Genel Çalışma Ortamı Algısı

2,7
3,1

1,3
1,15

2,8
3,3

2,0
1,3
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İdari Birimler

Genel olarak idari birimlerde çalışmakta olan sağlık çalışanlarının yönetici desteği
boyutunu (ort.3,6), birim desteği boyutunu (ort.3,6), iş yükü boyutunu (ort.3,2) klinik
birimlerde çalışan sağlık çalışanlarına göre daha olumlu bir şekilde değerlendirirken,
klinik birimlerde çalışmakta olan sağlık çalışanlarının meslektaş desteği boyutunu
(ort.3,7) idari birimlerde çalışan sağlık çalışanlarına göre daha olumlu algıladıklarını
söylenebilir. Ayrıca aralarında büyük bir fark olmasa bile idari birim çalışanları arasında
mevcut işi sürdürme niyetinin (ort. 2,8) klinik birimlerde çalışanlara göre (ort. 2,7) daha
düşük olduğu bulunmuştur. Tablo 3’de çalışmaya katılan klinik ve idari birim
çalışanlarının genel olarak çalışma ortamı algıları değerlendirmeleri için verdikleri
cevapların ortalamaları da gösterilmiştir. Genel olarak klinik birimlerde çalışmakta olan
sağlık çalışanlarının çalışma ortamı algılarının (ort.3,1), idari birimlerde çalışan sağlık
çalışanlarına göre (ort.3,3) daha olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak klinik ve
idari birimlerde çalışanların çalışma ortamı algıları için verdikleri cevapların ortalamaları
değerlendirildiğinde ise; her iki grubun da en olumlu çalışma ortamı boyutu olarak
meslektaş desteği boyutunu gördükleri, genel olarak birim desteği boyutunun ise diğer
boyutlara göre daha olumsuz algılandığı tespit edilmiştir.
Katılımcıların Bireysel ve Çalışma Özelliklerine Göre Çalışma Ortamı Algı
Düzeylerinin Karşılaştırılması
Bu bölümde araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının çalıştıkları iş ortamları algı puanları,
çalışanların bireysel ve çalışma özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.
Tablo 4. Araştırmaya Katılan Sağlık Çalışanlarının Çalıştıkları Birimlere ve
Bireysel Özelliklerine Göre Çalışma Ortamı ve İş Doyumuna İlişkin
Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması
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Medeni
Durum

Bekar
t
p

Çocuk
Durumu

Yok
Var
t
p
Devamlı
Gündüz
Gündüz +
Nöbet
t
p

Ort.
SS
Ort.
SS

Ort.
SS
Ort.
SS

Mevcut İşi
Sürdürme
Niyeti

Ort.
SS
Ort.
SS

Çalışma
Ortamı İş
Yükü

t
p

Birim
Desteği

Erkek

Meslektaş
Desteği

Ort.
SS
Ort.
SS

Kadın

Evli

Çalışma Şekli

Ort.
SS
Ort.
SS

Yönetici
Desteği

Klinik
Birimler
İdari
Birimler
t
p

GENEL
ÇALIŞMA
ORTAMI

*Cinsiyet

Çalışılan
Birimler

BOYUTLAR

3,1
0,4
3,3
0,7
-3,14
0,002
3,0
0,4
3,3
0,5
-3,14
0,002
3,1
0,6
3,2
0,5
-0,57
0,568
3,0
0,4
3,2
0,5
-1,67
0,097
3,2
0,5
3,1
0,5
2,18
0,031

3,0
0,9
3,6
1,2
-4,49
0,000
2,9
1,0
3,5
1,1
-4,31
0,000
3,3
0,9
3,2
1,1
0,34
0,732
3,2
0,9
3,2
1,1
-0,02
0,988
3,5
1,1
3,0
1,1
3,14
0,02

3,7
0,6
3,6
1,1
1,00
0,319
3,5
0,7
3,7
0,8
-1,54
0,124
3,3
0,9
3,7
0,7
-2,69
0,008
3,2
0,9
3,7
0,7
-3,39
0,001
3,5
0,8
3,7
0,7
-1,49
0,138

2,6
0,6
2,8
1,1
-1,77
0,079
2,5
0,6
2,8
0,9
-2,39
0,018
2,6
0,9
2,7
0,8
-0,74
0,458
2,5
0,7
2,7
0,8
-1,88
0,061
2,8
0,9
2,6
0,7
1,47
0,142

3,2
0,5
3,4
0,8
-2,62
0,009
3,2
0,5
3,4
0,7
-2,26
0,025
3,1
0,6
3,3
0,6
-1,44
0,152
3,1
0,6
3,3
0,6
-2,28
0,023
3,4
0,6
3,3
0,6
1,21
0,226

2,7
0,4
2,8
1,1
-1,68
0,906
2,9
1,4
2,6
1,1
2,47
0,018
2,7
1,2
3,4
1,1
3,17
0,001
3,2
1,1
2,6
1,2
2,96
0,004
2,9
1,4
2,5
1,0
2,34
0,020
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* Dul ve ayrı yaşayanlar örneklemde sayı olarak çok az olduklarından dolayı
analiz kapsamına alınmamıştır.
Tablo 4’de gösterilen sonuçlara bakarak, daha önce de belirtildiği üzere idari birimlerde
çalışanların genel olarak çalıştıkları iş ortamlarını (ort.3,3), klinik birimlerde çalışanlara
göre (ort.3,1) daha olumlu bir şekilde algıladıkları ve aradaki farkın istatistiksel olarak da
anlamlı (p<0,05) olduğu söylenebilir. Ayrıca, çalıştıkları iş ortamlarını erkek çalışanların
(ort.3,3) kadın çalışanlara göre (ort.3,0) ve devamlı gündüz çalışanların (ort.3,2) gündüz
ve gece çalışmasını birlikte götüren çalışanlara göre (ort.3,1) daha olumlu bir şekilde
değerlendirdikleri ve istatistiksel olarak da çalışma otamı algı puanlarının farklı olduğu
görülmüştür (p<0,05).
Genel çalışma ortamını değerlendirmede kullanılan alt boyutlardan yönetici desteği
boyutu algısı ise çalışılan birimlere, cinsiyete ve çalışma şekillerine göre istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık göstermiştir (p<0,05). Buna göre yönetici desteği boyutunu
idari birimlerde çalışanlar (ort.3,6), erkek çalışanlar (ort. 3,5) ve yalnızca gündüz
çalışanlar (ort. 3,5) diğer çalışanlara göre daha olumlu algılamaktadırlar.
Meslektaş desteği boyutunu ise bekâr (ort. 3,7) ve çocuk sahibi olan çalışanların (ort. 3,7)
daha olumlu olarak değerlendirdikleri ve evli ve çocuk sahibi olmayan çalşanlar ile
karşılaştırıldığında meslektaş desteği algı boyutu puan ortalamalarının istatistiksel olarak
da anlamlı bir farklılığa sahip olduğu görülmüştür (p<0,05). Birim desteği algı puanı
bütün çalışanlar arasında en düşük puan ortalamasına sahip olup istatistiksel olarak
farklılık sadece erkek ve kadın çalışanlar arasında gözlemlenmiştir. Genel olarak birim
desteği erkek çalışanlar (ort. 2,8) tarafından kadın çalışanlara (ort. 2,5) göre daha olumlu
algılanmaktadır.
Çalışma ortamı değerlendirmesinin alt boyutlarından biri olan iş yükü algısı ise; çalışılan
birimler, cinsiyet ve çocuk sahibi olma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir
şekilde farklılık göstermiştir (p<0,05). Bu boyutu idari birimlerde çalışanlar (ort. 3,4),
klinik birimlerde çalışanlara (ort. 3,2) göre, erkek çalışanlar (ort. 3,4) kadın çalışanlara
(ort. 3,2) göre ve çocuk sahibi olan çalışanlar (ort. 3,3) çocuk sahibi olmayan çalışanlara
(ort. 3,1) göre daha olumlu algılamışlardır.
Mevcut işi sürdürme niyeti algıları çalışanların özelliklerine göre değerlendirildiğinde ise
cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma ve çalışma şeklinin çalışanların mevcut işi
sürdürme niyetleri konusunda istatistiksel olarak anlamlı farklılığı yaratan değişkenler
olduğu bulunmuştur. Erkek çalışanlar (ort. 2,6) bayan çalışanlara göre (ort. 2,9), evli
çalışanlar (ort. 2,7) bekâr çalışanlara (ort. 3,4), çocuk sahibi çalışanlar (ort. 2,6) çocuk
sahibi olmayan çalışanlara göre (ort. 3,2) ve hem gece hem de gündüz çalışanlar (ort. 2,5)
devamlı gündüz çalışanlara (ort. 2,9) göre mevcut işlerini daha fazla sürdürmek
istemektedirler.
Çalışma ortamı ve alt boyutlarının puanları karşılaştırılırken karşılaştırılan grup sayısının
ikiden fazla olduğu durumlarda yapılan karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analiz
(ANOVA) kullanılmış ve sonuçlar Tablo 5’de gösterilmiştir.
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Katılımcıların yaş gruplarına göre yapılan karşılaştırmalarda 40 yaş ve üstünde olan
katılımcıların 39 yaş ve altında olan katılıcılara göre çalışma ortamı algı puanlarının daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir. 40 yaş ve üstünde olan, başka bir deyişle göreceli olarak
daha yaşlı olan katılımcılar genel olarak çalışma ortamının (ort. 3,3) yanı sıra çalışma
ortamı algısını ölçmeye yönelik alt boyutlardan yönetici desteği (ort. 3,6) ve birim desteği
(ort. 2,9) alt boyutlarını daha olumlu olarak değerlendirirlerken mevcut işlerinin sürdürme
niyetlerinin daha fazla olduğunu (ort. 3,5) belirtmişlerdir.
Tablo 5’de yer alan bulgulara göre katılımcıların eğitim düzeyi de çalışma ortamı algısını
belirlemede önemli bir özelliktir. Lise ve altı eğitim düzeyine sahip olan katılımcıların
genel olarak çalışma ortamı algı puanı ile birlikte yönetici desteği alt boyutunda da daha
yüksek ve istatistiksel olarak da farklı bir puana sahiptirler. Meslektaş desteği boyutunda
önlisans mezunu katılımcılar, diğer eğitim düzeyindeki katılımcılar ile karşılaştırıldığında
daha yüksek bir algı puanına sahiplerken, lisans ve lisansüstü eğitim seviyesine sahip
çalışanların mevcut işlerini sürdürme niyetlerinin daha az olduğu ve bu boyutlar açısından
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur.
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40 Yaş ve
Üstü
F

Eğitim Durumları

Ön Lisans
Lisans ve
Lisansüstü
F

Hizmet Süreleri

10–19 Yıl
20 Yıl ve
Üstü
F

Görev Ünvanı

Hemşire/
Ebe Sağlık
Memuru
Diğer Sağ.
Çalışanları
Genel İdari
Çalışanlar
F
P

3,5
1,1
2,9
1,1
3,0
1,1
8,72

3,6
0,8
3,7
0,6
3,3
0,9
3,55

0,000

0,030

3,1
1,0
3,2
1,0
3,6
0,5
2,24

3,5
0,8
3,7
0,7
3,5
0,9
2,22

0,108

0,111

3,1
1,2
2,9

3,4
0,9
3,7

Birim Desteği

0,239

3,2
0,5
3,3
0,6
3,4
0,7
1,62

2,8
1,2
2,9
1,3
2,3
1,1
3,22

0,200

0,042

3,3
0,7
3,2
0,5
3,4
0,5
1,84

2,6
1,3
2,7
1,1
3,2
1,1
3,73

0,161

0,025

3,2
0,6
3,3
0,6
3,4
0,7
1,01

2,8
1,2
2,9
1,3
2,3
1,1
3,22

0,364

0,042

3,2
0,6
3,2

3,2
1,1
2,8

SS

0,4

1,0

0,6

0,6

0,5

1,1

Ort
SS
Ort
SS

3,1
0,3
3,3
0,7
4,20
0,00
6

3,1
0,8
3,7
1,2
8,44

3,5
0,6
3,6
1,0
1,11

3,2
0,4
3,4
0,8
2,06

2,5
0,9
2,7
1,4
1,22

0,000

0,344

2,6
0,6
2,8
1,1
2,23
0,08
5

0,106

0,301

Ort
SS
Ort
SS
Ort
SS

P
Hekim

0,004

2,4
0,6
2,7
0,7
2,9
0,9
5,38
0,00
5
2,8
0,9
2,5
0,6
2,6
0,6
2,99
0,05
2
2,4
0,7
2,8
0,8
2,9
0,9
5,28
0,00
6
2,8
0,5
2,6

Ort
SS
Ort

Ort
SS
Ort
SS
Ort
SS

P
1–9 Yıl

3,5
0,6
3,7
0,8
3,6
0,8
1,44

3,0
0,3
3,1
0,5
3,3
0,6
4,51
0,01
2
3,2
0,6
3,0
0,3
3,1
0,5
4,33
0,01
4
3,0
0,5
3,2
0,5
3,2
0,6
2,55
0,08
0
3,1
0,6
3,1

P
Lise ve
Altı

3,0
0,9
3,1
1,1
3,6
1,2
5,71

Mevcut İşi
Sürdürme Niyeti

30–39 Yaş

Ort
SS
Ort
SS
Ort
SS

Çalışma Ortamı
İş Yükü

Yaş Grupları

18–29 Yaş

Meslektaş
Desteği

BOYUTLAR

Yönetici Desteği

GENEL
ÇALIŞMA
ORTAMI

Tablo 5. Katılımcıların Bireysel ve Çalışma Özelliklerine Göre Çalışma
Ortamı Algı Puanlarının Karşılaştırılması
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Kurumda Çalışma Yılı

1-9 Yıl
10-19 Yıl
20 Yıl ve
Üstü
F
p

Ort
SS
Ort
SS
Ort
SS

3,1
0,5
3,1
0,4
3,5
0,8
3,45
0,03
3

3,2
1,0
3,2
1,0
3,9
2,2
2,78

3,6
0,8
3,6
0,7
3,8
1,1
0,33

0,064

0,716

2,6
0,7
2,8
0,8
3,4
1,1
7,44
0,00
1

3,3
0,6
3,3
0,6
3,6
0,6
1,43

2,8
1,3
2,7
1,1
2,3
1,1
1,59

0,240

0,205

Yine Tablo 5’de yer alan bulgulara göre katılımcıların hizmet süresi, çalışma ortamı algısı
düzeylerini belirlemede önemli bir özellik olarak bulunmasa bile, 20 yıl ve üstü hizmeti
olan katılımcılar, 20 yılın altında hizmeti olan katılımcılarla karşılaştırıldığında birim
desteği alt boyutunda daha yüksek bir algı puanına sahip olduklarını ve mevcut işlerini
sürdürmeye daha fazla niyetli olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların görev
unvanlarına göre bir karşılaştırma yapıldığında genel idari birimlerde çalışan ve memur
unvanına sahip olan katılımcıların genel olarak sağlık lisansiyeri olarak
değerlendirilebilecek olan hekim, hemşire, ebe ve sağlık memuru ve diğer sağlık
lisansiyeri sağlık çalışanları ile karşılaştırıldığında genel çalışma ortamı algı puan
ortalamalarının (ort. 3,3) yansıra yönetici desteği alt boyutu puanı (ort. 3,7)
ortalamalarının daha yüksek olduğu ve puan ortalamaları arasındaki farkların istatistiksel
olarak da anlamlı olduğu bulunmuştur.
Katılımcıların aynı kurumdaki çalışma yıllarına göre bir karşılaştırma yapıldığında ise 20
yıl ve üstünde aynı kurumda çalıştıklarını söyleyen katılımcıların genel çalışma ortamı
algı puanlarının (ort. 3,5) yanında birim desteği algı puanlarının (ort. 3,4) aynı kurumda
20 yılın altında çalışmakta olan diğer çalışanların algı puanlarından yüksek ve istatistiksel
olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir.
Tablo 5’e göre meslektaş desteği boyutu ise eğitim durumlarına göre istatistiksel olarak
anlamlı bir fark göstermiş, lise ve altı eğitim alan sağlık çalışanları (ort.3,6) ile ön lisans
eğitimi alan sağlık çalışanları (ort.3,7) tarafından bu boyutun daha olumlu algılandığı
bulunmuştur.
Araştırmaya Katılan Sağlık Çalışanlarının Görev Yaptıkları Hastanelere Göre
Çalışma Ortamı Algı Puanı Düzeylerinin Karşılaştırılması
Tablo 6’da araştırmaya katılan çalışanların görev yaptıkları kurumlara göre genel olarak
çalışma ortamı ile çalışma ortamını değerlendirmede kullanılan alt boyutlara ilişkin
değerlendirmeleri gösterilmektedir.
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Ort. SS

Ort. SS

Ort.

SS

Genel
Ort.
Std.
Sapma

Hastaneler

Ki- Kare

Tablo 6. Araştırmaya Katılan Sağlık Çalışanlarının Görev Yaptıkları Hastanelere
Göre Çalışma Ortamı Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması

GENEL ÇALIŞMA
ORTAMI

3,1

0,5

3,2

0,6

3,2

0,4

3,2

0,5

3,26

Yönetici Desteği

3,1

1,1

3,6

0,9

3,6

1,0

3,2

1,1

15,34 0,004

Meslektaş Desteği

3,6

0,8

3,7

0,8

3,7

0,8

3,6

0,8

0,97

0,784

Birim Desteği

2,8

0,7

2,6

1,0

2,6

0,6

2,7

0,8

5,07

0,266

3,3

0,6

3,4

0,8

3,4

0,7

3,3

0,6

2,02

0,510

2,6

1,2

3,0

1,2

3,1

1,3

2,8

1,2

9,19

0,010

Boyutlar

Çalışma Ortamı İş
Yükü
Mevcut İşi Sürdürme
Niyeti

KDÇHH

KİH

DİH

p

0,299

Tabloda gösterilen sonuçlara bakarak, Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde
çalışanların, çalıştıkları iş ortamlarını genel olarak (ort.3,1), Keskin İlçe Hastanesi
(ort.3,2) ve Delice İlçe Hastanesi’nde hizmet veren (ort.3,2) çalışanlara göre daha
olumsuz olarak değerlendirdikleri söylenebilir. Araştırmaya katılan çalışanların görev
yaptıkları kurumlara göre genel iş ortamları konusundaki algılamalarının istatistiksel
olarak anlamlı bir şekilde farklı olup olmadığını test etmek amacıyla non-parametrik bir
test olan Kruskall-Wallis Varyans Analizi kullanılmış ve elde edilen sonuçlar farklı
hastanelerde çalışanların iş ortamlarını istatistiksel olarak farklı değerlendirmediklerini
ortaya koymuştur (p>0,05).
Genel çalışma ortamını değerlendirmede kullanılan alt boyutlardan yönetici desteği
boyutunda çalıştıkları kurumlar farklı olan çalışanların algı ortalamaları istatistiksel olarak
farklıdır ve Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde çalışanların yönetim
desteği (ort.3,1) boyutunu, Keskin İlçe Hastanesi (ort.3,6) ve Delice İlçe Hastanesi’nde
(ort.3,6) hizmet veren sağlık çalışanlarına göre daha olumsuz olarak değerlendirdiği
görülmektedir. Ayrıca KDÇHH çalışanları ile karşılaştırıldığında daha küçük olan Keskin
ve Delice İlçe hastanelerinde çalışanlar mevcut işlerini sürdürmeye daha az niyetlidirler.
Özaltın (1997), araştırmasında tabiplerin ve hemşirelerin yaş gruplarına, hizmet
sürelerine, aylık nöbet sayılarına göre çalışma ortamı ve koşullarından duydukları doyum
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulmuştur. Yine aynı araştırmada
tabiplerin yaş gruplarına, medeni durumlarına, hizmet sürelerine, mesleki statülerine,
görev yaptıkları birliklere, rütbelere ve aylık nöbet sayılarına göre yönetim biçiminden
duydukları doyum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu
bulgular araştırma bulgularımızla uyumludur.
Özaltın (1997), kurumdan ayrılma niyetleri ile genel iş doyum düzeyleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulmuştur. Ayrıca hem tabiplerin hem de hemşirelerin,
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işin bütün boyutlarından duydukları doyum düzeyine göre kurumdan ayrılma düşünceleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğunu bulmuştur. Bu sonuç yaptığımız
araştırma bulgularını desteklememektedir. Bunun nedeni araştırmanın yürütüldüğü
kurum, il farklılığı ve örneklem grubu olabileceği düşünülmektedir.

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, çalışma ortamını değerlendirmede kullanılmakta olan alt boyutlardan biri
olan yönetici desteği boyutunu idari birim çalışanlarının daha olumlu algıladığı sonucuna
ulaşılmıştır. Klinik birimlerde çalışan sağlık personelinin % 64,7’si yöneticilerinden
yeterli desteği göremediklerini belirtmişlerdir. Özellikle yöneticileriyle iletişim sıkıntısı,
şikâyetleri iletme ve anlayışla karşılanmaması, hastalarla ilgili sorunlarda yöneticiler
tarafından yeterli desteğin görülmemesi, birimdeki görev dağılımı ve boş olan
pozisyonların zamanında doldurularak iş yükünün artmasının önlenmesi ile ilgili sıkıntılar
mevcuttur. Bu konularla ilgili olarak özellikle hastane yöneticilerinin mevcut sıkıntıları
belirleyecek araştırmalar yapması ve bu sorunu giderecek girişimsel planlamaların
yapılmasını sağlamaları; yöneticilere yönelik kişilerarası ilişkiler, görev yetki ve
sorumluluklar konularında hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi gerektiği
düşünülmektedir.
Bu çalışmada birim desteği boyutunu bütün katılımcılar yetersiz olarak algılamışlardır.
Özellikle klinik birim çalışanları bakım ve tedavide kullanılan araç gereçlerin
eksikliğinden, kolay ulaşamamalarından ve teknolojik ilerlemelerin gerisinde olduğundan
şikâyetçidir. Bu konuyla ilgili hastane yönetiminin malzeme gereksinimini doğru olarak
tespit edecek araştırmalar yapması ve zamanında temin etmeleri gerektiği
düşünülmektedir. Ayrıca servislerde birim sekreterinin bulunmaması, gelen telefonlar ya
da hastalarla ilgili evrak işlerinin yürütülmesi işinin sağlık çalışanlarına yüklenmesi,
çalışanların iş yükünü artırmakta, tedavi ve bakım sürecinin bölünmesine ve dikkatin
dağılmasına, dahası bu işlemler gerçekleştirilirken hatalar yapılmasına sebebiyet vereceği
düşünülmektedir. Özellikle bu iş için gerekli eleman temininin sağlanmasının, yapılan
hataların ve zaman kaybının önüne geçilmesinin yanı sıra sağlık çalışanlarının iş yüklerini
azaltılarak iş doyum düzeylerinin de artırılabileceği düşünülmektedir. Yine aynı şekilde
sosyal hizmet uzmanlığı ve eczacılık hizmetleriyle ilgili çalışanlarla daha sıkı işbirliği ve
koordinasyonun sağlanması ve gerekli görevlendirmelerin yapılması gerektiği
düşünülmektedir.
Klinik birimlerde çalışan sağlık personeli çalışma ortamı iş yüklerini olumsuz
değerlendirmektedirler. Özellikle yardımcı sağlık personeli için görev tanımlarının net bir
şekilde yapılması, görev dağılımının adil olarak yapılması, mevcut iş yüküne göre yeterli
eleman temininin sağlanması konusunda yapılacak çalışmaların çalışan memnuniyetini
yükseltmede etkili olacağı düşünülmektedir.
Eğitim düzeyi yüksek sağlık personelinin çalışma ortamı algılarının yükseltilmesi için bu
grubun talep ve beklentilerinin göz önüne alınması, kendileriyle ilgili kararlara
katılımlarının sağlanması, mesleki gelişimlerini destekleyecek programlar düzenlenmesi
ya da mevcut eğitim, konferans gibi imkânlardan yararlanmalarının sağlanmasının yararlı
olacağı düşünülmektedir.
Klinik birimlerde çalışan sağlık personeli, özellikle çalışma yerinin fiziki koşullarından
memnun değillerdir. Fiziki koşulların düzeltilmesi, tedavi ve bakım için daha hijyenik,
daha teknolojik ve daha güvenli ortamların oluşturulması gerektiği düşünülmektedir.

191

Bu çalışmada ulaşılan önemli bulgulardan birisi de genel çalışma ortamı algı puanı
düzeylerinin kurumlara göre farklılık gösterebileceğidir. Bu durumda her kurumun
kendine uygun politikalar belirlemesi ve sorunları çözmede kendi koşullarını göz önünde
bulundurmaları önerilebilir. Elde edilen sonuçlara göre KDÇHH çalışanları diğer
hastanelerde görev yapan çalışanlara göre çalışma ortamlarını daha olumsuz
değerlendirmektedirler, özellikle yönetici desteği boyutunda en düşük ortalamaya
sahiptirler, KDÇHH yöneticilerinin sorunların tespitine ve giderilmesine yönelik
değişiklikler üzerinde çalışmaları gerektiği düşünülmektedir. Yöneticilerin özellikle klinik
birimlerde görev yapan sağlık çalışanlarıyla ilgili olan beklenti ve taleplerin
değerlendirilmesi ve kendileriyle ilgili kararlar alınırken bu çalışanların karara
katılımlarının sağlanması bu boyutun çalışma ortamında daha olumlu algılanmasını
sağlayabilir. KDÇHH çalışanlarının özellikle bu kurumda çalışma ortamlarının
düzeltilmesi, daha güvenli bir hale getirilmesi, geliştirilmesi, olumlu organizasyon
atmosferlerinin oluşturulması ve çalışma arkadaşlarıyla daha pozitif bir ortamın
oluşturulması çalışanların çalışma ortamlarıyla ilgili düşüncelerini daha olumlu hale
getirebilir.
Araştırma esnasında katılımcılardan bir kısmının araştırmanın kendileri ve kurumları için
bir yarar sağlayıp sağlamayacağı hususunda endişelerinin olduğunu belirtmeleri bile
önemli bir ikazdır. Bu tür endişelerin ortadan kaldırılabilmesi için, yapılan çalışmaların
üst yönetim kademelerine aktarılması ve elde edilen sonuçların değerlendirileceğinin
bütün personele duyurulması gereklidir.
Çalışma ortamı algısı ve iş doyumu durağan değil dinamik bir durumdur, dolayısıyla
kurumlarda bu tür araştırmaların bir kez yapılmakla kalmayıp, belirli aralıklarla
yinelenmesi gereği doğmaktadır. Bu sayede çalışanların çalışma ortamı algısı ve doyum
düzeylerinde zaman içinde yükselmenin olup olmadığı saptanarak yöneticilere kendi
kendilerini değerlendirme olanağı sağlayabilir.
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BEZDİRİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Gültekin YILDIZ 1 , Mahmut AKBOLAT 2 , Oğuz IŞIK 3
Özet
İşyerinde bireyleri ve organizasyonu olumsuz yönde etkileyen ve bireylerin örgütsel
bağlılığını azaltan, hatta örgütten ayrılmalarına neden olan bezdiri (mobbing), sağlık
çalışanları arasında sıkça görülmektedir. Bu çalışmada sağlık çalışanları arasında
bezdiri ve örgütsel bağlılığın sağlık çalışanlarının sosyo-demografik özelliklerine göre
farklılaşıp farklılaşmadığı ve bezdiri ile örgütsel bağlılık arasında bir ilişki olup olmadığı
araştırılmıştır. Bu amaçla Leymann tarafından geliştirilen bezdiri ölçeği ile Meyer ve
Allen tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeklerinden yararlanılmıştır. Araştırmada
Sakarya il merkezinde görevli 481 sağlık çalışanına anket uygulanmıştır. Çalışmadan
elde edilen bulgulara göre sağlık çalışanlarının %5,2’si bezdiriye maruz kalmaktadır.
Sağlık çalışanlarının duygusal ve normatif bağlılık düzeyleri daha yüksek olmasına
karşılık, devamlılık bağlılık düzeyleri daha düşüktür. Sağlık çalışanları daha çok hastane
yöneticileri ve birinci derece yöneticileri tarafından bezdiriye maruz bırakılmaktadırlar.
Bezdiriye maruz kalmaları durumunda yazılı ve sözlü şikâyetlerin yanı sıra bezdiri
davranışını gerçekleştiren kişi ile konuşarak sorunu çözmeye çalışacaklarını ifade
etmektedirler. Ancak çalışanların yaklaşık 1/3’ü bezdiriye uğraması durumunda etkin
davranış sergilemeyeceğini bildirmektedir. Bezdiri ve örgütsel bağlılık arasında
istatistiksel açıdan ters yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Dolayısı ile bezdiri
davranışlarındaki artış örgütsel bağlılığı olumsuz yönde etkilemektedir. Bezdiri
sonucunda özellikle işgörenin duygusal ve normatif bağlılığı olumsuz yönde etkilenmekte
ve bağlılığı azalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mobbing, Örgütsel Bağlılık, Sağlık Çalışanları
Abstract
Mobbing, which affects to people in workplaces and organizations adversely, and reduces
organizational commitment of people, and moreover causes to leave the organization, is
seen between health employees frequently. In this study, organizational commitment and
mobbing were investigated whether differentiation among the health employees according
to socio-demographic characteristics of health employees, and investigated whether a
relationship between organizational commitment and mobbing. To this purpose, two
scales were used. One of them is scale of mobbing, developed by Leymann, and other is
scale of organizational commitment, developed by Meyer and Allen. The questionnaire
was applied to 481 medical employees who have been working in the center of Sakarya.
According to the findings of the study, 5.2% health employees are exposure to mobbing.
Affective commitment's levels and normative commitment's levels of health employees are
higher; although, continuance commitment's levels of health employees are lower. Mostly,
health employees are exposure to mobbing by hospital administrators and their first1
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degree managers. Health employees have stated that if they had exposure behavior of
mobbing they complained written and oral, and they tried to solve the problem by talking
to person who has done behavior. However approximately one-third of employees said
that if they had exposure to behavior of mobbing they didn’t do an active behavior. There
is a significant opposite correlation statistically between mobbing and organizational
commitment. Therefore, the increase in mobbing behavior is adversely affected to
organizational commitment. The aim of mobbing is to frustrate to employees. Especially
employees’ affective commitment's levels and normative commitment's levels are affected
adversely by mobbing.
Keywords: Mobbing, Organizational Commitment, Health Employees
1. GİRİŞ
İşyerinde bezdiri (psikolojik taciz veya İngilizce söyleniş şekliyle mobbing), çalışma
yaşamının var oluşundan bu yana yaşanan, ancak insan doğasının gereğinden dolayı açığa
çıkarmaktan kaçınılan, adeta bilinmezden gelinen karmaşık, çok boyutlu ve çok disiplinli
bir konudur (Tınaz, 2006a: 13). Örgütsel bağlılık ise belirli bir organizasyonun üyesi
olarak kalma konusunda güçlü bir istek, organizasyon lehinde yüksek düzeyde çaba
göstermeye gönüllü olmak, organizasyonun amaçlarını ve değerlerini kabul etme
konusunda belirli bir inançtır (Kaya ve Özdevecioğlu, 2008: 23).
İşyerinde hem bireyleri hem de tüm organizasyonu olumsuz yönde etkileyen mağduriyet
algısı, bezdiri veya psikolojik taciz davranışlarıyla yakından ilgili bir konudur. Kişinin
kendini göstermesi ve iletişimi, sosyal ilişkileri, itibarı, yaşam ve iş konumu ve sağlığına
yönelik saldırılar bezdiri davranışlarını oluşturmaktadır. Bu tür saldırgan davranışlar
sonucunda personel devir hızı artmakta ve buna bağlı olarak örgütsel bağlılıkla ilgili
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı bezdiri mağduriyetinin sosyodemografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak ve örgütsel
bağlılık ile arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle bezdiri ve
örgütsel bağlılık üzerinde durulmakta ve aralarındaki ilişkiye yer verilmektedir. Daha
sonra bezdiri kaynaklı mağduriyet ve örgütsel bağlılığın sağlık çalışanlarının sosyodemografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve bezdiri ile örgütsel bağlılık
arasındaki ilişki incelenmektedir.
1.1. Bezdiri
Latince “kararsız kalabalık” anlamına gelen “mobile vulgus” sözcüklerinden türeyen
İngilizcede kanun dışı şiddet uygulayan düzensiz kalabalık veya çete anlamına gelen
“mob” kökünün eylem biçimi olan “mobbing” sözcüğünün Türkçe karşılığı olan bezdiri,
psikolojik şiddet, kuşatma, taciz, yardım etme veya sıkıntı verme anlamına gelmektedir
(Demirgil, 2008: 3). Bezdiri kavramı, ilk kez etolojist Konrad Lorenz tarafından hayvan
davranışlarını tanımlamak için kullanılmıştır. Daha sonraları İsveç’te daha zayıf bir
öğrenci grubunun daha güçlü bir öğrenciye karşı yaptıkları saldırı için kullanılan bu
kavram, 1980’lerde Leymann tarafından işyerinde taciz anlamında kullanılmaya
başlanmıştır (Davenport vd., 2003: 3; Leymann,1996: 167).
Literatür incelendiğinde bezdiri kavramına ilişkin çeşitli tanımların bulunduğu ve kabul
edilmiş ortak bir tanımının mevcut olmadığı görülmektedir. Buna karşın özellikle bezdiri
süresi ve sıklığı gibi parametrelerde araştırmacıların fikir birliği içerisinde olduğu
görülmektedir (Hoel vd., 1999: 190). Bezdiri, çalışanlara üstleri, astları veya eşit düzeyde
olanlar tarafından sistematik biçimde uygulanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet ve
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aşağılama (Tutar, 2004: 11); karmaşık davranışlarla karakterize edilen ve işyerinde
karşılaşılan bir olgu olarak tarif edilebilen, bir bireye karşı uygulanan zararlı davranışlar
ve baskılar (Vandekerckhove ve Commers, 2003: 45); insanların yalnızca bireysel olarak
değil grup halinde de sergiledikleri psikolojik bir saldırganlık hali (Leymann, 1990: 121);
işyerinde belirli bir kişiyi hedef alan, uzun süreli ve sistematik bir şekilde devam eden
olumsuz davranışlar (Baykal, 2005: 7); işyerinde diğer çalışanlar veya işverenler
tarafından tekrarlanan saldırılar şeklinde uygulanan bir çeşit psikolojik terör şeklinde tarif
edilmektedir. Yukarıdaki tanımlar incelendiğinde de görüleceği gibi, bezdiri sürecinin
fark edilebilir beş temel özelliği bulunmaktadır (Vartia, 2003: 10-11; Einarsen, 2000: 379401):
x
x
x
x
x

Bezdiri belli bir zaman periyodunda ve düşmanca davranışların düzenli olarak
uygulanmasından oluşur.
Mağdur ile uygulayan arasında güç eşitsizliği söz konusudur.
İki kişi arasında, tek kişiyle grup arasında veya gruplar tarafından kişilere
uygulanır.
Düşmanca davranışlar belli bir stratejiyle bilerek ve istenerek uygulanır.
Bezdiri süreci fiziksel ve cinsel saldırıları içermemektedir.

Bezdiri, kişiye yönelik, kişinin yaşı, ırkı, cinsiyeti, dini, uyruğu, sakatlığı veya hamileliği
gibi herhangi bir nedene dayalı belirgin ve ayrımcılık olmaktan çok, taciz, rahatsız etme
ve kötü davranış yoluyla herhangi bir kişiye yönelen saldırganlıktır. Kişiyi iş yaşamından
dışlamak amacıyla kasıtlı olarak yapılır (Dilman, 2007: 6). Ancak, bezdiri davranışları
çok sık (haftada en az bir defa) ve uzun bir zaman periyodunda (en az altı aylık bir süreç)
meydana gelmesi gerekir. Çok sık ve uzun bir süreçte meydana gelen saldırgan
davranışlar sonucu oluşan eziyet, büyük oranda psikolojik, psikosomatik ve sosyal
problemlerle sonuçlanır (Leymann:1996:168). Bu durum, mağdurun iş değiştirmesine ve
özel hayatında birçok sorun yaşamasına neden olabilir. Bu da çalışanın meslek kaybına,
uç noktada ve uzun vadede sosyal açıdan dışlanmaya ve hatta çalışanın hayatına son
vermesine kadar uzayabilir. Bu nedenle bezdirinin engellenemediği durumlarda,
mağdurun klinik yardım alması gerekebilir (Groeblinghoff, 1996: 278).
1.2. Örgütsel Bağlılık
Örgütsel bağlılık, işgörenin örgütte kalma ve onun için çaba gösterme arzusu ile örgütün
amaç ve hedeflerini benimsemesi (Mowday vd., 1982: 20) ve örgütün değer yargıları ve
hedefleri ile özdeşleşmesi ve aynı zamanda kurumdan karşılık beklemeksizin bu hedefleri
gerçekleştirmek için sorumluluk hissetmesidir. Dolayısıyla örgütsel bağlılık, çalışanın
örgüte olan psikolojik yaklaşımını ifade etmektedir ve çalışan ile örgüt arasındaki ilişkiyi
yansıtan, örgüt üyeliğini devam ettirme kararına yol açan psikolojik bir durumdur (Allen
ve Meyer, 1990: 2). Dolayısıyla örgütsel bağlılık, bireysel veya alt gruplardan daha çok,
örgütün çıkarlarına önem verme ve onları koruyacak şekilde davranma eğilimi olarak
tanımlanmaktadır (Kundi ve Saleh, 1993: 154).
Araştırmacılar arasında bireyi örgüte bağlayan psikolojik ifadelerin niteliği hakkında
farklı görüşler vardır. Bu farklılık, örgütsel bağlılığın çoklu boyutlarla ifade edilmesine
yol açmış ve araştırmacılar kavramı değer ve devamlılık bağlılığı; uyum, kimlik ve
bütünleşme bağlılığı; değer, devamlılık ve ahlâki bağlılık gibi çoklu boyutlarla
açıklamaya çalışmışlardır (Meyer ve Herscovitch, 2001: 302-304; Rowden, 2000: 30;
Allen ve Grisaffe, 2001: 211). Bu çalışmalar içerisinde en fazla göze çarpan, Allen ve
Meyer tarafından ortaya konan üç boyutlu örgütsel bağlılık modelidir (Allen ve
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Meyer,1990). Bu modelin birinci boyutu bireyin örgüte karşı duygusal ilgisini ortaya
koyan duygusal bağlılıktır. Modelin ikinci boyutunu bireylerin çalışma ihtiyaçları olduğu
veya örgütte kalmak zorunda oldukları için örgütte kalmaya devam etmelerini ifade eden
süreklilik bağlılığı oluşturur. Modelin son boyutunu ise örgütte kalmayı ahlaki bir
sorumluluk olarak ortaya koyan normatif bağlılıktır (Allen ve Grisaffe, 2001: 214;
Shepherd ve Mathews, 2000: 558).
Duygusal Bağlılık (Affective Commitment); çalışanları örgüte duygusal olarak bağlayan ve
bu örgütün üyesi olmaktan dolayı mutlu olmalarını sağlayan bireysel ve örgütsel
değerlerin birbirileriyle uyumlu olması sonucu oluşmaktadır. Çalışan, kendi değerleriyle
örgütün değerlerinin birbiriyle örtüştüğünü hissedince örgüte duygusal olarak
bağlanmaktadır (Wiener, 1982: 423-424). Süreklilik Bağlılığı (Continuance Commitment;
çalışanın ekonomik menfaatine dayanan bağlılık türüdür. Süreklilik bağlılığı, çalışanın
örgüte çalıştığı süre içinde örgüte yaptığı yatırım ve maliyetleri dikkate alarak örgütte
kalmayı bir ihtiyaç olarak görmesidir (Bergman, 2006: 646). Süreklilik bağlılığı, örgütte
çalışanın yapmış olduğu kişisel yatırımlar nedeniyle bu örgütte kalma isteğinden
kaynaklanmaktadır (Durna ve Eren, 2005: 211). Normatif Bağlılık (Normative
Commitment); çalışanın kendini üyesi olduğu örgüte borçlu hissetmesinden doğan
bağlılıktır. Çalıştığı örgütten aldığı eğitimler veya kurduğu iyi ilişkiler çalışanın üyesi
olduğu örgüte karşı kendisini borçlu hissetme ve örgüte de minnet duyduğu için çalışmaya
devam etmesidir (Ünler, 2006: 96). Çalışanların bu tür bir bağlılığı sergilemesinin nedeni
bunun doğru ve etik olduğuna inanmalarıdır (Durna ve Eren, 2005:211).
1.3. Bezdiri ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki
Bezdiri, işgörenleri çalıştıkları işyerlerinde rahatsız etmekte ve örgüte karşı ilgi ve
sempatilerinde azalmaya neden olmaktadır. Bezdiriye maruz kalan işgörenlerin zamanla iş
tatmin seviyeleri düşmekte ve işyeri sadakati kaybolmaktadır. Bu alanda yapılan
çalışmalarda bezdirinin çalışanlarda işten ayrılma niyeti oluşturduğu, buna bağlı olarak
işgören devir hızını arttırdığı, motivasyonlarını, verimliliklerini ve iş tatminlerini azalttığı
sonucuna ulaşılmıştır (Niedl, 1996:239-240). Dolayısı ile bezdiri sonucunda, çalışanların
iş tatminleri ve örgütsel bağlılıkları azalmakta ve işten ayrılma niyeti oluşmaktadır
(Vartia,1996; Einarsen vd., 1994; Zapf vd., 1996).
Çalışanların işten ayrılması üzerine yapılan çoğu araştırma, işten ayrılma davranışının
önemli ölçütünün kişilerin örgüte bağlılıklarının bir belirtisi olan iş tatminiyle ilgili
olduğunu ortaya koymuştur. Kişi eğer örgüt değerlerine bağlı ve bu değerlerin
gerçekleştirilmesine katkıda bulunuyorsa örgütten ayrılmak istemeyecektir (Gündüz
Çekmecelioğlu, 2005: 28). Ancak bezdiri örgütsel bağlılık karşısında büyük bir tehdit
oluşturmaktadır. Çünkü işletmeler bezdiri sonucunda kilit insanları yitirmekte, işgücü
devir oranı aniden artmakta, nifak oluşmakta ve çalışanların moralleri bozulmaktadır.
Sorunların temeline inilmeden bir takım çalışmalar yapılması, örgüt yapılarının karmaşık
bir hal almasına ve örgütün zayıf düşmesine neden olmaktadır (Tınaz, 2006b: 158).
Ayrıca bezdiri, iş ortamındaki sosyal ilişkileri de olumsuz yönde etkilemektedir.
İşyerlerinde yalnızca bezdiriye uğrayanlar değil, aynı zamanda süreç içerisindeki olaylara
tanık olanlar da bir gün sıranın kendilerine geleceğini düşünerek örgüte olan güvenlerini
yitirmektedirler (Tınaz, 2006c: 19).
2. YÖNTEM
Çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının bezdiriye maruz kalma durumları, örgütsel
bağlılıkları ve bezdiriye maruz kalma durumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki;
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bezdiri ve örgütsel bağlılığın sosyo-demografik özelliklere göre farklılaşıp
farklılaşmadığı; bezdirinin kimlerden kaynaklandığı ve kendilerine ya da arkadaşlarına
bezdiri davranışının ortaya çıkması durumunda sağlık çalışanlarının geliştireceği
davranışların neler olduğu incelenmektedir.
Çalışma alan araştırmasına dayanmaktadır. Veri toplama aracı olarak Leymann tarafından
geliştirilen ve 5 farklı grupta 45 ifadeden oluşan bezdiri ölçeği (Davenport vd., 2003) ve
Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen üç boyutta 24 ifadeden oluşan örgütsel
bağlılık ölçekleri ile katılımcıların tanımlayıcı özelliklerinden oluşan bir anket formu
kaullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçeklerin ikisinde de 5’li Likert Ölçek
kullanılmıştır.
Araştırmanın evrenini Sakarya il merkezinde bulunan hastaneler oluşturmaktadır. İlgili
kurumlarda araştırma izni alırken belirtildiğinden çalışmada sağlık kuruluşlarının isimleri
ve özellikleri belirtilmemiştir. Araştırmanın evrenini çalışmanın yapıldığı dönemde
Sakarya il merkezinde çalışan toplam 2154 sağlık alışanı oluşturmaktadır. Çalışmada basit
rastgele örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Bu amaçla n= (N x p x p x Z 2)/ [(N–1) x
t2]+(p x q x Z2)23 formülden yaralanarak örneklem büyüklüğü tespit edilmiştir. Formülden
%95 güven aralığında evreni temsil edecek örneklem büyüklüğünün 326 kişi olması
gerektiği bulunmuş ve sağlık çalışanlarına 550 anket dağıtılmıştır. Ancak çalışma
sonucunda 481 anketin geri dönüşü sağlanabilmiş ve örneklem için yeterli olduğuna karar
verilmiştir (Bal, 2001: 113-114; Güredin, 1987: 368-370). Anketten elde edilen verilerin
analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra; bağımsız örneklerde t testi, tek yönlü
varyans analizi ve çift yönlü korelasyon analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Sonuçlar
%95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
3. BULGULAR
Çalışmada kullanılan ölçekler boyutlarına göre ayrılarak her boyutun güvenilirliği
Cronbach Alpha değeri hesaplanarak test edilmiştir. Yapılan hesaplama sonucunda I.
ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,939; II. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,912 bulunmuş
olup, boyutlarla ilgili değerler Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1‘de ayrıntısı görüldüğü gibi,
işgörenlerin en fazla, kişinin kendini göstermesi ve iletişimine saldırı, en az ise kişinin
sağlığına saldırı boyutlarında bezdiri davranışları görülmektedir. Örgütsel bağlılık
boyutlarına bakıldığı zaman da en fazla katılım duygusal bağlılık boyutunda olduğu
görülmektedir.
Tablo 1. Boyutlara Göre Anketin Güvenilirliği
Soru
Ort
Boyutlar
S.S.
sayısı
.
Kişinin kendini göstermesi ve iletişimine
0,50
11
1,40
saldırı
2
0,43
Kişinin sosyal ilişkilerine saldırı
5
1,15
1
Kişinin itibarına saldırı
15
1,17 0,34
23

Cronbach
Alpha
0,843
0,805
0,888

Formülde; N = Evren, n = Örneklem sayısı, p = Evren içinde ilgilendiğimiz özelliğin
görülme sıklığı (0,50 alınmıştır), q = Evren içinde ilgilendiğimiz özelliğin görülmeme
sıklığı (1-p), Z = Güven düzeyine göre standart değer (normal dağılım tablolarından
bulunur %95 için 1,96), t = Göz yumulabilir yanılgı (0,05 alınmıştır)
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Kişinin yaşam ve iş konumuna saldırı

9

1,17

Kişinin sağlığına saldırı

5

1,10

Psikolojik Taciz Ölçeği

45

1,21

Normatif Bağlılık

8

3,44

Duygusal bağlılık

8

3,51

Süreklilik bağlılığı

8

2,90

Örgüte Bağlılık Ölçeği

24

3,29

8
0,34
3
0,32
3
0,30
3
0,85
3
0,93
4
1,07
0
0,72
9

0,838
0,818
0,939
0,837
0,912
0,906
0,912

Tablo 2’de katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular verilmiştir. Çalışmaya
katılanların %33,5’i hemşire, %13,9’u tıbbi sekreter ve %14,3’ü memurlardan
oluşmaktadır. %65,7’si kadın ve %34,3’ü erkek olan katılımcıların, %59,0’u evli ve
%38,0’i bekârdır. Büyük çoğunluğu (%76,6) 35 ve daha küçük yaşlarda bulunan
katılımcıların %39,5’i lise ve %33,5’i önlisans mezunlarından oluşmaktadır. %63,6’sı
yalnızca gündüz mesai saatleri içerisinde görev yapan katılımcıların, %74,6’sı çalıştıkları
birimden ve %72,4’ü çalıştıkları kurumdan memnun olduklarını ifade etmişlerdir.

Özellikler

Unvan

Cinsiyet

Eğitim
durumu

Tablo 2. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri
Say Yüzd Özellikler
ı
e
Hekim
47
9,9
25 ve altı
Hemşire
159
33,5
26-35 yaş
Sağ.
teknis./teknik
40
8,4
36-45 yaş
Yaş
eri
Sağlık
46 yaş ve
27
5,7
memuru
üzeri
Diğer sağ.
46
9,7
Toplam
personeli
Tıbbi sekreter
66
13,9
Memur
Memur
68
14,3
Sözleşmeli
İstihdam
Yardımcı
Şirket
şekli
21
4,4
personel
elemanı
Toplam
474 100,0
Toplam
Erkek
165
34,3
Bekâr
Kadın
316
65,7
Evli
Medeni
Dul/Boşanm
Toplam
481 100,0 durum
ış
Lise
186
39,5
Toplam
Ön lisans
158
33,5
≤5 yıl
Toplam
Lisans
77
16,3
6-10 yıl
çalışma
Lisansüstü
50
10,6
≥11 yıl
süresi
Toplam
471 100,0
Toplam
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Say
ı
136
230

Yüzd
e
28,5
48,1

83

17,4

29

6,1

478

100,0

200
113

41,6
23,5

168

34,9

481
183
284

100,0
38,1
59,0

14

2,9

481
217
111
137
465

100,0
46,7
23,9
29,5
100,0

Çalıştığı
kurumdan
memnuniy
et

Çalıştığı
birimden
memnuniy
et

Memnun
Memnun
değil
Kısmen
memnun
Toplam
Memnun
Memnun
değil
Kısmen
memnun
Toplam

339

72,4

22

4,7

107

22,9

468
356

100,0
74,6

16

3,4

105

22,0

477

100,0

Çalışma
şekli

Çalışma
şeklinden
memnuniy
et

Gündüz

304

63,6

Nöbet

75

15,7

Vardiya

99

20,7

Toplam
Memnun
Memnun
değil
Kısmen
memnun
Toplam

478
317

100,0
69,4

40

8,8

100

21,9

457

100,0

Tablo 3’de sağlık çalışanlarının boyutlara göre maruz kaldıkları bezdiri davranışlarının
frekans dağılımları verilmiştir. Nadiren (15 gün-30 günde bir), bazen (haftada bir), sık sık
(haftada 2-3 defa) ve çok sık (neredeyse her gün) şeklinde dizayn edilen ölçekten
yararlanarak yapılan analiz sonucunda çalışanların %12,5’inin bezdiri davranışlarına
maruz kaldıkları bulunmuştur. Ancak bu davranışların bezdiri olarak nitelenebilmesi için
haftada en az bir kez ve altı ay süreyle devam etmesi gerekmektedir. Buna göre bezdiriye
maruz kalan sağlık çalışanı %5,2’dir.
Tablo 3. Boyutlarına Göre Çalışanların Bezdiriye Maruz Kalma Durumları
Hiç Nadire Baze Sık
Çok
(%
n
n
sık
sık
)
(%)
(%) (%)
(%)
Kişinin kendini göstermesi ve iletişimine
75,
13,8
7,9
1,7
1,5
saldırı
1
91,
Kişinin sosyal ilişkilerine saldırı
4,6
2,3
0,6
1,0
3
88,
Kişinin itibarına saldırı
7,1
2,9
0,8
0,6
8
89,
Kişinin yaşam ve iş konumuna saldırı
6,5
3,4
0,8
0,2
1
93,
Kişinin sağlığına saldırı
4,4
1,5
0,4
0,2
3
87,
Toplam bezdiri davranışı
7,3
3,6
0,9
0,7
5

Bezdir
i
(%)
11,1
4,0
4,4
4,4
2,1
5,2

Ayrıca bezdiri davranışının en fazla kişinin kendini göstermesi ve iletişimine saldırı
boyutunda (%11,1) gerçekleştiği, en az ise kişinin sağlığına saldırı (%2,1) boyutunda
olduğu görülmektedir.
Tablo 4’de sağlık çalışanlarının bezdiri davranışını gördükleri kişilerin dağılımı yer
almaktadır. Tablo incelendiğinde de görüldüğü gibi, bezdiri davranışlarını en fazla
(%24,5) hastane yöneticileri göstermektedir. Bunu çalışanların doğrudan bağlı
bulundukları yöneticiler (%20,2), hasta ve hasta yakınları (%17,7), aynı birimde
çalıştıkları iş arkadaşları (%13,3) ve yönetim görevi bulunmayan ancak üst düzey
görevleri yürüten personel (%6,9) izlemektedir. En alt sırada ise daha kıdemsiz personel
(%4,4) yer almaktadır.
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Tablo 4. Bezdiri Uygulayan Kişilerin Statülerine Göre Dağılımı
Bezdiri Uygulayan Kişiler
Sayı
Hastane yöneticileri
118
Doğrudan bağlı bulunduğunuz yöneticiler
97
Hasta ve hasta yakınları
85
Aynı birimde çalıştığınız iş arkadaşlarınız
64
Yönetim görevi bulunmayan ancak üst düzey görevleri
33
yürüten personel
Sizden daha kıdemsiz/alt pozisyondaki çalışanlar
21
Toplam Katılımcı
481

Yüzde
24,5
20,2
17,7
13,3
6,9
4,4
100,0

Tablo 5’de sağlık çalışanlarının bezdiriye maruz kalmaları durumunda gösterecekleri
davranış örnekleri verilmiştir. Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu bezdiriye maruz
kalmaları durumunda yazılı şikâyette bulunacaklarını (%59,0) bildirmişlerdir. Bunu ilgili
kişi ile konuşarak problemi çözerim (%20,0), sözlü şikâyette bulunurum (%19,8) ve
dikkat çekmemeye çalışırım (%15,6) ifadeleri izlemektedir. Burada önemli bir husus;
dikkat çekmemeye çalışırım (%15,6), durumu kabullenir ve bir şey yapmam (%8,9),
kurum içinde görev yerimi değiştirim (%2,5), kurumdan ayrılmaya çalışırım (%5,0) ve
eylemi yapan kişiye hak veririm (%2,3) ifadeleridir. Bu ifadelerin tamamında kurbanın
durumu kabullenmesi ve mücadeleden kaçması söz konusudur. Sonuç olarak
katılımcıların %34,3’ünün bezdiriye maruz kalması durumunda mücadele etmekten
kaçınacağı bulunmuştur.
Tablo 5. Bezdiriye Maruz Kalan Çalışanların Davranış Örnekleri
Gösterilecek Davranış Örneği
Sayı
Yüzde
Yazılı olarak şikâyette bulunurum
284
59,0
İlgili kişiyle konuşarak problemi çözerim
96
20,0
Sözlü olarak şikâyette bulunurum
95
19,8
Dikkat çekmemeye çalışırım
75
15,6
Durumu kabullenir, bir şey yapmam
43
8,9
İlgili kişiye ayı davranışı gösteririm
31
6,4
Durumu arkadaşımla paylaşırım
28
5,8
Durumu ailemle paylaşırım
26
5,4
Kurumdan ayrılmaya çalışırım.
24
5,0
Kurum içinde görev yerimi değiştiririm
12
2,5
Eylemi yapan kişiye hak veririm
11
2,3
Toplam Katılımcı
481
100,0
Tablo 6’da iş arkadaşlarının bezdiriye maruz kalması durumunda sağlık çalışanlarının
gösterecekleri davranışlar sıralanmıştır. Burada önemli katılım alan ifadeler yazılı
şikâyette bulunmasını sağlarım (%51,8), konuşarak sorunu çözerim (%23,1), sözlü olarak
şikâyette bulunmasını sağlarım (%21,6), o kişiye karşı arkadaşımı savunurum (%21,0)
ifadeleridir. Bu ifadelerin tamamı arkadaşlarının bezdiriye uğradığına şahit olan sağlık
çalışanlarının aktif olarak çözüm arama eğiliminde olduklarını göstermektedir. Buna
karşılık sağlık çalışanlarının %5,8’i hiçbir tepki göstermeyeceğini ifade etmektedir.
Tablo 6. Arkadaşlarının Bezdiriye Maruz Kalması Durumunda Çalışanların
Göstereceği Davranış Örnekleri
Gösterilecek Davranış Örneği
Sayı
Yüzde
Yazılı şikâyette bulunmasını sağlarım
249
51,8
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Konuşarak sorunu çözerim
Sözlü olarak şikâyette bulunurum
O kişiye karşı arkadaşımı savunurum.
Hiçbir tepki göstermem.
Durumu ailesine bildiririm
Toplam Katılımcı

111
104
101
28
3
481

23,1
21,6
21,0
5,8
0,6
100,0

Sağlık çalışanlarının bezdiriye maruz kalma durumlarının sosyo-demografik özelliklerine
göre farklılık gösterip göstermediği bağımsız örneklerde t testi ve tek yönlü varyans
analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda yaş, medeni durum, eğitim
durumu, çalışma süresi, çalıştığı birimden memnuniyeti, istihdam şekli ve çalışma şekli
bakımından çalışanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,005).
Fark bulunan boyutlarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
Çalışanların kurumdan memnuniyetleri esas alınarak yapılan analiz sonucunda sağlık
çalışanlarının Kişinin itibarına saldırı boyutu dışındaki tüm boyutlarda istatistiksel açıdan
anlamlı fark oluşturduğu bulunmuştur (p<0,05). Tablo 7’de görüldüğü gibi fark bulunan
boyutların tamamında çalıştıkları kurumdan memnun olmadığını bildiren sağlık
çalışanları daha fazla bezdiri davranışlarına maruz kaldıklarını düşünmektedirler.
Tablo 7. Sağlık Çalışanlarının Çalıştıkları Kurumdan Memnuniyetlerine Göre
Bezdiriye Maruz Kalma Durumları
Çalıştığı Kurumdan Memnuniyet
n
Ort. S. S.
F
p
Psot Hoc
Memnun1
339 1,35 0,450
2Kişinin kendini
1(p=0,000)
Memnun değil2
22
1,92 0,821
göstermesi ve
15,241 0,000
2Kısmen
iletişimine saldırı
107 1,43 0,437
3
3(p=0,000)
memnun
Memnun1
339 1,15 0,307
2Kişinin itibarına
Memnun değil2
22
1,40 0,431
1(p=0,001)
6,606 0,001
saldırı
2Kısmen
107 1,19 0,324
3
3(p=0,014)
memnun
Memnun1
339 1,15 0,324
2Kişinin yaşam ve
1(p=0,000)
Memnun değil2
22
1,45 0,457
iş konumuna
8,286 0,000
2Kısmen
saldırı
107 1,16 0,319
3
3(p=0,001)
memnun
Memnun1
338 1,10 0,329
21(p=0,000)
Kişinin sağlığına
Memnun değil2
22
1,34 0,587
6,986 0,001
saldırı
2Kısmen
106 1,06 0,161
3
3(p=0,001)
memnun
Tablo 8’de sağlık çalışanlarının çalışma şeklinden memnuniyet düzeyleri esas alınarak
yapılan analiz sonucu elde edilen bulgular verilmiştir. Tablo incelendiğinde de görüldüğü
gibi 5 boyutta da istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Kişinin kendini
göstermesi ve iletişimine saldırı, kişinin itibarına saldırı, kişinin yaşam ve iş konumuna
saldırı ve kişinin sağlığına saldırı boyutlarında fark, çalışma şeklinden memnun olmayan
sağlık çalışanları ile memnun ve kısmen memnun olan sağlık çalışanlarından
kaynaklanmaktadır (p<0,05). Kişinin sosyal ilişkilerine saldırı boyutunda ise fark çalışma
şeklinden memnun olanlar ile olmayanlardan kaynaklanmaktadır. 5 boyutta da çalışma
şeklinden memnun olmayan sağlık çalışanlarının bezdiriye daha fazla maruz kaldıkları
gözlenmektedir.
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Tablo 8. Sağlık Çalışanlarının Çalışma Şeklinden Memnuniyetlerine Göre Bezdiriye
Maruz Kalma Durumları
Çalışma Şeklinden Memnuniyet
n
Ort. S. S.
F
p
Post Hoc
317
1,35 0,438
Kişinin kendini Memnun1
2Memnun değil2
40
1,71 0,470
göstermesi ve
1(p=0,000)
10,530 0,000
iletişimine
2Kısmen
100
1,46
0,579
saldırı
3(p=0,013)
memnun3
Memnun1
317
1,13 0,371
Kişinin sosyal
Memnun değil2
40
1,32 0,639
23,342 0,036
ilişkilerine
1(p=0,031)
Kısmen
saldırı
100
1,18 0,531
memnun3
1
Memnun
317
1,14 0,288
2Kişinin
Memnun değil2
40
1,39 0,474
1(p=0,000)
9,597 0,000
2itibarına saldırı Kısmen
100
1,20
0,434
3(p=0,008)
memnun3
Memnun1
317
1,14 0,304
2Kişinin yaşam
1(p=0,000)
Memnun değil2
40
1,43 0,519
ve iş konumuna
12,562 0,000
2Kısmen
saldırı
100
1,18 0,366
3
3(p=0,000)
memnun
Memnun1
315
1,09 0,286
21(p=0,012)
Kişinin
Memnun değil2
40
1,25 0,552
4,201 0,016
2sağlığına saldırı Kısmen
100
1,09
0,336
3(p=0,028)
memnun3
Sağlık çalışanlarının cinsiyetleri esas alınarak yapılan analizde kişinin kendini göstermesi
ve iletişimine saldırı, kişinin sosyal ilişkilerine saldırı, kişinin itibarına saldırı ve kişinin
sağlığına saldırı boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur. Fark bulunan
tüm boyutlarda erkek çalışanların kadın çalışanlardan daha fazla psikolojik tacize maruz
kaldıkları görülmektedir (Tablo 9).
Tablo 9. Çalışanlarının Cinsiyetlerine
Durumları
Cinsiyet
Kişinin kendini göstermesi ve Erkek
iletişimine saldırılar
Kadın
Erkek
Kişinin sosyal ilişkilerine
saldırı
Kadın
Erkek
Kişinin itibarına saldırı
Kadın
Erkek
Kişinin sağlığına saldırı
Kadın

Göre Psikolojik Tacize Maruz Kalma
n
165
316
165
316
165
316
164
315

Ort.
1,50
1,35
1,21
1,12
1,21
1,16
1,13
1,09

S.S.
0,576
0,451
0,484
0,398
0,377
0,332
0,370
0,295

t

p

2,865

0,001

2,061

0,001

1,402

0,038

1,323

0,015

Sağlık çalışanlarının örgüte bağlılıklarının sosyo-demografik özelliklerine göre farklılık
gösterip göstermediği bağımsız örneklerde t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak
analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda cinsiyet, yaş, medeni durum, unvan, eğitim
durumu ve çalışma şekli bakımından çalışanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark
bulunamamıştır (p>0,005). Fark bulunan boyutlarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
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Tablo 10. Sağlık Çalışanlarının Duygusal Bağlılıklarında Farklılık Oluşturan
Faktörler
Çalıştığı
Kurumdan
Memnuniyet
Çalıştığı
birimden
memnuniyet
Çalışma
Şeklinden
Memnuniyet

Memnun1
Memnun değil2
Kısmen
memnun3
Memnun1
Memnun değil2
Kısmen
memnun3
Memnun1
Memnun değil2
Kısmen
memnun3

339
22

3,71
2,57

107

3,11

356
16

3,67
2,69

105

3,14

317
40

3,64
2,88

100

3,39

0,870
0,924

21(p=0,000)
32,944 0,000
20,854
3(p=0,009)
0,868
1-2
(p=0,000)
1,214
21,883 0,000
1-3
0,887
(p=0,000)
0,896
21,077
1(p=0,000)
13,728 0,000
20,904
3(p=0,008)

Tablo 10’da görüldüğü sağlık çalışanlarının çalıştıkları kurumdan, çalışma şeklinden ve
çalıştıkları birimlerden memnuniyetleri duygusal bağlılık düzeylerinde istatistiksel açıdan
anlamlı fark oluşturmaktadır (p<0,05). Çalıştıkları kurum, birim ve çalışma şeklinden
memnun olan sağlık çalışanlarının duygusal bağlılık düzeyleri daha yüksek bulunmuştur.
Tablo 11’de görüldüğü sağlık çalışanlarının çalıştıkları kurumdan, çalışma şeklinden ve
çalıştıkları birimlerden memnuniyetleri normatif bağlılık düzeylerinde istatistiksel açıdan
anlamlı fark oluşturmaktadır (p<0,05). Çalıştıkları kurum, birim ve çalışma şeklinden
memnun olan sağlık çalışanlarının normatif bağlılık düzeyleri daha yüksek bulunmuştur.
Tablo 11. Sağlık Çalışanlarının Normatif Bağlılıklarında Farklılık Oluşturan
Faktörler
n
Ort. S. S.
F
p
Post Hoc
Memnun1
339
3,55 0,837
1Çalıştığı
2(p=0,001)
Memnun değil2
22
2,97 0,913
Kurumdan
10,252 0,000
1Kısmen
Memnuniyet
107
3,22 0,792
3
3(p=0,000)
memnun
Memnun1
356
3,54 0,826
1-2
Çalıştığı
Memnun değil2
16
2,93 1,091
(p=0,014)
birimden
8,378 0,000
1Kısmen
memnuniyet
105
3,24
0,830
3(p=0,004)
memnun3
Memnun1
317
3,50 0,851
Çalışma
Memnun değil2
40
3,15 0,923
1Şeklinden
3,137 0,044
2(p=0,040)
Kısmen
Memnuniyet
100
3,41 0,826
memnun3
Tablo 12’de görüldüğü sağlık çalışanlarının istihdam şekli ve toplam çalışma süreleri
süreklilik bağlılık düzeylerinde istatistiksel açıdan önemli fark oluşturmaktadır (p<0,05).
Şirket elemanı olarak istihdam edilen ve ≤5 yıl çalışan sağlık çalışanlarının süreklilik
bağlılık düzeyleri diğer çalışanlardan daha yüksek bulunmuştur.
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Tablo 12. Sağlık Çalışanlarının Süreklilik Bağlılıklarında Farklılık Oluşturan
Faktörler
n
Ort.
S. S.
F
p
Post Hoc
Memur1
200 2,74
1,041
İstihdam
Sözleşmeli2
112 2,97
0,991
1-3
4,226
0,015
Şekli
(p=0,005)
Şirket
167 3,05
1,133
elemanı3
≤5 yıl1
217 3,05
1,095
Toplam
1Çalışma
6-10 yıl2
110 2,87
0,996
5,137
0,006
3(p=0,002)
3
Süresi
≥11 yıl
136 2,67
1,058
Tablo 13’de çalışmada kullanılan ölçeklere ilişkin korelasyon analiz sonuçları verilmiştir.
Yapılan analiz sonucunda bezdiri ölçeğini oluşturan 5 boyut ve örgütsel bağlılık ölçeğini
oluşturan üç boyutun kendi içerisinde 0,01 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan
anlamlı ilişki içerisinde olduğu bulunmuştur. Buradan hareketle bezdiri ve örgütsel
bağlılığın herhangi bir boyutunda meydana gelen bir değişikliğin diğer boyutlarını da
pozitif yönde etkilediği söylenebilir. Normatif bağlılık ile kişinin kendini göstermesi ve
iletişimine saldırı, kişinin sosyal ilişkilerine saldırı, kişinin itibarına saldırı, kişinin
sağlığına saldırı ve bezdiri arasında; duygusal bağlılık ile kişinin kendini göstermesi ve
iletişimine saldırı, kişinin sosyal ilişkilerine saldırı, kişinin itibarına saldırı ve bezdiri
arasında; süreklilik bağlılığı ile kişinin sosyal ilişkilerine saldırı ve örgütsel bağlılık ile
işinin kendini göstermesi ve iletişimine saldırı, kişinin sosyal ilişkilerine saldırı, kişinin
itibarına saldırı ve bezdiri arasında istatistiksel açıdan önemli ve ters bir ilişki
bulunmaktadır. Buna karşılık, normatif bağlılık ile kişinin yaşam ve iş konumuna saldırı;
duygusal bağlılık ile kişinin yaşam ve iş konumuna saldırı ve kişinin sağlığına saldırı;
süreklilik bağlılığı ile kişinin kendini göstermesi ve iletişimine saldırı, kişinin itibarına
saldırı, kişinin yaşam ve iş konumuna saldırı, kişinin sağlığına saldırı ve bezdiri arasında
ve örgütsel bağlılık ile kişinin yaşam ve iş konumuna saldırı ve kişinin sağlığına saldırı
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).
Tablo 13. Psikolojik Taciz ve Örgüte Bağlılık Arasındaki İlişki
1
2
3
4
5
6
7
8
Kişinin
kendini
gösterme
si ve
1
iletişimin
e saldırı
(1)
Kişinin
sosyal
0,566*
ilişkileri
*
ne saldırı
(2)
Kişinin
itibarına 0,632*
saldırı
*
(3)

1

0,661*
*

1
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Kişinin
yaşam ve
iş
0,347*
konumun
*
a saldırı
(4)
Kişinin
sağlığına 0,251*
saldırı
*
(5)
Bezdiri
(6)

0,279*

0,453*

*

*

0,297*

0,368*

0,661

*

*

**

0,832*

0,733*

0,881*

0,661

0,565

*

*

*

**

**

Normatif
Bağlılık 0,170*
(7)
*

Duygusa
l Bağlılık 0,170*
(8)
*

Süreklili
k
Bağlılığı
(9)
Örgütsel
Bağlılık
(10)

0,175

*

*

*

*

0,179

0,037

*

0,159

0,189

*

1

*

*

1

1

-

-

0,111

0,190*

*

*

-

-

0,066

0,063

0,061

0,000

-

-

0,182*

,0123*

-,0024

0,708
**

1

*

-0,027

1

-0,027

0,257

0,200

**

**

0,820

0,807

0,674

**

**

**

1

*

0,148
*

*

0,189

*

*

0,164
*

*

0,015

0,069

0,163*
*

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the
0.05 level (2-tailed).
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %5,2’si bezdiriye maruz kalmıştır. Ancak diğer
araştırmalar incelendiği zaman bezdiriye maruz kalma oranlarının bazen çok farklılaştığı
görülmektedir. Örneğin Norveç’te 7986 çalışanla yapılan bir araştırmada çalışanların
%8,6’sının (Einersen ve Skogstad, 1996: 195-196), Finlandiya’da 726 üniversite çalışanı
üzerinde yapılan bir araştırmada da bayanların %24 ve erkeklerin %17’sinin (Björkqvist
vd., 1994: 177), Avusturya’da bir devlet hastanesinde çalışan işgörenlerle yapılan
araştırmada işgörenlerin %26’sının (Niedl 1996:244), Türkiye’de hastanelerde yapılan bir
araştırmada %34,9’unun (Özen Çöl, 2008:130) ve hastaneler üzerinde yapılan başka bir
çalışmada da, %78,7’sinin (Akdemir Mansur, 2008:161) bezdiri mağduru oldukları
bulunmuştur. Bu durum çalışmada karşılaştırma yapmayı güçleştirmektedir.
Boyutlar itibari ile incelendiği zaman, sağlık çalışanları en fazla kişinin kendini
göstermesi ve iletişimine saldırı boyutunda (%11,1) saldırıya maruz kaldıkları
görülmektedir. Benze sonuçlar Özen Çöl (2008:129) tarafından yapılan çalışmada da elde
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edilmiştir. Asunakutlu ve Safran (2006) ise işgörenlerin yüksek oranda kendilerini
özgürce ifade etme konusunda sınırlanıp engellendiklerini bulmuştur. Bu sonuçlar,
çalışanların daha çok kendini göstermesi ve iletişimine yönelik sınırlama ve saldırılara
maruz kaldıklarını ortaya koymaktadır.
Sonuçlara göre sağlık çalışanları en fazla hastane yöneticileri (%24,5) ve doğrudan bağlı
bulundukları yöneticiler (%20,2) bezdiriye maruz bırakılmaktadır. Türkiye gibi güç
mesafesine inanan bir toplumda, bezdirinin daha çok yukarıdan aşağıya doğru
gözlemlenmesi doğaldır. Bezdirinin ana nedenlerinden biri olan bu tür davranışların
ortadan kaldırılması için kurumların eğitim programları düzenlemesi ve yasal
düzenlemeler yaparak etik dışı davranışları engelleyici tedbirler almasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
Sağlık çalışanlarının büyük bölümü (%59,0) bezdiriye maruz kalması durumunda yazılı
şikâyette bulunacaklarını, ilgili kişi ile konuşarak problemi çözeceklerini (%20,0) ve sözlü
şikâyette bulunacaklarını (%19,8) ifade etmektedirler. Bu durum olumlu bulunmakla
birlikte, %34,3’ü bezdiriyi kabul etmeye yönelik davranışlarda bulunacağını ortaya
koymaktadır. Bu oran, Dilman (2007: 146) tarafından yapılan çalışmada % 33,3 ve
Akdemir Mansur (2008: 124) tarafından yapılan çalışmada %64,3 bulunmuştur. Bu durum
çalışanların bezdiriyi kabullenmesi bakımından önemli görülmekte ve çalışanların
bezdiriye maruz kalması durumunda kolayca ulaşabilecekleri şikayet mekanizmaların
oluşturulmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Özellikle kurumlarda oluşturulacak etik
kurulların çalışanların maruz kaldıkları saldırılara karşı önlem alınmasına katkı
sağlayabilecekleri düşünülmektedir.
Sağlık çalışanlarının arkadaşlarının bezdiriye maruz kalması durumunda gösterecekleri
davranışlar arasında yazılı şikâyette bulunmasını sağlarım (%51,8), konuşarak sorunu
çözerim (%23,1), sözlü olarak şikâyette bulunmasını sağlarım (%21,6) ve o kişiye karşı
arkadaşımı savunurum (%21,0) ifadeleri önemli bir yer tutmaktadır. Burada önemli bir
husus katılımcıların %5,8’inin hiçbir tepki göstermeyeceğini ifade etmesidir. Başka bir
çalışmada da arkadaşının bezdiriye maruz kaldığına şahit olan sağlık çalışanlarının
%7,9’unun durumu normal kabul ettiği ileri sürülmektedir (Yavuz, 2007: 89).
Sağlık çalışanlarının cinsiyetleri esas alınarak yapılan analizde beklenenlerin aksine erkek
çalışanların kadın çalışanlardan daha fazla bezdiriye maruz kaldıkları bulgusu elde
edilmiştir. Cemaloğlu ve Ertürk (2007:357) tarafından yapılan çalışmada da aynı sonuç
elde edilmiştir. Ancak, İstanbul’da faaliyet gösteren hastaneler (Aksoy,2008:76) ve
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (Birik 2009:208) ve Süleyman Demirel
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde (Yavuz, 2007:69,73) yapılan çalışmalarda ise
cinsiyet bakımından fark olmadığı bulunmuştur. Ayrıca Mikkelsen ve Einarsen
(2002:401)’in İsveç’te yaptıkları araştırma sonuçlarına göre de bezdiriye maruz kalmada
cinsiyet farklılığının anlamlı bir değişken olmadığı bulunmuştur.
Sağlık çalışanlarının çalıştıkları kurumdan memnuniyetleri esas alınarak yapılan analizde
kişinin kendini göstermesi ve iletişimine saldırı, kişinin itibarına saldırı, kişinin yaşam ve
iş konumuna saldırı ve kişinin sağlığına saldırı boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı
fark bulunmuştur. Dört boyutta da çalıştıkları kurumdan memnun olmayan sağlık
çalışanlarının bezdiriye daha fazla maruz kaldıkları görülmektedir. Dilman (2007: 165)
tarafından yapılan bir çalışmada, çalışma şeklinden memnun olmayanların ve kısmen
memnun olanların bezdiriye maruz kalma oranları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.
Bu sonuçlara bezdirinin çalışanların memnuniyetleri üzerindeki olumsuz etkisinin neden
olduğu söylenebilir. Ayrıca, yapılan analiz sonucunda sağlık çalışanlarının
kurumlarındaki memnuniyet seviyelerinin normatif ve duygusal bağlılıklarını etkilediği
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bulunmuştur. Kurumdan memnuniyet seviyeleri yüksek olan sağlık çalışanlarının
normatif ve duygusal bağlılık seviyeleri de yüksektir.
Çalışmada genel olarak sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri yüksek
bulunmuştur. Ancak boyutlar itibari ile bakıldığında duygusal bağlılık düzeyinin daha
yüksek olduğu ve bunu normatif ve devamlılık bağlılık düzeylerinin izlediği
görülmektedir. Devamlılık bağlılığının çıkara dayalı bir bağlılık türü olduğu dikkate
alınınca, duygusal ve normatif bağlılık düzeylerinin yüksek olması daha olumlu bir durum
olarak değerlendirilebilir.
Gerek bezdiri ve gerekse örgütsel bağlılık ölçeğini oluşturan boyutların kendi arasında
yüksek düzeyde pozitif yönde ilişki bulunmaktadır. Bezdiri davranışlarını oluşturan
boyutlar ile devamlılık bağlılığı arasındaki ilişkinin oldukça sınırlı olmasına karşılık,
duygusal ve normatif bağlılık arasında daha fazla anlamlı ilişki çıkmıştır. Akdemir
Mansur (2008: 156-159) tarafından yapılan çalışmada bezdiri ile duygusal bağlılık ve
normatif bağlılık arasında ters yönde bir ilişki olduğu; buna karşılık bezdiri ile süreklilik
bağlılığı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur. Başka bir çalışmada da
işyerinde bezdiri uygulamalarına maruz kalma sıklığı ile örgütsel bağlılık arasında ters
yönlü bir ilişki bulunmuştur (Demirgil, 2008:74-77). Bezdiriye maruz kalma sıklığı
arttıkça çalışanın örgüte bağlılığı azalmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle bezdirinin
özellikle duygusal ve normatif bağlılık üzerinde olumsuz etkisi olduğu söylenebilir.
Sonuç olarak, bezdiri çalışanları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle bezdiriyi
ortadan kaldırmaya yönelik yasal düzenlemelerin yanı sıra prensip ya da ilkeler
belirlenmelidir. Bezdirinin özelikle yukarıdan aşağıya olduğu dikkate alınırsa bu tür
uygulamaların bezdiriyi önleyeceği düşünülmektedir. Bezdiriye uğrayanları korumak için
özel olarak örgütsel çaba sarf edilmelidir. Bu amaçla işletmeler bezdiri uygulamalarını
önceden haberdar edebilecek sistemler kurmaları, bezdiriyi önlemeye ve bezdiricileri
cezalandırmaya yönelik süreçler geliştirilebilir. Bu yolla işgörenin örgütsel bağlılığı
olumlu yönde geliştirilebilir.
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ADANA İLİ KAMU HASTANELERİ ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYETİ DÜZEYİ
VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Celile ÖZTÜRK1, Gülşah SEYDAOĞLU2
Özet
Bu çalışmanın amacı; Adana ilinde kamuya bağlı hastane çalışanlarının memnuniyet düzeyinin
kendi kurumları tarafından değil, tarafsız bir kurum tarafından gerçekçi olarak ölçülmesi ve bu
memnuniyet düzeyine etki eden diğer etmenlerle birlikte çalışan güvenliğinin memnuniyet
düzeyini ne ölçüde etkilediğini ve belirlemektir Bakanlığımızın standart çalışan memnuniyeti
anketinin neredeyse yarısı çalışan güvenliği ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Ancak bu
soruların puanı ise total puanın 100 üzerinden %55 ini oluşturmaktadır. Hastanelerimizde
verilen hizmetin iş kanununa göre çok tehlikeli işler sınıfında olması da çalışan memnuniyeti ile
çalışan güvenliği arasındaki ilişkinin önemini güçlendirmektedir.
Bu çalışma Nisan-Mayıs-Haziran–2010 ve Ekim–Kasım-Aralık-2010 tarihlerinde 2 dönem
olarak uygulanmıştır. 1. Dönem 3137, 2. Dönem 2676 Hastane çalışanına anket yapılmış, iki
dönemde 6 hastanede uygulanan toplam 5813 anket verileri SPSS 11.5 istatistik paket
programında değerlendirilmiştir. İstatistik analizlerde ortalama ve standart sapmalar
kullanılmıştır. Bu araştırmada olumlu yanıt oranlarının baştan beri en düşük olduğu ve
memnuniyet puanını en çok düşüren başlıkların genel olarak çalışan güvenliği ile ilgili sorular
olduğu saptanmıştır. Hastane idarelerinin Çalışan güvenliği konusunu çok daha etraflıca ele
alarak, çalışan memnuniyetini arttırmada ve aksayan yönleri tespit etmede daha etkin
kullanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Çalışan Memnuniyeti, Çalışan Güvenliği
Abstract
The purpose of this study, the province of Adana in public satisfaction levels of hospital staff and
not by their own institutions, as objectively measured and realistic by an institution other factors
affecting the level of satisfaction with the safety of employees and to determine the impact of the
level of satisfaction. Ministry of almost half of the standard employee satisfaction survey
consists of questions related to employee safety. However, the total points score of these
questions constitute 55% of 100. According to the law of the service business-class jobs in our
hospitals is very dangerous also reinforces the importance of the relationship between employee
satisfaction and employee safety. This study from April to May-June-2010 and July-AugustSeptember-2010 were held in the second period. 1. Semester 3137, 2 Period 2676 survey of
hospital employees were applied to the hospital in two periods of 6 5813 survey data analyzed
by SPSS 11.5 statistical package program. Mean and standard deviations were used for
statistical analysis. This study is the lowest positive response rates and satisfaction scores from
the beginning to reduce the very questions about the security of titles in general were found to
be working. Hospital administrations are much more thoroughly to address the issue of safety of
employees, improve employee satisfaction, and failing to detect aspects of the thought to be
useful has used more efficiently.
Keywords: Health Workers, Job Satisfaction, Employee Safety
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1. GİRİŞ
Hastanelerin performansının ölçülmesinde, hizmeti alanların ve hizmeti sunanların algısının
belirleyici bileşenlerden biri olması anlayışı ülkemiz için yeni bir uygulama olmasına karşın,
başarılı bir hastanenin her iki unsuru optimum düzeyde tutabilmesi büyük önem arz etmektedir.
Çalışanlar için iş, yaşamın önemli bir parçasıdır, çalışan günün sekiz saatini, işinde geçiriyor,
bunu da en az 20-25 yıl devam ettiriyorsa, onun yaşamında mutlu olabilmesi için işinden
memnun olması hem psikolojik hem organik varlığı açısından şarttır. Sağlık hizmetlerinin insanı
konu alması ve bu yüzden daha fazla dikkat ve hassasiyet gerektirmesi sebebiyle, sağlık
çalışanlarında memnuniyet daha da önem kazanmaktadır (Aydın ve Kutlu, 2001:37). Sağlık
hizmeti sunan örgütler yapısal ve işlevsel açıdan en karmaşık örgütler arasında yer almaktadır
(Aslan vd., 2004:17). Böyle karmaşık bir örgütte, çalışan memnuniyetinin kurumsal baz da ele
alınması da kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasındaki önemiyle doğru orantılıdır. Zira
kurumsal başarılar, personel yönetimi ve dolayısıyla, memnuniyeti ile ilgilidir.
1.1. Amacı
Kurumların çalışan memnuniyet anketlerini kendi içlerinde yapmaları, çalışanların sorulara
gerek tepki alabileceklerinden çekinmeleri, gerek ne cevap verirlerse versinler daha önceki anket
sonucunda hiç bir şeyin değişmediğini düşünmeleri, gerek performans puanını etkilediğini
düşünüp dönerlerinin azalacağını sanmaları, gerekse sırf idareye olan tepkilerini göstermek için
sağlıklı cevap vermemeleri gibi sebeplerle, güvenilirliği şüpheli sonuçlara yol açabilmektedir.
Bu nedenle Adana ilinde kamuya bağlı hastane çalışanlarının memnuniyet düzeyinin kendi
kurumları tarafından değil, tarafsız bir üst kurum tarafından (İl Sağlık Müdürlüğü) gerçekçi
olarak ölçülerek bu memnuniyet düzeyine etki eden diğer etmenlerle birlikte özellikle çalışan
güvenliğinin, memnuniyet düzeyini ne ölçüde etkilediğini ve belirlemek üzere bu çalışma
yapılmıştır.
1.2. Önemi
Bu çalışma 2010 yılı boyunca, iki dönem olarak uygulanmış ve 1. Dönem 3137, 2. Dönem
2676 Hastane çalışanına anket yapılmış, iki dönemde 6 hastanede toplam 5813 anket
uygulanmıştır. Gerek Dal gerekse Eğitim Araştırma hastanesi olsun bu kadar büyük çaplı bir
anket İlin Çalışan Memnuniyeti profilini vermesi açısından önemlidir. Zira toplam 26 soruda
oluşan Anket setinin 4 sorusu demografik verilerle ilintili olup geriye kalan 22 sorunun 10
sorusu çalışan güvenliği ile direkt, 2 sorusu ise endirekt alakalıdır. Bu soruların puanı ise total
puanın 100 üzerinden %55 ini oluşturmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıfları listesi tebliği tehlike sınıfları üç grupta
toplanmıştır. Bunlar, Az tehlikeli işler, Tehlikeli İşler ve Çok tehlikeli İşlerdir. Ayakta ve/veya
yataklı teşhis ve tedavi yapılan sağlık kuruluşlarındaki faaliyetler Çok Tehlikeli İşler sınıfına
girmektedir. Bu da hastanelerimizde Çalışan güvenliğinin çok daha ön planda olmasını
gerektirmektedir.
Hem sosyal hem de fiziksel açıdan güvenli bir iş ortamında çalışmak kişinin işine olumlu
duygular beslemesi yol açar ve iş doyumunu arttırır. Yapılan bir çalışmada iş güvenliğini düşük
olarak algılayan çalışanların güvenlik motivasyonları ve söylenenlere uyma davranışlarının
azaldığı ve bunun sonucunda iş yeri kazalarında artışların olduğu bulunmuştur (Probst &
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Brubiles, 2001:134). Sağlık Sektöründe bu sadece çalışan güvenliğini değil aynı zamanda hasta
güvenliğini de tehdit eden ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilen bir durumdur.
2. YÖNTEM
Bu çalışmada verilerin tarafsız bir kurum tarafından gerçekçi olarak ölçülmesi hedeflendiği için
Adana İl Sağlık Müdürlüğü İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü ile Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim dalının işbirliği ile öncelikle farklı kurumlardan
görevlendirilen 15 kişiye Anket Uygulama Teknikleri ve İletişim Semineri verildi. Bununla
birlikte aynı kişilere hazırlanan veri tabanına doğru veri girişi ve güvenliği ile ilgili uygulamalı
bir eğitim verildi. Çalışanlara özellikle, bu çalışmanın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından
yürütüldüğü bilgisi ve tüm verilerin gizliği konusunda taahhüt verilmiştir. Bu çalışma NisanMayıs-Haziran–2010 ve Ekim-Kasım Aralık–2010 tarihlerinde üçer aylık 2 dönem süresince
uygulanmıştır. 1. Dönem 3137, 2. Dönem 2676 Hastane çalışanına anket yapılmış, iki dönemde
6 hastanede uygulanan toplam 5813 anket verileri SPSS 11.5 istatistik paket programında
değerlendirilmiştir. İstatistik analizlerde ortalama ve standart sapmalar kullanılmıştır.
2.1. Anket Uygulanan Personel
Adana ilinde çalışan memnuniyeti anketleri, İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından
oluşturulan çapraz anket personelleri tarafından gerek ilgili hastanede çalışan kamu, taşeron,
sözleşmeli ayırımı yapılmaksızın yönetim kadrosu hariç bütün hastane personeline
uygulanmıştır.
2.2. Uygulama İlkeleri
Anketlerin görevli anketörler tarafından tüm personele ulaşmasını sağlamış ve personelin
anketleri doldurduktan sonra kutuya atmaları istenmiş ve anketörlerce belirli bir noktadan
toplanmıştır. Birinci dönem anketleri Nisan-Mayıs-Haziran-2010, ikinci dönem anketleri ise
Ekim-Kasım Aralık–2010 tarihlerinde üçer aylık 2 dönem süresince uygulanmıştır. İki dönemde
6 hastanede uygulanan toplam 5813 (dönem1=3137+dönem2=2676) anket analiz edilmiştir:
Adana Devlet Hastanesinde 634 (359+275), Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde 2231
(1160+1071), Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesinde 449 (200+249), Adana
Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde 903(529+374), Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet
Hastanesinde 1336 (747+589), Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesinde 260
(142+118) çalışan anketi değerlendirilmiştir.
2.3. İstatistiksel Analiz
Hastane toplam puanı; hastane personeline uygulanan anketten elde edilen puanlar toplanarak
toplam anket uygulanan kişi sayısına bölünerek hesaplanmıştır. Yaş grupları 3 grup olarak (≤30,
31-45 ve ≥46), Toplam Çalışma Süresi 3 grup olarak (≤2 yıl , 3-10 yıl ve ≥11 yıl) ve çalışanın ünvanı 4
grup olarak (Hekim, Ebe-Hemşire, Yardımcı Personel ve Diğer) yeniden gruplandırılmıştır. Verilerin

normal dağılıma uygunluğu test edilmiş, normal dağılım gösteren sürekli değişkenlerin
analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi, normal dağılım göstermeyen sürekli değişkenlerin
analizinde ise Mann Whitney-U ve Kruskall Wallis testleri kullanılmıştır. Kategorik
değişkenlerin analizinde ise Ki-kare testi kullanılmıştır. Sonuçlar ortalama±standart sapma,
medyan (min-max), n ve yüzde olarak ifade edilmiştir, p değeri <0,05 istatistiksel olarak anlamlı
kabul edilmiştir.
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3. BULGULAR
Çalışan personelin dönemlere göre demografik özelliklerinin dağılımı tablo 1’de görülmektedir.
Çalışanların %64,3’ü erkek, %34,5’i kadın, %20,9’u 30 yaş altında, %46,8’i 31-45 yaş
aralığında ve %32,3 46 yaş ve üstündedir.
Tablo 1. Dönemlere göre çalışanların demografik özellikleri

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yanıt yok
Yaş Grupları
17-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
50+
Yanıt yok
Yaş grupları
≤30
31-45
≥46
Unvan
Uzman Hekim
Pratisyen Hekim
Diş Hekimi
Hemşire
Ebe
Sağlık Memuru
İdari Memur
Teknik Personel
Diğer
Yanıt yok
Unvan
Hekim
Ebe-Hemşire
Yardımcı Personel
Diğer
Toplam Çalışma Süresi
<1 yıl
1-2 yıl
3-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
>15 yıl
Yanıt yok
Toplam Çalışma Süresi

Dönem 1
n(%)

Dönem 2
n(%)

Toplam

2027(64,6)
1071(34,1)
39(1,2)

1709(63,9)
936(35,0)
31(1,2)

3736(64,3)
2007(34,5)
70(1,2)

8(0,3)
153(4,9)
477(15,2)
739(23,6)
721(23,0)
552(17,6)
266(8,5)
153(4,9)
68(2,2)

10(0,4)
156(5,8)
389(14,5)
667(24,9)
547(20,4)
500(18,7)
240(9,0)
137(5,1)
30(1,1)

18(0,3)
309(5,3)
866(14,9)
1406(24,2)
1268(21,8)
1052(18,1)
506(8,7)
290(5,0)
98(1,7)

638(20,8)
1460(47,6)
971(31,6)

555(21,0)
1214(45,9)
877(33,1)

1193(20,9)
2674(46,8)
1848(32,3)

325(10,4)
68(2,2)
42(1,3)
1097(35,0)
204(6,5)
324(10,3)
253(8,1)
176(5,6)
614(19,6)
34(1,1)

407(15,2)
66(2,5)
42(1,6)
910(34,0)
185(6,9)
266(9,9)
233(8,7)
108(4,0)
434(16,2)
24(0,9)

732(12,6)
135(2,3)
84(1,4)
2007(34,5)
389(6,7)
590(10,1)
486(8,4)
284(4,9)
1048(18,0)
58(1,0)

435(14,0)
1301(41,9)
753(24,3)
614(19,8)

516(19,5)
1095(41,3)
607(22,9)
434(16,4)

951(16,5)
2396(41,6)
1360(23,6)
1048(18,2)

246(7,8)
273(8,7)
746(23,8)
691(22,0)
462(14,7)
673(21,5)
46(1,5)

314(117)
269 (10,0)
594(22,2)
556(20,8)
348(13,0)
571(21,3)
24(0,9)

560(9,6)
541(9,3)
1341(23,1)
1247(21,5)
810(13,9)
1244(21,4)
70(1,2)
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≤2 yıl
3-10 yıl
≥11 yıl

519(16,8)
1437(46,5)
1135(36,7)

582(21,9)
1151(43,4)
919(34,7)

1101(19,2)
2588(45,1)
2054(35,8)

Şekil 1. Dönemlere Ve Hastanelere Göre Toplam Memnuniyet Puan Dağılımı
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Memnuniyet ortalamalarını etkileyen faktörler toplam çalışanlar incelendiğinde cinsiyetler
arasında anlamlı fark olmadığı saptanmıştır; kadın çalışanların puan ortalamaları 51,9±21,8 iken
erkeklerin 51,7±24,2’dir (p=0,760). Unvanlarına göre değerlendirildiğinde ise diş hekimlerinin
(60,9±20,8) en yüksek puan ortalamasına sahip olduğu, pratisyen hekimlerin ise (45,5±21,6) en
düşük puan ortalamasına sahip olduğu saptanmıştır. Çalışanların yaş grubu ve çalışma süresi
arttıkça memnuniyet ortalamaları artmaktadır. Gençlerin ve çalışma deneyimi az olan personelin
memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu izlenmektedir (tablo 2). (şekil 3)
Tablo 2. Memnuniyet Puanını Etkileyen Faktörler

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
17-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
50+

n

Ortalama

SS

p

3736
2007

51,9
51,7

21,8
24,2

0,760

18
309
866
1406
1268
1052
506
290

43,1
48,4
47,4
51,3
53,0
53,0
53,5
59,3

20,5
22,7
22,7
21,8
22,3
23,1
23,4
22,6

0,0001

Unvan
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Uzman Hekim
Pratisyen Hekim
Diş Hekimi
Hemşire
Ebe
Sağlık Memuru
İdari Memur
Teknik Personel
Diğer
Toplam Çalışma Süresi
<1 yıl
1-2 yıl
3-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
>15 yıl
Dönem
Dönem 1
Dönem 2
Yaş grupları
<30
31-45
45+
Toplam Çalışma Süresi
<2 yıl
3-10 yıl
11 yıl
Unvan
Hekim
Ebe-Hemşire
Yardımcı Personel
Diğer

Memnuniyet

ortalamalarını

732
135
84
2007
389
590
486
284
1048

48,2
45,5
60,9
52,6
55,7
48,5
52,9
57,9
51,7

23,0
21,6
20,8
21,3
19,7
24,6
23,5
24,3
23,6

0,0001

560
541
1341
1247
810
1244

48,6
47,2
48,8
53,5
51,7
56,9

22,4
21,0
22,3
22,2
24,5
22,3

0,0001

52,8
50,8

23,2
21,9

0,001

1193
2674
1848

47,6
52,1
54,2

22,7
22,0
23,2

0,0001

1101
2588
2054

47,9
51,1
54,9

21,7
22,4
23,3

0,0001

951
2396
1360
1048

49,0
53,1
52,0
51,7

22,9
21,1
24,4
23,6

0,0001

etkileyen

faktörler

hastanelere

göre

alt

analizler

ile

değerlendirildiğinde tüm hastanelerde çalışma süresi ve yaş arttıkça memnuniyet puan
ortalamalarının benzer şekilde arttığı gözlenmesine karşılık cinsiyet ve unvan grupları arasında
hastanelere göre farklı sonuçlar elde edilmiştir(şekil 2).
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Şekil 2. Çalışma Sürelerine Göre Toplam Memnuniyet Puan Dağılımı
100
80
60

<2 Yıl

40

<10 Yıl

20

3-10 Yıl

51

54.6

58.5

0
Çalışma Süresi

Şekil 3 . Unvanların Dönemlere Göre Toplam Memnuniyet Puan Dağılımı
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Şekil 4 . Hasta Memnuniyeti İle Çalışan Memnuniyeti İlişkisi
Hasta Memnuniyeti ile Çalışan Memnuniyeti İlişkisi
81

ADANA ORT.

54
56
86.5

GHH

64
71
61

RSHH

59
82

ÇDH

59
62

ANEAH

Hasta Memnuniyeti
Çalışan 2. Dönem
Çalışan 1.Dönem

83

ADÇBH

ADH

78

54
60
81.5
46
43
77.5
43
44

Tablo 3. Soruların Dönemlere Göre Dağılımı

ÇALISMA SAATLERİ ve KURUMSAL HİZMETLER
Mesai süresinden fazla çalışma
Evet
Hayır
Evet ise nedeni
Mesai saatleri iyi düzenlenmediği için
Çalışan sayısı yetersiz
Nöbet ücreti almak için +Hastalara daha fazla zaman ayırmak
Ek ödemeden daha fazla yararlanmak için
İnsan kaynaklarının verimli kullanıldığını düşünüyor musunuz?
Hayır
Evet, kısmen
Evet, tamamıyla
Çocuklu çalışanlar için yuva veya kreş imkânı sağlanıyor mu?
Hayır
İhtiyaç yok
Evet
PERFORMANS DEGERLENDİRMESİ
İdare tarafından çalışanları ödüllendirme
Hayır
Evet, kısmen
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Dönem 1
n(%)

Dönem 2
n(%)

Toplam
n(%)

1544(49,2)
1593(50,8)

1460(54,6)
1216(45,4)*

3004(51,7)
2809(48,3)

362(23,4)
944(61,1)
188(12,2)
50(3,2)

537(38,8)
664(48,0)
164(11,8)
19(1,4)

899(15,5)
1608(27,7)
352(6,1)
69(1,2)

1069(34,1)
1480(47,2)
588(18,7)

955(35,7)
1319(49,3)
402(15,0)*

2024(34,8)
2799(48,2)
990(17,0)

1986(63,3)
52(1,7)
1099(35,0)

1738(65,0)
59(2,2)
879(32,8)*

3725(64,1)
58(1,0)
2030(34,9)

1850(59,0)
861(27,4)

1647(61,5)
799(29,9)

3497(60,2)
1660(28,6)

Evet, tamamıyla
Son 6 ay içinde size yönelik bir hizmet içi eğitim düzenlendi mi?
Hayır
Evet
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
Son 6 ay içinde hastane ve çalışan güvenliği konularında eğitim verildi
mi?
Hayır
Kısmen
Evet
Hastane ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması
hakkında yeterli eğitim
Hayır
Evet, kısmen
Evet, tamamıyla
Çalıştığınız bölümde yaralanmaları/is kazaları önlemeye yönelik teknik
alt yapı var mı?
Hayır
Evet, kısmen
Evet, tamamıyla
Yönetim, hastane ve çalışan güvenliği konusunda yeterli olacak
şekilde düzeltici ve önleyici faaliyetler yapıyor mu?
Hayır
Evet, kısmen
Evet, tamamıyla
Yönetimi tarafından, hastane ve çalışan güvenliği konusundaki
aksaklıkların bildirilmesinde nasıl bir yaklaşım sergilenmektedir?
Sorunlar görmezden gelinmektedir
Sorunlar için çözümler üretilmekte ve gerekli önlemler alınma
Sorunun çözümü için söz konusu alan ile ilgili personel ile
MESLEK, ÇALIŞMA MEKANI ve GÜVENLİK
Çalıştığınız birimde açık ve sınırları belirlenmiş yazılı bir görev
tanımınız var mı?
Hayır
Bilmiyorum
Evet
Çalışma mekânı ve çalışma koşulları ile ilgili düzenlemelerde
görüşünüze başvuruluyor
Hayır başvurulmuyor
Kısmen başvuruluyor
Evet, başvuruluyor
Çalışma mekanınız fiziksel sağlığınızı gözetecek şekilde (ergonomik)
düzenlenmiş mi?
Hayır
Kısmen
Evet
Son 6 ay içinde herhangi bir fiziksel saldırıya uğradınız mı?
Evet, uğradım
Hayır, uğramadım
Çalıştığınız birimde yeterli güvenlik önlemleri alınıyor mu?
Hayır, alınmıyor
Evet, ama yetersiz
Evet, alınıyor
YÖNETİM ve YÖNETİM İLE İLİSKİLER
Yöneticilerine sorunlarınızı iletme imkanını bulabiliyor musunuz?
Hayır
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426(13,6)

230(8,6)*

656(11,3)

1023(32,6)
2114(67,4)

1231(46,0)
1445(54,0)*

2254(38,8)
3559(61,2)

930(29,6)
698(22,3)
1509(48,1)

1021(38,2)
675(25,2)
980(36,6)*

1951(33,6)
1373(23,6)
2489(42,8)

1333(42,5)
1014(32,3)
790(25,2)

1144(42,8)
1007(37,6)
525(19,6)*

2477(42,6)
2021(34,8)
1315(22,6)

1069(34,1)
1294(41,2)
774(24,7)

912(34,1)
1263(47,2)
501(18,7)*

1981(34,1)
2557(44,0)
1275(21,9)

911(29,0)
1546(49,3)
680(21,7)

791(29,6)
1456(54,4)
429(16,0)*

1702(29,3)
3002(51,6)
1109(19,1)

714(22,8)
1637(52,2)
786(25,1)

570(21,3)
1562(58,4)
544(20,3)*

1284(22,1)
3199(55,0)
1330(22,9)

934(29,8)
337(10,7)
1866(59,5)

728(27,2)
353(13,2)
1595(59,6)

1662(28,6)
690(11,9)
3461(59,5)

1372(43,7)
1149(36,6)
616(19,6)

1094(40,9)
1118(41,8)
464(17,3)*

2466(42,4)
2267(39,0)
1080(18,6)

1134(36,1)
1349(43,0)
654(20,8)

895(33,4)
1234(46,1)
547(20,4)

2029(34,9)
2583(44,4)
1201(20,7)

418(13,3)
2719(86,7)

291(10,9)
2385(89,1)

709(12,2)
5104(87,8)-

695(22,2)
1564(49,9)
878(28,0)

547(20,4)
1519(56,8)
610(22,8)*

1242(21,4)
3083(53,0)
1488(25,6)

835(26,6)

628(23,5)

1463(25,2)

Evet, bazen
Evet, her zaman
Yönetim is yerine ait sorunlarınız ile ilgilenmekte midir?
Hayır
Evet, bazen
Evet, her zaman
Yönetim kurumun vizyon ve kalite hedefleri konusunda sizi
bilgilendiriyor mu?
Hayır
Kısmen
Evet,
Çalıştığınız birimin işleyişi konusundaki önerileriniz dikkate alınıyor
Hayır
Evet, kısmen
Evet, tamamıyla
KURUMSAL AİDİYET
Çalıştığınız kurumdan ayrılmayı düşündüğünüz oluyor mu?
Evet, Sık sık
Evet, bazen
Hayır
İmkan olması halinde bir başka de çalışmayı ister miydiniz?
Evet, kesinlikle
Evet, kısmen
Hayır, istemem

1390(44,3)
912(29,1)

1351(50,5)
697(26,0)

2741(47,2)
1609(27,7)

868(27,7)
1523(48,5)
746(23,8)

729(27,2)
1366(51,0)
581(21,7)

1597(27,5)
2889(49,7)
1327(22,8)

578(18,4)
1125(35,9)
1434(45,7)

566(21,2)
1111(41,5)
999(37,3)*

1144(19,7)
2236(38,5)
2433(41,9)

1177(37,5)
1342(42,8)
618(19,7)

920(34,4)
1336(49,9)
420(15,7)

2097(36,0)
2678(46,1)
1038(17,9)-

61(19,5)1
1303(41,5)
1223(39,0)

404(15,1)1236(46,2)
1036(38,7)

1015(17,5)
2539(43,7)
2259(38,9)

682(21,7)
1067(34,0)
1388(44,2)

460(17,2)1079(40,3)
1137(42,5)

1142(19,6)
2146(36,9)
2525(43,4)

Çalışanların toplam puan ortalaması 53,3±23,2 olarak saptanmıştır. (Adana Devlet Hastanesi:
43,8±22,3, Numune Eğitim Araştırma Hastanesi.: 44,2±20,6, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı
Hastalıkları Hastanesi:59,6±19,8 , Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi 59,9±23,1,
Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde : 62,1±21,2, Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs
Hastalıkları : 71,4±20,4 ). Kadın çalışanların puan ortalamaları 52,6±22,4 iken erkeklerin
54,1±24,6’tir (p=0.216). Statülerine göre değerlendirildiğinde teknik personelin (60,8±22,8) en
yüksek puan ortalamasına sahip olduğu, pratisyen hekimlerin ise (44,6±24,0) en düşük puan
ortalamasına sahip olduğu saptanmıştır. Çalışanların yaş grubu ve çalışma süresi arttıkça
memnuniyet ortalamaları artmaktadır. Son 6 ay içinde Hastane ve çalışan güvenliği konularında
eğitim verildi mi sorusuna %29,6’sı hayır yanıtı verirken %22,3’ü kısmen, %48,1’i evet yanıtı
vermiştir. Çalıştığınız kurumdan ayrılmayı düşündüğünüz oluyor mu sorusuna %19,5’i evet,
%41,5’i bazen, %39,0’ı hayır yanıtı vermiştir.
Ankette yer alan her bir soruya verilen yanıtların yüzdeleri dönemlere göre ve toplamda ayrı ayrı
değerlendirilmiştir (tablo 3). Toplamda “İnsan kaynaklarının verimli kullanıldığını düşünüyor
musunuz” sorusuna tamamıyla evet diyenlerin oranı %17,0’tür. Bu oran birinci dönemde
%18,7 iken ikinci dönemde %15,0’e düşmüştür. Benzer şekilde tüm sorular tek tek incelenerek
toplam memnuniyet puanını olumsuz etkileyen başlıklar saptanmıştır.
Çalışan memnuniyet puanları düşük olmasına karşılık “çalıştığınız kurumdan ayrılmayı
düşündüğünüz oluyor mu” sorusuna çalışanların sadece %17,5’i evet, sık sık yanıtı vermiş,
%43,7’si evet bazen, %38,9’u hayır yanıtı vermiştir. Birinci dönemde %19,5’i olan bu oran
ikinci dönemde %15,1’e düşmüştür. “İmkan olması halinde bir başka yer de çalışmayı ister
miydiniz?” sorusuna kesinlikle evet yanıtı verenlerin oranı ise %19,6 tir. Bu oran birinci
dönemde %21,7 iken ikinci dönemde %17,2’ye düşmüştür. Kısmen düşünüyorum diyenlerin
oranı ise birinci döneme göre (%34,0) ikinci dönemde biraz artmıştır (%40,3)
.
Olumlu yanıtlarda birinci döneme göre ikinci dönemde azalma görülen başlıklar; Mesai
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süresinden fazla çalışma, İnsan kaynaklarının verimli kullanılması, Son 6 ay içinde hizmet içi
eğitim düzenlenmesi, Son 6 ay içinde hastane ve çalışan güvenliği konularında eğitim
verilmesi, Hastane ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında
yeterli eğitim verilmesi,
Yönetim kurumun vizyon ve kalite hedefleri konusunda
bilgilendirmesidir.
Birinci dönemde de ikinci dönemde de olumlu yanıt oranlarının baştan beri düşük olduğu
başlıklar ise; İdare tarafından çalışanları ödüllendirmesi, Çocuklu çalışanlar için yuva veya
kreş imkânı, Yönetim, hastane ve çalışan güvenliği konusunda yeterli olacak şekilde düzeltici
ve önleyici faaliyetler yapması, Hastane ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların
raporlanması hakkında yeterli eğitim verilmesi, Çalışma mekânı ve çalışma koşulları ile ilgili
düzenlemelerde görüşlerine başvuruluyor olması, Çalışma mekanınız fiziksel sağlığınızı
gözetecek şekilde (ergonomik) düzenlenmiş olması, birimin işleyişi konusundaki önerilerin
dikkate alınıyor olması olduğu saptanmıştır. Bu başlıkların benzer yöntemle her bir hastane için
ayrı ayrı değerlendirilmesi hastanelerin kendi eksiklerini tanımlaması konusunda faydalı
olacaktır.
3. TARTIŞMA
Bu Hasta Memnuniyeti İle Çalışan Memnuniyeti İlişkisinde açıkça görüldüğü üzere (Şekil 4)
Hasta Memnuniyet Oranımız %81 İken Çalışan memnuniyet oranımız %55 olup tüm
hastanelerimizde Hasta ve çalışan memnuiyet memnuniyet oranları arasında ortalama 26.75
puanlık bir düşüş bulunmaktadır.Bu durumda memnun olmayan çalışanların yinede hastaları
memnun ettiği söylenebilir.Tüm sorular ve cevaplar incelendiğinde Hastanelerde çalışan
memnuniyetsizliğinin başlıca sebebinin çalışanın güvenli bir ortamda çalıştığını düşünmemesi
olduğu belirlendi. Çünkü Toplam 100 puanlık Çalışan Memnuniyeti anketinde hastanelerin
tamamının bu konuyla ilişkili olarak ortalama yaklaşık 27 puanlık kayıp yaşadığı yani ortalama
73 puan üzerinden değerlendirildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışan güvenliği ile ilgili
cevaplar ayrıca incelendi.
3.1. Çalışan Güvenliği
Genel olarak çalışan güvenliği ile ilgili sorularda ortalama %30 oranında hayır cevabını %44
oranında kısmen takip etmektedir. Olumlu cevap oranı ise %26 larda kalmaktadır. En olumsuz
cevaplar Hastane ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında yeterli
eğitim ile Çalışma mekânı ve çalışma koşulları ile ilgili düzenlemelerde görüşünüze
başvuruluyor mu sorularında görülmüştür. Adana ilinde Çalışan Memnuniyeti ortalaması 2010
yılı itibariyle %55 olarak tespit edilmiştir. Toplam 100 puanlık Çalışan Memnuniyeti anketinde
55 puanlık bir bölümü oluşturan Çalışan güvenliği bölümünden hastanelerin ortalama yaklaşık
27 puanlık bir puan kaybı yaşadığı gözlenmektedir. Çalışan güvenliği ile ilgili soruları Eğitim
Çalışmaları, Çalışma Ortamı İyileştirmeleri ve Yönetim Çalışmaları başlıkları altında
irdeleyeceğiz.
3.1.1. Eğitim
Son 6 ay içinde hastane ve çalışan güvenliği konularında eğitim verildi mi?
Hastanelerimizde yapılan değerlendirmelerde bakıldığı zaman pek çok eğitimin iç içe ve 45
dakikalık bir sunuma sığdırıldığını görüyoruz. Ancak bu nedenle çalışanlar hangi eğitimi
aldıklarını karıştırabilmektedirler. Bu nedenle eğitimlerin ana başlıklarla ayrıntılı olarak
verilmesi daha faydalı olacaktır.
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Bu sorunun cevabı iki dönemde değişiklik gösteriyor. 1. Dönem %48 ‘ler den, 2. Dönem %36 ‘
ya düşüyor. Yaz aylarında 3 aylık dönemde eğitim verilmemesi, Ekim, Kasım Aralık gibi iş
yoğunluğunun arttığı bir döneme farkındalığın azalmış bir şeklide girilmesine sebep oluyor.
Ayrıca bu dönem yapılan atamalarla göreve başlayan personel de Çalışan güvenliği kültürü
oluşturulamıyor. Yaz aylarında izin kullanımı yüzünden fazla mesai çalışmak zorunda kalındığı
için mevcut eğitimlere katılım da azalıyor. Bu nedenle Eğitim planlamalarında özellikle bu
hususlara ayrıca dikkat edilmelidir “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne
bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. Çalışanlar da sağlıklı ve güvenli bir
çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine
katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.
Hastane ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında yeterli eğitim
verildi mi?
Genel olarak % 42,6 oranında Hayır denilmiştir. Olay bildirimlerinin etkin olarak yapılmadığı
bir hastanede güvenli bir çalışma ortamı tesis edilemez. Hastanelerde hangi olayların güvenlik
ihlali olarak algılanması gerektiğine yönelik ayrıntılara girilmelidir. Genel olarak bu konudan
hastane enfeksiyonu, kesici delici alet yaralanması ya da fiziksel şiddet mağduru olmak
anlaşılmaktadır. Eğitimlerde olay bildirimleri üzerinde ayrıca durulmalı, mümkünse
ödüllendirme ile teşvik edilmelidir. Çünkü etkin bir olay bildirimi sistemi kurulduğu takdirde
düzeltici faaliyetten çok önleyici faaliyetlerin olduğu açıkça görülecektir.
3.1.2. Çalışma Ortamı
Çalıştığınız bölümde yaralanmaları/is kazaları önlemeye yönelik teknik alt yapı var mı?
Bu soruya %34,1 Hayır, %44 oranında da Kısmen cevapları verilmiştir. Çalışmamızda;
Çalışanların yarıdan fazlası yeterli güvenlik önlemlerinin bulunmadığını belirtmişlerdir. Genel
olarak çalışanların çoğu, çalıştıkları binanın temiz, isleri için gerekli araç gereçlerin uygun ve
kullanılır olmasını istemektedirler. Bu soruda genel olarak fiziksel bir saldırı anında devreye
girecek bir güvenlik elemanı, yada kamera tertibatı anlaşılmaktadır. Fiziksel çevre ve çalışma
koşulları memnuniyeti belirleyen faktörlerdendir (Matrunola 1996).
Çalışma mekânınız, fiziksel sağlığınızı gözetecek şekilde (ergonomik) düzenlenmiş mi?
Bu soruya %34.1 Hayır, %44 oranında da Kısmen cevapları verilmiştir. Fiziksel Çalışma
koşullarının olumsuz oluşu iş doyumsuzluğuna yol açan faktörler arasında yer alır.
Polikliniklerde aşırı gürültü, ameliyathanede ki yetersiz havalandırma nedeniyle yüksek ya da
düşük ısı koşulları, laboratuarda tehlikeli çalışma şartları, acil servis de aşırı beden gücü
kullanımı, radyolojide yetersiz havalandırma gibi fiziksel olarak zorlayıcı çalışma şartlarından
kaynaklanan stresin ortaya çıkardığı vücut tepkileri gerginliğe, gerginlikte iş doyumsuzluğuna
neden olur. Örneğin yüksek gürültü düzeyinde çalışanların özellikle işin yapısı karmaşık ise kan
basıncında yükselme ve iş doyumunda azalma görülür. (Melamed & Froom, 2001:182). Çalışan
ortamlarının çalışanlarla birlikte revize edilmesi, hem iş akışının aksamaması hemde verimliliğin
artması için gereklidir.
Son 6 ay içinde herhangi bir fiziksel saldırıya uğradınız mı?
Bu soruya %12.2 evet, %87.8 oranında da Hayır cevapları verilmiştir. Ancak bu oran bile çok
yüksek bir yüzdedir. Her 10 kişiden 1 inin fiziksel saldırıya uğraması, aslında buz dağının tepesi
olup, çok net bir veri değildir. Çünkü çalışanlarımız için şiddetin tanımı sadece darp edilme
şeklinde sorgulanmıştır. Bunun yanında bağırılma, hakaret edilme, tehdit edilme gibi konular
çok daha sık yaşanmasına karşın bu ankette değerlendirilememektedir.
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Çalıştığınız birimde yeterli güvenlik önlemleri alınıyor mu?
Çalışmamamızda bu soruya %21.4 Hayır , %53 oranında da Evet ama Yetersiz cevapları
verilmiştir. Bu durumda çalışanlarımızın %74.4’ ü çalıştıkları ortamı güvenli bulmamaktadır.
Klinikte yatan hastaların ayaktan takip edilen hastalara göre daha ağır durumda olmaları, hayati
endişelerin fazla olması, invaziv tetkik ve tedavilerin oluşturacağı duyarlılıklar, hastalar,
yakınları ve çalışanların iletişiminde zorlukları ve gerilimleri beraberinde getirmektedir.
Gyekye (2005) iş memnuniyeti ile iş yeri güvenliği arasında pozitif ilişki olduğunu belirtmiştir.
Çalışmamızın sonuçları Kanber ve arkadaşlarının bir sağlık kurumunda yapmış oldukları
araştırmada çıkan; çalışanların %39.6’ nın çalıştıkları ortamda güvenlik önlemi alınmadığı ile
%34.4 ünün ise güvenlik önlemlerinin alındığı ancak yetersiz olduğunu düşündükleri yani
totalde %74 oranında aynı veriye ulaştıkları çalışmaları ile paralellik göstermektedir. Kanber N.
Vd., (2010) Aynı şekilde Ünalan ve arkadaşlarının yaptığı çalışma sonuçları ile paralellik
göstermektedir.Ünalan vd.. (2006)
3.1.3. Yönetim
Yönetim, hastane ve çalışan güvenliği konusunda yeterli olacak şekilde düzeltici ve önleyici
faaliyetler yapıyor mu?
Bu soruya %29,3 Hayır , %51,6 oranında da Kısmen cevapları verilmiştir. Bu da çok yüksek
bir orandır. Sorunun tespit edilememesi ayrı bir durum tespit edilen soruna bir çözüm
getirilmemesi ayrı bir durumdur. Yönetimin özellikle bu konularda yapılan çalışmalarla ilgili
şeffaf olması, yapılacak çalışmaların neler olduğu ne zaman yapılacağı, kim tarafından takip
edileceği gibi hususlar muhakkak netleştirmesi, yapılacak çalışmada paydaşlara muhakkak rol
vermesi gerekmektedir. Bilgilendirme öncelikle ve ilk ağızdan yapılmalıdır. Aksi takdirde
çalışanların yönetime olan inançları zedelenir.
Yönetimi tarafından, hastane ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıkların Bildirilmesinde
nasıl bir yaklaşım sergilenmektedir?
Bu soruya %22,1 Sorunlar görmezden gelinmektedir , %55 Sorunlar için çözüm üretilmekte ve
önlemler alınmaktadır ancak yeterli düzeyde değildir, cevapları verilmiştir. %77 oranında
olumsuz bir izlenime sahip çalışanların bu durumda aksaklıkları bildirmeleri durumunda da hiç
bir şey yapılmayacağını düşünmeleri ve bildirmekten kaçınacakları aşikârdır. Yönetimin
öncelikle bu önyargıyı silecek adımlar atması gerekmektedir.
Çalıştığınız birimde açık ve sınırları belirlenmiş yazılı bir görev tanımınız var mı?
Bu soruya %59.5 oranında evet cevabı verilmiştir. Evet cevabının daha çok kurumlarında kalite
yönetim sistemi uygulanan hastaneler olduğu tespit edilmiştir.
Çalışma mekânı ve çalışma koşulları ile ilgili düzenlemelerde görüşünüze başvuruluyor mu?
Bu soruya %42.4 oranında Hayır cevabı verilmiştir. Bu ankette en olumsuz cevap alan
sorulardan biridir. Yöneticilerimizin insanların yaşamlarının önemli bir kesitini geçirdikleri
çalışma ortamı hakkında çalışanların fikrini almaksızın yapmış olduğu düzenlemeler, işbarışını
bozmakla birlikte bazen iş akışının da aksamasına neden olabilmektedir. Belli sınırlar dahilinde
çalışanların görüşleri doğrultusunda hareket etmek hem daha sonra yaşanabilecek olan
olumsuzlukların önceden tespit edilmesi hemde çalışanların onore edilmesi açısından çok
önemlidir. Bugün son teknoloji gelişmeler, fiziksel işlerin zorluğunu büyük ölçüde azaltmakla
birlikte, bu kez artan iş hızı ve iş hazırlama süresinin azalması psiko-fiziksel iş yükünü
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arttırmaktadır. Bu değişiklikler çalışanların yorgunluklarını gidermeleri ve enerjilerini yeniden
kazanmaları için iş günü süresince aralar vermesini gerekli kılmaktadır.. Bu aralar süresince
çalışanların işlerini bırakmaları ve dinlenmeleri gerekmektedir. Kesintisiz iş gününün
uygulandığı işletmelerde çalışanların serbest zamanı azalmakta ve yorgunlukları artmaktadır..
Bu durum ise iş kazalarının gerçekleşmesine neden olmaktadır. (Hayta, 2007) . zaten çok stresli
bir iş olan hastane hizmetlerinde çalışanların nefes alabilecekleri ortamlar yaratılmalıdır.
Yöneticilerine sorunlarınızı iletme imkanını bulabiliyor musunuz?
Bu soruya %25,2 oranında hayır cevabı verilmiştir. Bu durumda yaklaşık 4 çalışandan 12i
Yönetime sorunlarını iletememektedir. Bu durum belki de tespit edilmesi halinde pek çok zararı
önleyecek olan bir bildirimin maalesef yönetime ulaşamaması demek olabilir. Bu nedenle
yönetimlerin her zaman ulaşılabilir olmak için daha etkin yöntemler kullanmasını gerektirir.
Çalıştığınız birimin işleyişi konusundaki önerileriniz dikkate alınıyor mu?
Bu soruya %36,6 oranında hayır cevabı verilmiştir. Çalışma mekânı ve çalışma koşulları ile
ilgili düzenlemelerde görüşünüze başvuruluyor mu? Sorusuyla benzerlik gösteren bu sorunun
cevapları da aynı oranda benzerlik göstermektedir. Yönetimin bu konularda yapacağı
çalışmalarla çalışanların işleyişlerde ki aksaklıkların sebeplerine yönelik çözüm önerilerini de
beraberinde getireceğinden, mevcut pek çok sorunun çözümünde kök neden analizi olabilir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Hastanelerimizde çalışanların ortak sıkıntıları, İdare tarafından çalışanları ödüllendirmesi,
Çocuklu çalışanlar için yuva veya kreş imkânı, Son 6 ay içinde hastane ve çalışan güvenliği
konularında eğitim verilmeyen kurum oranı %29,6 olarak bildirilirken kısmen eğitim
verilenlerin oranı %22,3, eğitim verilenlerin oranı ise %48,1 olarak saptanmıştır. Son 6 ay içinde
hastane ve çalışan güvenliği konularında eğitim verilmesi, Hastane ve çalışan güvenliğini ihlal
eden durumların raporlanması hakkında yeterli eğitim verilmesi, Çalıştığı bölümde
yaralanmalar/is kazalarını önlemeye yönelik teknik alt yapı olması, Hastane ve çalışan güvenliği
konusunda yeterli olacak şekilde düzeltici önlemlerin olması, Hastane ve çalışan güvenliği
konusundaki aksaklıklara yaklaşım, Çalışılan birimde açık ve sınırları belirlenmiş yazılı görev
tanımının olması, Çalışma mekânı ve çalışma koşulları ile ilgili düzenlemelerde çalışanların
görüşüne başvurulması, Çalışma mekânının ergonomik olarak düzenlenmesi, Çalışılan birimde
yeterli güvenlik önlemleri alınması, Yöneticilere sorunları iletme imkânını, Yönetim kurumun
vizyon ve kalite hedefleri konusunda bilgilendirme oranları saptanmış ve bu başlıklar ile
memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Kurumun fiziksel yönden güvenlikli
bir çalışma ortamı yaratması, çalışanların hem kurumun kendi yaşamlarına verdiği değerle ilgili
algılamalarında artışa, hem de kendilerini güvenli bir ortamda çalışıyor olarak algılamalarından
yaşadıkları olumlu duyguların artışına neden olur ve dolayısı ile iş doyumu artar. (Telman ve
Ünsal, 2004:48)
Hasta Memnuniyeti İle Çalışan Memnuniyeti İlişkisinde açıkça görüldüğü üzere (Şekil 4) Hasta
Memnuniyet Oranımız %81 İken Çalışan memnuniyet oranımız %55 olup tüm hastanelerimizde
Hasta ve çalışan memnuiyet memnuniyet oranları arasında ortalama 26.75 puanlık bir düşüş
bulunmaktadır. Bu oran her iki hastanede (Ruh sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ve Adana
numune Eğitim Araştırma Hastanesi) hasta memnuniyeti %78 olmasına karşın Çalışan
Memnuniyeti ile arasındaki bu oran Ruh sağlığı ve Hastalıkları Hastanemizde de 18 puan,
Adana numune Eğitim Araştırma Hastanesinde ise 34 puan olarak tespit edilmiştir. Bu
çalışmada Hasta memnuniyeti İle Çalışan Memnuniyeti arasında sabit bir bağıntı
bulunamamıştır. Bununla birlikte memnun olmayan çalışanların yinede hastaları memnun ettiği
söylenebilir.
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Yöneticilerin çalışan Memnuniyeti anketlerini sadece bir veri olarak görmemeleri, Çalışan
güvenliği komitesinin özellikle bu soruların çalışan güvenliği ile ilgili bölümlerinin ve olay
bildirimlerinin analizini yaparak çıkarımlar yapması, sonuçların çalışanlarla paylaşılması,
sonuçlar doğrultusunda yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüşlerinin alınması ve
üzerinde mutabakata varılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin temrinleri ile birlikte çalışanlara
duyurulması gerekmektedir. Yapılan iyileştirmelere bağlı olarak bir sonraki ankette çalışanların
verdikleri cevaplarda olumlu yönde bir değişimin olup olmadığı gözlenmelidir. Eğer koşullarda
hiçbir iyileştirme yapılmazsa çalışanlar daha sonra yapılan anketleri ciddiye almayıp gelişi güzel
cevap verecektir (Ünsal, 2003). Hastane idarelerinin çalışan güvenliği konusunda somut adımlar
atmadan çalışan memnuiyetini arttıramayacaklarını kabul etmeleri ve atılacak adımları da
çalışanlarla birlikte planlayarak uygulamaları gerekmektedir. Ancak bu sayede sürekli ve
gerçekçi bir çalışan memnuniyetinden söz edilebilir
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ADANA İLİ SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE ÇALIŞAN
SAĞLIK PERSONELİNDE FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZİYETİN HASTANE
GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ İLE İLİŞKİSİ
Gülşah Seydaoğlu1, Hanifi Aktaş2, Yeter Başarı2, Dilek Ağır2, Celile Öztürk2, Zeynep
Çam2
Özet
Amaç:Çalışmanın amacı, Adana il merkezinde hizmet veren hastanelerde çalışan
personelin fiziksel şiddete maruziyet sıklığını, bu maruziyetin kalite güvence
çalışmalarının bir parçası olan hasta ve çalışan güvenliği, çalışma koşulları ve
demografik özellikler ile ilişkisini saptamak ve şiddetin çalışan memnuniyeti üzerine
etkilerini belirlemektir. Yöntem:İl merkezinde hizmet veren 6 adet ikinci basamak
hastanede çalışan tüm sağlık personeline iki ayrı dönemde anket uygulanmıştır. Toplam
5796 anket analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışanların %12,2’si son 6 ay içinde fiziksel
saldırıya uğradığını bildirmiştir. Erkeklerde şiddete maruziyet oranı(%14,4)
kadınlardan(%11,1) daha yüksektir ve çalışanların yaşı ve çalışma süresi arttıkça
maruziyet oranı anlamlı olarak azalmaktadır(p=0,0001).En yüksek oran pratisyen
hekimlerde iken (%24,6) en düşük oran (%8,3) diş hekimlerindedir. Şiddete uğrama oranı
hastane güvenlik düzeyi çok riskli olan yerlerde %37,6, riskli olanlarda %14,0, güvenli
olanlarda %5,9’dır. İkinci dönemdeki şiddet oranı(%10,9) birinci döneme göre daha
düşüktür(%13,4)(p=0,0001). Şiddete uğramayı etkileyen bağımsız faktörleri belirlemek
amacıyla yapılan regresyon analiz sonucuna göre erkek olmak şiddete uğrama riskini 1,6
kat, hekim olmak 1,7 kat, Ruh Sağlığı Hastanesinde çalışmak 5,5 kat, hastane güvenliği
çok yetersiz olan kurumda çalışmak ise 16,8 kat arttırmaktadır. Çalıştığı kurumdan
memnuniyet puanı şiddete uğrayanlarda (34,4±21,7) şiddete uğramayanlara (54,3±21,8)
göre çok daha düşüktür(p=0,0001). Sonuç: Şiddetin hastane kalite-güvence çalışmaları
ile doğrudan ilişkili olduğu, bir çıktı olarak çalışan memnuniyetini olumsuz etkilediğini
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fiziksel şiddet, risk faktörleri, kalite güvence, çalışan güvenliği,
çalışan memnuniyeti
Abstract
Aim: The aim of this study is to determine the frequency of physical violence in healthcare
workers working in Adana and to evaluate the relationship between demographic
characteristics, patient and employee safety and working conditions and also to determine
the effects of violence on employee satisfaction. Method:A questionnaire was applied to
the all staff of the 6 secondary care hospitals that serve in the city center during two
separate periods. A total of 5789 questionnaire were analyzed. Results:A total of 12% of
the healthcare workers declared that they exposed to the physical violence in last six
months. This ratio is higher in men(14,4%) compared to women(11,1%) and it is
significantly declaring while the age and duration of working year is increasing
(p=0,0001). The highest ratio is in general practitioner physicians(24,6%) and lowest in
dentists(8,3%). The exposure ratio is 37,6% in the hospitals grouped as highly risky
hospital, 14,0% in risky and only 5,9% in safe hospitals. The ratio is significantly lower in
second period(10,9%) compared to the first period(13,4%). According to the logistic
regression analyses; being male(OR:1,6), being physician(OR:1,7), working in Mental
Health Disease Hospital(OR:5,5) and working in unsafe hospital(OR:16,8)
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were found to be independent risk factors.The mean of satisfaction point is lower in the
group who exposure to the violence(34,4±21,7) than the not exposure
group(54,3±21,8)(p=0,0001). Conclusion: The data showed that the studies of patient and
employee safety, working conditions as a quality assurance is related with physical
violence and as an outcome, it is decreasing the employee satisfaction obviously.
Keywords: Physical violence, risk factors, quality assurence, employee safety, employee
satisfaction
1.

GİRİŞ

Sağlık çalışanlarının iş yerinde maruz kaldığı şiddet iş kazaları içinde değerlendirilmekte
olup son yıllarda artış gösterdiği bildirilmektedir. Tüm alanlarda giderek artış gösteren
şiddet, küresel bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü şiddeti
“Kişinin kendisine ya da başka birisine, bir gruba ya da topluma karşı fiziksel gücünü
istemli olarak kullanması ya da tehdit etmesi ve bunun sonucunda yaralanma, ölüm,
psikolojik zarar görme, gelişiminin olumsuz etkilenmesi ya da tükenme durumunun
ortaya çıkabilmesidir” olarak tanımlamaktadır (WHO, 2002). ABD İş Sağlığı
kaynaklarına göre şiddet, görev sırasında kişilere yöneltilmiş fizik saldırı ya da saldırı
tehdidi olarak tanımlanmaktadır (OSHA, 2004; NIOSH, 2002). Avrupa Komisyonu
tarafından işyerinde şiddet “işle ilgili durumlarda ya da ev ile iş arasında açık ya da
dolaylı olarak güvenlik ve sağlığı olumsuz etkileyen, çalışanın suistimalini, tehdit
edilmesini ya da saldırıyı içeren kazalar” olarak tanımlanmaktadır (ILO, 2003).
Finlandiya’da yapılan bir araştırmaya göre psikiyatri hemşireleri, hapishane gardiyanları
ve polis memurlarının ardından şiddete maruz kalma sıralamasında 3. Sırayı, doktorlar 4.
sırayı almaktadır (Salminen, 1993). Sağlık çalışanlarında şiddete uğrama riski diğer
hizmet sektörü meslek gruplarına göre 16 kat fazla olduğunu gösteren çalışmalar vardır
(Kingma, 2001). Şiddetin diğer iş yerlerine göre en çok sağlık alanında ortaya çıktığı
gösterilmiş olmasına karşılık sağlık alanındaki iş yeri şiddetinin, diğer sektörlerdeki
şiddetten doğası gereği farklılıklar gösterdiği düşünülmektedir (Feldmann ve Holt, 1998).
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili çalışmalarda, sağlık çalışanlarının işyerlerinde
karşılaştıkları şiddeti çalışma sürecinin kaçınılmaz bir yanı olarak görmeleri nedeniyle
pek çok olayın resmi olarak bildirilmediği bilinmektedir. Sağlık kurumlarındaki şiddetin
olduğundan çok daha az oranda bildirildiği göz önüne alınırsa sorunun saptanandan çok
daha büyük olduğunu tahmin etmek hiç de zor değildir. Yapılan çalışmalar da sağlık
kurumlarında genellikle sadece yaralanma gibi ciddi olayların şiddet olarak algılandığı,
diğerlerinin önemsenmediğini göstermektedir.( Barrett, 1997; Gates, 1995). Bu nedenle
şiddet çalışmalarında sorgulanan fiziksel saldırıya uğrama durumu gerçeğe en yakın
değerin elde edilmesini sağlayan değişken olarak değerlendirilebilir.
İş yerinde şiddet, tüm dünyada çalışanların üretimini, memnuniyetini ve doyumunu
olumsuz etkileyen, çalışanlarda tükenmeye yol açan önemli bir sorun olarak da
tanımlanmaktadır.
Etkin şiddet önleme programlarının uygulanması ile iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli
çalışabilmenin sağlanabileceği, çalışanların alternatif davranış modelleri geliştirmesi ile
şiddetin önlenebileceği belirtilmektedir, Dünyada ve ülkemizde sağlık çalışanlarına karşı
şiddetin büyük ölçüde arttığının gözlenmesi ve alınan önlemlerin yetersizliği yapılan
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çalışmalarla gösterilmiştir (Ölmezoğlu, 1999; Williams, 1997, OSHA, 1997, Aktuğlu,
1999, Warshaw, 1996). Çalışma ortamında şiddetle ilgili risklerin belirlenmesi, güvenlik
sisteminin etkinleştirilmesi, personelin eğitimi, iş yerinde hasta ve çalışan güvenliğine ait
kalite çalışmalarının geliştirilmesi ile şiddeti azaltmak mümkün olacaktır. Ülkemizde son
yıllarda hızla değişen sağlık ortamları ve sağlık sistemlerinin, geliştirilmeye çalışılan
hasta ve çalışan güvenliği standartlarının çalışan şiddeti üzerine etkisi konusunda yapılan
çalışmalar yeterli düzeyde değildir.
Bu çalışmanın amacı, Adana il merkezinde hizmet veren Sağlık Bakanlığına bağlı
hastanelerde çalışan personelin fiziksel şiddete maruziyet sıklığını, bu maruziyetin kalite
güvence çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirilen hasta ve çalışan güvenliği
uygulamaları, çalışma koşulları ve demografik özellikler ile ilişkisini saptamak ve şiddete
maruziyetin çalışan memnuniyeti üzerine etkilerini belirlemektir.
2.

YÖNTEM

Bu çalışma, Adana il merkezinde 2010 yılında iki ayrı dönemde 6 farklı hastanede anket
uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. Birinci dönemde 3128, ikinci dönemde ise 2668 olmak
üzere tüm soruları yanıtlamış olan toplam 5796 anket çalışmaya dahil edilmiştir: Adana
Devlet Hastanesinde 632, Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde 2230, Dr. Ekrem Tok
Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesinde 448, Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi
Hastanesinde 901, Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde 1325, Prof. Dr. Nusret
Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesinde 260 sağlık çalışan anketi değerlendirilmiştir.
Ankette, çalışanların son 6 ay içinde herhangi bir fiziksel saldırıya uğrama durumları
sorgulanmış, demografik özellikleri, hastane çalışan ve hastane güvenliği uygulamaları ve
çalışma koşulları ile ilişkisi analiz edilmiştir.
Anketler, Adana il merkezinde Sağlık Bakanlığına bağlı 2. basamak hastanelerinde
başhekim, başhekim yardımcıları, hastane müdür ve yardımcıları, başhemşire ve
yardımcıları hariç istihdam edilen kadrolarda yer alan bütün hastane personeline
uygulanmıştır. Anketlerin hastanelerin Performans ve Kalite Birimi tarafından tüm
personele ulaşması sağlamıştır. Personelin kendisi tarafından belirlenen süre içinde
doldurulmasından sonra bir kutuya atılması istenen anketler, sorumlu kişilerce belirli bir
noktadan toplanmıştır.
Hastane toplam çalışan memnuniyet puanı; Sağlık Bakanlığınca tüm ülkede
uygulanmakta olan hastane çalışan memnuniyet anketinde yer alan 21 soruya verilen
puanların toplanması ile elde edilmiştir (min=0, max=100 puan). Yaş grupları 3 grup
olarak (≤30, 31-40 ve ≥41), Toplam çalışma süresi 3 grup olarak (≤2 yıl, 3-10 yıl ve ≥11
yıl) ve çalışanların statüsü 4 grup olarak (Hekim, Ebe-Hemşire, Yardımcı Personel ve
Diğer) yeniden gruplandırılmıştır.
Ankette yer alan çalışan ve hasta güvenliği ile ilgili 6 soruya; 1-Yönetimin hasta ve
çalışan güvenliği konusundaki aksaklıkların bildirilmesinde gerekli önlem alması, 2çalışılan birimde yeterli güvenlik önlemleri alınması, 3-son 6 ay içinde hasta ve çalışan
güvenliği konularında eğitim verilmesi, 4-çalışılan bölümde yaralanmalar ve iş kazalarını
önlemeye yönelik teknik alt yapı olması, 5-hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden
durumların raporlanması hakkında yeterli eğitim verilmesi, 6-yönetimin hasta ve çalışan
güvenliği konusunda düzeltici ve önleyici faaliyetler geliştirmesi sorularına verilen
yanıtlar toplanarak bir skala elde edilmiştir. Sorulara verilen hayır yanıtı 0, kısmen yanıtı
1, evet yanıtı 2 puan ile puanlanarak toplam güvenlik puanı elde edilmiştir (min:0 max:
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12). Hastanelerin güvenlik düzeyi 5 sınıfta gruplandırılmıştır; puanı sıfır olan hastanelerin
güvenlik düzeyi “Çok yetersiz”, 1-3 olanlar “Yetersiz”, 4-6 olanlar “Kısmen yeterli”, 7-9
olanlar “Yeterli” ve 10-12 olanlar ise “Çok yeterli” olarak sınıflandırılmıştır. Risk
düzeyini belirlemek amacıyla hastanenin güvenlik düzeyi yeniden 3 grupta
sınıflandırılarak; 1-Çok riskli ortam (çok yetersiz), 2-Riskli ortam (yetersiz+kısmen
yeterli), 3-Güvenli ortam (yeterli+çok yeterli) olarak gruplandırılmıştır.
İstatistiksel analiz: Verilerin normal dağılıma uygunluğu test edilmiş, normal dağılım
gösteren sürekli değişkenlerin analizinde t testi kullanılmıştır. Kategorik değişkenlerin
analizinde ise Ki-kare testi kullanılmıştır. Şiddete uğramayı etkileyen bağımsız faktörlerin
belirlenmesi için lojistik regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuçlar ortalama±standart
sapma, medyan (min-max), n ve yüzde olarak ifade edilmiştir, p değeri <0,05 istatistiksel
olarak anlamlı kabul edilmiştir.
3.

BULGULAR

Çalışmada Adana ilinde hizmet veren 6 hastanede uygulanan toplam 5796 anket analiz
edilmiştir. Anketi yanıtlayanların %65,1’i (n=3776) kadın, %34,9’u (n=2020) erkektir.
Son 6 ay içinde fiziksel saldırıya uğrama oranı %12,2’dir (n=709) Sağlık personelinin
demografik özelliklerine göre fiziksel şiddete maruz kalma sıklığı tablo 1’de
izlenmektedir. Erkeklerde şiddete maruziyet oranı (%14,4) kadınlara oranla (%11,1)
anlamlı olarak daha yüksektir (p=0,0001). Çalışanların yaşı ve çalışma süresi arttıkça
şiddete maruziyet oranı anlamlı olarak azalmaktadır. Statü gruplarına göre bakıldığında en
yüksek oran pratisyen hekimlerde iken (%24,6) en düşük oran (%8,3) diş hekimlerindedir.
Dal hastanelerinde %15,9 olan maruziyet oranı genel hastanelerde %10,8’dir(p=0,0001).
Dal hastanelerinde oranın yüksek olmasına neden olan hastane Ruh Sağlığı Hastalıkları
Hastanesidir (%26,1). İkinci dönemdeki şiddet oranı (%10,9) birinci döneme göre daha
düşüktür (%13,4) p=0,0001).
Demografik özellikler ile cinsiyete göre alt analiz yapıldığında; tüm yaş gruplarında,
çalışma süresi gruplarında ve statü gruplarında erkeklerde maruziyet oranı kadınlardan
daha yüksektir. Benzer durum hastanelerde de söz konusudur fakat sadece Ruh Sağlığı
Hastalıkları Hastanesinde kadınlarda (%28,4) erkeklere oranla (%22,5) maruziyet daha
yüksek saptanmıştır.
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Tablo 1. Çalışmaya katılan sağlık personelinin demografik özelliklerine göre fiziksel
şiddete maruz kalma sıklığı
Son 6 ay içinde fiziksel
saldırıya uğrama
Evet
Hayır
Toplam
n (%)
n
n (%)
Cinsiyetiniz
Kadın
419 (11,1)
3357
3776(65,1)
Erkek
290 (14,4)
1730*
2020(34,9)
Yaş grupları
<30
192 (15,6)
1041
1233(21,3)
31-40
330 (12,2)
2370
2700(46,6)
40+
187 (10,0)
1676*
1863(32,1)
Çalışma Süresi
<2
154 (13,9)
955
1109(19,1)
3-10
350 (13,5)
2245
2595(44,8)
>10
205 (9,8)
1887*
2092(36,1)
Unvan
Uzman Hekim
108 (14,7)
628
736(12,7)
Pratisyen Hekim
34 (24,6)
104
138(2,4)
Diş Hekimi
7 (8,3)
77
84(1,4)
Hemşire
240 (11,9)
1779
2019(34,8)
Ebe
45 (11,5)
346
391(6,7)
Sağlık Memuru
74 (12,5)
516
590(10,2)
İdari Memur
52 (10,7)
434
486(8,4)
Teknik Personel
35 (12,3)
249
284(4,9)
Diğer
114 (10,7)
954*
1068(18,4)
Statü grupları
Hekim
149 (15,6)
809
958(16,5)
Ebe-Hemşire
285 (11,8)
2125
2410(41,6)
Yardımcı Per
161 (11,8)
1199
1360(23,5)
Diğer
114 (10,7)
954
1068(18,4)
Dönem
Dönem 1
418 (13,4)
2710
3128(54,0)
Dönem 2
291 (10,9)
2377*
2668(46,0)
Hastane
A. Devlet
81 (12,8)
551
632(10,9)
Ç. Devlet
93 (7,0)
1232
1325(22,9)
Numune
279 (12,5)
1951
2230(38,5)
Göğüs H.
21 (8,1)
239
260(4,5)
Ruh S.H.
117 (26,1)
331
448(7,7)
Doğumevi
118 (13,1)
783*
901(15,5)
Hastane
Genel
453 (10,8)
3734
4187(72,2)
grupları
Dal hastane
256 (15,9)
1353*
1609(27,8)
Toplam
709 (12,2)
5087
5796
*p<0,0001
Hastane çalışan güvenliği uygulamaları ile şiddete maruziyet arasındaki ilişki tablo 2 de
izlenmektedir. Yönetimin hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıkların
bildirilmesinde gerekli önlem alması, çalışılan birimde yeterli güvenlik önlemleri
alınması, son 6 ay içinde hasta ve çalışan güvenliği konularında eğitim verilmesi, çalışılan
bölümde yaralanmalar ve iş kazalarını önlemeye yönelik teknik alt yapı olması, hasta ve
çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında yeterli eğitim verilmesi,
yönetimin hasta ve çalışan güvenliği konusunda düzeltici ve önleyici faaliyetler
geliştirmesi başlıklarının tümünde evet yanıtı verenlerde şiddete uğrama oranı en düşük,
kısmen yanıtı verenlerde biraz daha yüksek, hayır yanıtı verenlerde ise en yüksektir ve
tümünde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Güvenlik düzeyi, çok yetersiz
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olarak sınıflandırılan hastane çalışanlarında şiddete uğrama oranı %37,6 iken, yetersiz
olanlarda %17,9, kısmen yeterli olanlarda %11,5, yeterli olanlarda %7,4 iken çok yeterli
olanlarda sadece %3,5’dir. Hastanenin güvenlik düzeyi yeniden 3 grupta
sınıflandırıldığında; çok riskli (çok yetersiz) olanlarda şiddete uğrama oranı %37,6, riskli
(yetersiz+ kısmen yeterli) olanlarda %14,0, güvenli (yeterli+çok yeterli) olanlarda %5,9
olarak saptanmıştır.

Tablo 2. Hastane çalışan güvenliği uygulamaları ile şiddete maruziyet arasındaki
ilişki
fiziksel saldırıya
uğrama
Evet
Hayır
Toplam
n (%)
n
n (%)
Hayır
321
1628
1949(33,6)
Son 6 ay içinde hasta ve çalışan
(16,5)
güvenliği konularında eğitim verilmesi
Kısmen
167
1208
1375(23,7)
(12,1)
Evet
221
2251* 2472(42,7)
(8,9)
Hayır
380
2089
2469(42,6)
Hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden
(15,4)
durumların raporlanması hakkında
Kısmen
219
1811
2030(35,0)
yeterli eğitim verilmesi
(10,8)
Evet
110
1187* 1297(22,4)
(8,5)
Hayır
383
1595
1978(34,1)
Çalışılan bölümde yaralanmalar ve iş
(19,4)
kazalarını önlemeye yönelik teknik alt
Kısmen
254
2306
2560(44,2)
yapı olması
(9,9)
Evet
72 (5,7) 1186* 1258(21,7)
Hayır
369
1329
1698(29,3)
Yönetimin hasta ve çalışan güvenliği
(21,7)
konusunda düzeltici ve önleyici
Kısmen
285
2719
3004(51,8)
faaliyetler geliştirmesi
(9,5)
Evet
55 (5,0) 1039* 1094(18,9)
Hayır
320
962
1282(22,1)
Yönetimin hasta ve çalışan güvenliği
(25,0)
konusundaki aksaklıkların
Kısmen
333
2866
3199(55,2)
bildirilmesinde gerekli önlem alması
(10,4)
Evet
56 (4,3) 1259* 1315(22,7)
Hayır
339
900
1239(21,4)
Çalışılan birimde yeterli güvenlik
(27,4)
önlemleri alınması
Kısmen
305
2772
3077(53,1)
(9,9)
Evet
65 (4,4) 1415* 1480(25,5)
Çok
127
211
338(5,8)
Hastanenin güvenlik düzeyi
yetersiz
(37,6)
Yetersiz
224
1029
1253(21,6)
(17,9)
Kısmen
226
1745
1971(34,0)
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Yeterli

Hastanenin güvenlik düzeyi

Çok
yeterli
Çok
riskli
Riskli
Güvenli

(11,5)
101
(7,4)
31 (3,5)
127
(37,6)
450
(14,0)
132
(5,9)

1255

1356(23,4)

847*

878(15,1)

211

338(5,8)

2774

3224(55,6)

2102*

2234(38,5)

*p<0,0001
Hastane çalışma ortamı ve koşulları ile şiddete maruziyet arasındaki ilişki tablo 3’te
gösterilmiştir. Mesai süresinden fazla çalışmayanlarda şiddete uğrama oranı %8,0 iken
mesai süresinden fazla çalışanlarda bu oran iki kat daha yüksektir (%16,1). Birimde açık
ve sınırları belirlenmiş yazılı bir görev tanımının olmaması, çalışma mekanının fiziksel
sağlığı gözetecek şekilde düzenlenmemesi, son 6 ay içinde hizmet içi eğitim
düzenlenmemesi, hastane yönetiminin iş yerine ait sorunlar ile ilgilenmemesi, hastane
yönetiminin kurumun vizyon ve kalite hedefleri konusunda çalışanları bilgilendirmemesi,
hastane idaresi tarafından çalışanların ödüllendirilmemesi, insan kaynaklarının verimli
kullanılmaması, çalışma mekânı ve çalışma koşulları ile ilgili düzenlemelerde çalışanların
görüşüne başvurulmaması, hastane yöneticilerine sorunları iletme imkanını olmaması,
birimin işleyişi konusundaki önerilerin dikkate alınmaması şiddete uğramayı anlamlı
olarak arttıran faktörler olarak saptanmıştır.
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Tablo 3. Hastane çalışma ortamı ve koşulları ile şiddete maruziyet arasındaki ilişki
Fiziksel saldırıya
uğrama
Evet
Hayır
Toplam
n (%)
n
n (%)
Evet
484 (16,1)
2513
2997(51,7)
Mesai Süresinden Fazla
Hayır
225 (8,0)
2574*
2799(48,3)
Çalışma
Hayır
321 (19,4)
1336
1657(28,6)
Birimde açık ve sınırları
Bilmiyorum
92 (13,4)
595
687(11,9)
belirlenmiş yazılı bir görev
Evet
296 (8,6)
3156*
3452(59,6)
tanımının olması
Hayır
398 (19,7)
1626
2024(34,9)
Çalışma mekânının fiziksel
Kısmen
211 (8,2)
2362
2573(44,4)
sağlığı gözetecek şekilde
Evet
100 (8,3)
1099*
1199(20,7)
düzenlenmesi
Hayır
336 (15,0)
1911
2247(38,8)
Son 6 ay içinde hizmet içi
Evet
373 (10,5)
3176*
3549(61,2)
eğitim düzenlenmesi
333 (20,9)
1260
1593(27,5)
Hastane yönetiminin iş yerine Hayır
Kısmen
281 (9,8)
2599
2880(49,7)
ait sorunlar ile ilgilenmesi
Evet
95 (7,2)
1228*
1323(22,8)
Hayır
263 (23,1)
877
1140(19,7)
Yönetimin, çalışanları
Kısmen
262 (11,8)
1967
2229(38,5)
kurumun vizyon ve kalite
Evet
184 (7,6)
2243*
2427(41,9)
hedefleri konusunda
bilgilendirmesi
Hayır
477 (13,7)
3006
3483(60,1)
Hastane idaresi tarafından
Kısmen
175 (10,6)
1483
1658(28,6)
çalışanların ödüllendirilmesi
Evet
57 (8,7)
598*
655(11,3)
Hayır
363 (18,0)
1656
2019(34,8)
İnsan kaynaklarının verimli
Kısmen
274 (9,8)
2519
2793(48,2)
kullanılması
Evet
72 (7,3)
912*
984(17,0)
Hayır
403 (16,4)
2058
2461(42,5)
Çalışma mekânı ve çalışma
Kısmen
249 (11,0)
2011
2260(39,0)
koşulları ile ilgili
Evet
57 (5,3)
1018*
1075(18,5)
düzenlemelerde çalışanların
görüşüne başvurulması
Hayır
305 (20,9)
1154
1459(25,2)
Hastane yöneticilerine
Kısmen
289 (10,6)
2443
2732(47,1)
sorunları iletme imkanı
Evet
115 (7,2)
1490*
1605(27,7)
Hayır
392 (18,7)
1700
2092(36,1)
Birimin işleyişi konusundaki
Kısmen
249 (9,3)
2421
2670(46,1)
önerilerin dikkate alınması
Evet
68 (6,6)
966*
1034(17,8)
*p<0,0001
Şiddete uğramayı etkileyen bağımsız faktörleri belirlemek amacıyla yapılan regresyon
analiz sonucuna göre erkek olmak kadınlara göre şiddete uğramayı 1,7 kat, hekim olmak
1,6 kat, Doğumevinde çalışmak 1,9 kat, Ruh Sağlığı Hastanesinde çalışmak 5,5 kat
artmaktadır. Hastane güvenliği çok yetersiz olan kurumda çalışmak ise riski en fazla
arttıran faktör (16,8 kat) olarak saptanmıştır.
Yaşa ve cinsiyete göre standardize edilen ikinci regresyon modelinde güvenlik ile ilgili
faktörlerin tümü modele dahil edilmiştir: hastane güvenliği ile ilgili faktörlerden; “Hasta
ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında yeterli eğitim
verilmemesi (OR:1,6 GA:1,2-2,3 p=0,003)”, “Yönetimin hasta-çalışan güvenliği
konusundaki aksaklıkların bildirilmesinde önlem alınmaması (OR:3,5 GA: 2,4-5,2
p=0,0001)”, “Çalışılan birimde yeterli güvenlik önlemleri alınmaması (OR:4,1 GA: 2,9-
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5,8 p=0,0001)” bağımsız faktörler olarak saptanırken “Son 6 ay içinde hasta ve çalışan
güvenliği konularında eğitim verilmemesi”, “Hasta-çalışan güvenliği konusunda düzelticiönleyici faaliyetler geliştirilmemesi”, “Birimde yaralanmalar ve iş kazalarını önlemeye
yönelik teknik alt yapı olmaması” konuları istatistiksel olarak anlamlı faktör olarak
saptanmamıştır (tablo 4).
Tablo 4. Lojistik regresyon analiz sonucu elde edilen şiddete uğramayı etkileyen
bağımsız faktörler
OR
%95,0
P
GA
değeri
Yaş
0,9
0,8-0,9
0,0001
Erkek

1,7

1,3-2,1

0,0001

Hastane
Ç. Devlet

Ref.

A. Devlet

1,4

1,0-1,9

0,058

Numune

1,3

1,0-1,7

0,044

Göğüs H.

1,4

0,8-2,4

0,199

Ruh S.H.

5,5

4,0-7,6

0,0001

Doğumevi

1,9

1,4-2,6

0,0001

Ünvan
Diğer

Ref.

Hekim

1,6

1,2-2,1

0,002

Ebe- Hemşire

1,3

0,9-1,7

0,069

Yardımcı

1,0

0,8-1,3

0,889

Son 6 ay içinde hasta ve çalışan güvenliği
konularında eğitim verilmesi
Kısmen

Ref.
1,3

0,9-1,6

0,100

Hayır

1,3

1,0-1,6

0,050

Hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların
raporlanması hakkında yeterli eğitim verilmesi
Kısmen

Ref.
1,2

1,0-1,6

0,085

Hayır

1,6

1,2-2,3

0,003

Birimde yaralanmalar ve iş kazalarını önlemeye
yönelik teknik alt yapı olması
Kısmen

Ref.
1,1

0,8-1,5

0,740

Hayır

1,2

0,9-1,8

0,236

Hasta-çalışan güvenliği konusunda düzeltici-önleyici
faaliyetler geliştirilmesi
Kısmen

Ref.
0,9

0,6-1,4

0,786

Hayır

1,3

0,8-2,0

0,288
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Yönetimin hasta-çalışan güvenliği konusundaki
aksaklıkların bildirilmesinde önlem alması
Kısmen

Ref.
1,9

1,3-2,7

0,0001

Hayır

3,5

2,4-5,2

0,0001

Çalışılan birimde yeterli güvenlik önlemleri alınması

Ref.

Kısmen

1,6

1,2-2,2

0,003

Hayır

4,1

2,9-5,8

0,0001

Şiddete maruz kalanlarda sıklıkla çalıştığı kurumdan ayrılma düşüncesi %39,8, bazen
ayrılmayı düşünenlerin oranı %40,6, ayrılmayı düşünmeyenlerin oranı %19,6 iken şiddete
uğramayanlarda bu oranlar sırası ile %14,4, %41,5 ve %44,1’dir (p=0,0001). İmkân
olması halinde bir başka hastanede çalışma isteği şiddete maruz kalanlarda %40,8 iken
şiddete uğramayanlarda %16,7’dir (p=0,0001). Kurum için geliştirilmiş toplam güvenlik
ölçeği ortalaması şiddet görenlerde 3,8±3,0 şiddet görmeyenlere 6,0±3,3 oranla anlamlı
olarak düşüktür(p=0,0001). Çalıştığı kurumdan memnuniyet puanı, şiddete uğrayanlarda
(34,4±21,7) şiddete uğramayanlara göre çok daha düşüktür (54,3±21,8) (p=0,0001) (tablo
5).
Tablo 5. Şiddete maruziyetin sonuçları

Çalıştığı kurumdan ayrılma
düşüncesi n (%)

Evet,
sıklıkla
Evet, bazen
Hayır

İmkân olması halinde bir başka
hastanede çalışma isteği n (%)

Evet,
kesinlikle
Evet, bazen
Hayır,
istemem

Toplam güvenlik puanı
Ort±SS
Medyan (min-max)
Toplam memnuniyet puanı
Ort±SS
Medyan (min-max)

Fiziksel saldırıya
uğrama
Evet
Hayır
282
733
(39,8)
(14,4)
288
2244
(40,6)
(44,1)
139
2110
(19,6)
(41,5)*
289
851
(40,8)
(16,7)
256
1885
(36,1)
(37,1)
164
2351
(23,1)
(46,2)*

Toplam

1015
(17,5)
2532
(43,7)
2249
(38,8)
1140
(19,7)
2141
(36,9)
2515
(43,4)

3,8±3,0
4 (0-12)

6,0±3,3
6 (0-12)*

5,7±3,3
6 (0-12)

34,4±21,7
33 (0-96)

54,3±21,8
53 (4100)*

51,9±22,7
52 (0100)

*p<0,0001
Sağlık çalışanlarının kurum hakkındaki memnuniyet puanı ile güvenlik puanı arasında
güçlü pozitif korelasyon olduğu saptanmıştır (r=0.76)(şekli 1). Fiziksel şiddete maruz
kalanlarda puanlar daha düşüktür.
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Şekil 1. Güvenlik puanı ile memnuniyet puanı arasında korelasyon
4.

TARTIŞMA

Farklı ülkelerde yapılan birçok çalışma, sağlık çalışanlarının, özellikle de hekimlerin son
yıllarda artan bir şekilde şiddete maruz kaldıklarını göstermektedir. Bu veriler sağlık
çalışanlarına yönelik şiddetin yalnızca Türkiye’ye özgü bir durum olmadığını küresel bir
sorun olarak yaygınlaştığını ortaya koymaktadır.
Dünyada sağlık çalışanlarına yönelen şiddeti araştıran çalışmalarda da fiziksel şiddete
maruziyet oldukça yüksek oranlardadır. İngiltere’de British Medical Association yaptığı
çalışmada hekim grubun %47’si şiddeti işyeri için önemli bir sorun olarak
tanımlamaktadır.(BMA, bma.org.uk). Bu ülkede yapılan bir çalışma genç doktorların
%84’ünün en az bir kez, %37’sinin ise son bir yıl içerisinde zorbalığa maruz kaldığını
göstermektedir (Quine, 2002). Bir diğer çalışmada ise sağlık çalışanları %27’sinin
saldırıya %23’ünün tehdide maruz kaldığını gösterilmiştir (Winstanley ve Whittington,
2004) Kuveyt’te 2002 yılında yapılan çalışmada hemşirelerin son 6 ay içerisinde sözel
veya fiziksel şiddete maruz kalma oranı sırasıyla %48 ve %7 olarak saptanmıştır (Adib
vd., 2002) Avustralya’da Pratisyen Hekimlerde agresif davranış ya da saldırıya maruz
kalma oranı %73, fiziksel saldırıya maruz kalma oranı ise %37 olarak saptanmıştır
(Tolhurst vd., 2003). ABD’de 2004 yılında yapılan bir çalışmada sağlık çalışanlarında
fiziksel olmayan şiddet %30,6 fiziksel şiddet %7,2’dir (Findorff, 2004). ABD Acil

237

Hekimlerinde sözel şiddete maruz kalma %75 fiziksel şiddete maruz kalma %28 olarak
saptanmıştır (Kowalenko vd., 2005). İsrail ise son bir yıl içerisinde sözel ve fiziksel
saldırıya maruz kalan hekimlerin oranları sırasıyla %56 ve %9’dur (Carmi-Iluz vd., 2005)
Türkiye’de 2006 yılında yapılmış çok merkezli bir çalışmada son bir yıl içinde en az bir
kez şiddete maruz kalma oranı %49.5 belirtilmiştir; sözel şiddet %72.4, fiziksel şiddet
%11.7(Ayrancı, 2006). Bolu’da yapılmış tek merkezli bir çalışmada uzman doktor,
hemşire ve diğer çalışanlardan oluşan grubun %87.1’nin şiddet davranışına maruz kaldığı;
sözel şiddetin %46.9, saldırgan davranışın %33.5, fiziksel saldırının %19.4 olduğu
gösterilmiştir(Erkol, 2007) Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapılmış bir
çalışmada çalışanların son bir yıl içerisinde şiddete uğrayanların %59’nun sözel şiddete
uğradığı, %26.5’nin fiziksel şiddete uğradığı belirtilmiştir.(Gökçe ve Dündar, 2008).
İzmir’de yapılan bir çalışmada katılımcıların %19.7’sinin fiziksel şiddete uğradıkları
belirtilmiştir.(Ergün ve Karadakovan, 2005). Adana’da acil servislerde yapılan bir
çalışmada katılımcıların bir aylık sürede maruz kaldıkları saldırgan davranışın %53.2,
fiziksel şiddetin ise %38.5 olduğu gösterilmiştir.(Gülalp vd., 2009). Düzce, hemşirelerde
fiziksel şiddete maruz kalma %1,4 (Alçelik vd., 2003), Eskişehir acil servis çalışanlarında
%8,5 olarak saptanmıştır (Ayrancı, 2005). Benzer şekilde farklı iller ve farklı gruplarda
fiziksel şiddete maruziyet oranlarını belirleyen çalışmalar gerçekleştirilmiştir; İzmir’de
1999 yılında 112 çalışanlarında fiziki saldırıya maruziyet oranı %16,8, 1999 yılında
Adana’da hemşirelerde %16,0, 2003 yılında Ankara’da Kadın Hastalıkları ve Doğum
Hekimlerinde fiziksel saldırıya kalkışma %21, fiziksel saldırının gerçekleşmesi %7,8,
aletle yaralanma %1,1, 2006 yılında Gaziantep’te araştırma görevlilerinin sözel ve fiziksel
şiddete maruziyet %5,3, fiziksel şiddete maruziyet %1,8 olarak saptanmıştır (Ölmezoğlu
vd., 1999; Öztunç, 2001, Avşar, 2003, Aydın vd., 2007).
Sağlık kurumlarında genellikle sadece yaralanma gibi ciddi olayların şiddet olarak
algılandığı, diğerlerinin önemsenmediğini gösteren çalışmalar nedeniyle bu çalışmada
şiddet çalışmalarında gerçeğe en yakın değerin elde edilmesini sağlayan değişken olarak
değerlendirilen fiziksel saldırıya uğrama durumu sorgulanmıştır. Çalışmamızda son 6 ay
içinde fiziksel saldırıya uğrama oranı %12,2’dir olarak saptanmıştır. Bu oran Türkiye’de
yapılan diğer çalışmalara paralellik göstermektedir.
Bu konuda yapılan çalışmalarda fiziksel ve cinsel şiddete uğrama sıklığında cinsiyete göre
dağılımında farklı sonuçlar bulunmuştur. Şiddete uğrama sıklığı bazı araştırmalarda
erkeklerde, (Aalund vd., 1990; Büken vd., 1997, Schulte vd., 1998, Sucu, 2006) bazı
çalışmalarda istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, genel olarak kadınların daha çok
şiddete uğradıkları (Ayranci vd., 2006; Ayrancı vd., 2002, Lau vd., 2004) bazılarında ise
kadınlarda (McNamara vd., 1995; Ness vd., 2000, LaMar vd., 1998, Ayrancı vd., 2002,
Lau vd., 2004) anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur. Çalışmamızda erkeklerin daha sık
şiddete uğradıklarını saptanmıştır. Her ne kadar kadınlar, özellikle de hemşireler sözel
şiddete daha fazla maruz kalıyor olsa bile ataerkil sistemde fiziksel şiddet daha çok
erkekler arasında gerçekleşen bir eylem olduğu için sonuçlar bu yönde gelişmiş olabilir.
Çalışanın yaş ortalaması ve deneyim süresi ile şiddete uğrama sıklığında anlamlı bir
farklılık bulunamamıştır. Çoğu çalışmada çalışanların deneyimleri de ele alınmıştır. Bazı
çalışmalarda 5-10 yıl arası çalışanlarda şiddet riski daha yüksek çıkarken (Ayrancı vd.,
2006; Ayrancı vd., 2002), bazı çalışmalarda ilk 5 yılda şiddete uğrama riski daha yüksek
olduğu bulunmuştur (Barlow, 1997). Pek çok araştırmada gösterildiği gibi çalışmamızda
yaş ve çalışma süresi arttıkça şiddete maruziyet oranı anlamlı olarak azaldığı saptanmıştır
(Günay ve Akbal, 2001; Arnetz vd., 1996). Gençlerin daha aktif olarak çalışma yaşamının
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içinde yer aldığı ve hasta-hekim ilişkisi konusunda daha az deneyimli olmaları, olayları
deneyimleriyle önleyebilme becerisi geliştirememeleri ile açıklanabilir.
Meslek gruplarına göre incelendiğinde hemşirelerin daha sık şiddete uğradığı, ikinci
sıklıkta ise pratisyen hekimlerin daha sonra da uzman hekimlerin ve diğer personelin
olduğu gösterilmiştir(Ayrancı vd., 2006; Ayrancı vd., 2002). Şiddetin gerçekleştiği yerle
ilgili bildirilere baktığımızda en sık acil servislerde ve ikinci sıklıkta psikiyatri
kliniklerinde şiddetin olduğu gösterilmiştir (Ayrancı, 2006; Ayrancı, 2002, Barlow, 1997,
Gülalp, 2009, Lau, 2004, Volavka 1999, Winstanley, 2004). 2006 yılında Akdeniz
Üniversitesi, Antalya Atatürk ve Antalya Devlet hastanelerinin acil servisleri, Antalya il
sınırları içerisinde görev yapan 112 çalışanlarının %62.3’ünün fiziksel şiddete maruz
kaldıkları belirlenmiştir(Sucu, 2006). Kanada’da yapılan çalışmada sağlık çalışanları
içinde en fazla şiddete maruz kalanlar acil servis çalışanları olduğu ve risk faktörlerinin
başında madde bağımlılığı ya da psikiyatrik hastalığı olan hastalar olduğu bildirilmiştir
(Fernandes, 1999).
Çalışmamızda statü gruplarına göre bakıldığında en yüksek oranın pratisyen hekimlerde
(%24,6) en düşük oran (%8,3) diş hekimlerinde olduğu saptanmıştır. İkinci basamak
hastanelerinde çalışan pratisyen hekimler acil bölümlerinde görevlendirildiği için bu
yüksek oranın çalışma koşulları ile ilişkili olduğu, hastalarla ilk karşılaşan ve sürekli bire
bir ilişki içinde olan bu grubun şiddete daha fazla açık olduğu düşünülmektedir. Bu
konuda yapılan hemen hemen tüm çalışmalarda acilde çalışan sağlıkçılarda şiddete
maruziyet oranının çok yüksek olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda dal hastanelerinde
%15,9 olan maruziyet oranı genel hastanelerde %10,8 olarak saptanmış, dal
hastanelerinde oranın yüksek olmasına neden olan hastanenin ise Ruh Sağlığı Hastalıkları
Hastanesi olduğu belirlenmiştir. Bu durum bu hastanede hastalardan kaynaklanan
etkenlerin yüksek olması ile açıklanabilir.
Şiddetle başa çıkmada genel olarak iki ana yöntem vardır. Birincisi; hasta ve çalışan
düzeyinde küçük çaplı önlemler, ikincisi de hastaneyi ilgilendiren büyük çaplı
önlemlerdir. Hastane geneli ile ilgili geniş çaplı önlemler; uygun raporlama sistemleri,
etkili güvenlik eğitimleri, 24 saat alan içi güvenlik sağlanması, güvenlikli kapılar,
güvenlik kameraları, metal detektörler ve kontrol noktaları, koruyucu akrilik pencere ve
panik alarmlarıdır.(Khun, 1999). Şiddet riskini azaltmanın en önemli yolu çalışma
ortamında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasıdır. Çalışmalar daha çok acil servisler
için yapılmış olsa da diğer bölümler için de uyarlanabilir. ABD’de acil servislerdeki
şiddete karşı oldukça sıkı önlemler alınmaktadır. Saldırı olasılığında yardım istemeyle,
acil servislerin girişlerinin denetlenmesi ve kontrol edilmesiyle, güvenlik görevlilerinin
sürekli hazır olmasıyla, hasta yakınlarının acil servis içine girmelerinin yasaklanmasıyla,
çalışma birimlerine güvenlik kamaralarının yerleştirilmesiyle, saldırganlaşma eğilimi
gösterebilecek kişilerde görülen davranış ve beden dilinin (hızlı nefes alıp verme, ani
hareketler, bağırma, azarlama, meydan okuma, burun deliklerinin açılması, kaşların
çatılması) ve bu durumlarda gösterilecek davranış ve tepkilerin sağlık çalışanlarına
öğretilmesiyle şiddetin bir ölçüde önlenebilineceğini belirtmişlerdir. (Cembrowicz ve
Shepherd, 1992)
Her beş çalışandan ancak birisinin mesleki riskler konusunda eğitim aldığı
düşünüldüğünde sağlık çalışanlarının ne kadar büyük bir sorunla karşı karşıya olduğu
daha iyi anlaşılabilir (Ergör vd., 2003). Çalışma ortamında şiddetle ilgili risklerin
belirlenmesi, personelin şiddet konusunda eğitimi, güvenlik sisteminin etkin ve sistemli
çalışması, iş yerinde suçu önlemeye yönelik değişikliklerin yapılması, çalışanların
katılımıyla hazırlanmış bir yazılı politikanın geliştirilmesiyle şiddeti azaltmanın mümkün
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olduğunu belirtilmiştir (Ölmezoğlu vd., 1999). Yapılan bir araştırmada, yöneticilerin
sorumluluğu ve çalışanların yönetime katılması ve denetçi personel desteği ile hem
fiziksel (OR: 0,7, %95GA: 0,6-0,95), hem de fiziksel olmayan şiddette (OR: 0,5, %95GA:
0,4-0,6) azalma sağlandığı bildirilmiştir (Findorff, 2004).
Adaş ve arkadaşlarının Gaziantep Tabip Odasına kayıtlı rasgele belirlenmiş1 233 hekimde
yaptıkları çalışmada hekimlerin %58’i hem fiziksel hem de sözel/psikolojik şiddete maruz
kaldıklarını belirtmektedir. Sadece sözel şiddete maruz kaldıklarını ifade eden hekimlerin
oranı %39,9, sadece fiziksel şiddete maruz kaldıklarını ifade eden hekimlerin oranı
%2,1’dir. Hekimlerin sadece %19’u çalıştığı kuruma 7 ve 7’nin üzerinde güvenlik notu
vermektedir. Buna karşılık hekimlerin %40’ı ise, çalıştıkları kurumun güvenlik notunu
kötü”ye tekabül eden 3 ve altında bir yerde notlandırmaktadır. Her üç hekimden ikisi
çalıştıkları kurumun güvenlik konusunda yeterince önlem almadığını belirtmektedir. Zira,
hekimlere çalıştıkları kurumu güvenlik açısından 0 ile 10 arasında bir ölçekte
notlandırması istendiğinde, hekimlerin %80’i kurumun güvenlik notunu orta ve ortanın
altında bir yerde puanlamaktadır. Bölgedeki sağlık kurumlarının güvenlik not ortalaması
4,2 olarak saptanmıştır (4,2±2,6)(Adaş, 2008). Bu çalışmada da kurumlara ait güvenlik
puanı şiddete uğrayanlarda 12 puan üzerinden 3,8±3,0, şiddete uğramayanlarda ise
6,0±3,2 dir. Bu veriler kurumlarda güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığına işaret
etmektedir. Buna karşılık fiziksel şiddete uğrama sıklığı Adaş ve arkadaşlarının elde ettiği
verilerle karşılaştırıldığında daha düşüktür.
Yapılan çalışmalarla alınan önlemlerin yetersizliği ile sağlık çalışanlarına karşı şiddetin
artması arasında ilişki gösterilmiştir (Ölmezoğlu, 1999; Williams, 1997, OSHA, 1997,
Aktuğlu, 1999, Warshaw, 1996). DSÖ’nün Şiddet ve Sağlık ile ilgili Dünya Raporu’na
göre kamu sağlığının şiddete yaklaşımını tanımlamadaki dört anahtar nokta vardır;
şiddetin tüm şekilleri ile ilgili mümkün olduğunca fazla bilgiyi açığa çıkartmak; neden
meydana geldiğini araştırmak; önlemenin yollarını keşfetmek ve bilgilerin açıklanmasını
ve programların etkinliğini arttırmayı içeren girişimlerde bulunmak (WHO, 2002).
Warshaw, şiddetin nedenselliği, korunma ve kontrolüne ilişkin multidisipliner
araştırmaların düzenlenmesi gerektiği bildirmiştir (Warshaw, 1996). Ülkemizde şiddetin
nedenleri ve risk gruplarına yönelik çalışmalar yapılmış olmasına karşılık, şiddetin
önlenmesi yönünde geliştirilmesi gereken etkin programlar, kalite ve güvenlik önlemleri
konusunda yapılan çalışmalar yeterli düzeyde değildir. Gerek sağlık hizmetindeki hızlı
değişimler gerek yasal uygulamalardaki eksiklikler şiddetin önlenmesinde ve çalışan
güvenliği sağlama konusunda boşluklar oluşturmaktadır. (Annagür, 2010). Güvenli
ortamın sağlanmasında yöneticilerin üzerine düşen sorumluluk ve görevler tam olarak
tanımlanması, çalışanların eğitimi, mevzuatların düzenlenmesi ve beraberinde yasal
düzenlemelerin hızla uyarlanması kaçınılmazdır.
Kanada Acil servis çalışanlarında şiddeti yaşama sonrası grubun %74’ünün iş doyumu
azalmıştır (Fernandes, 1999). Çalışma ortamında şiddet, bakım kalitesinde düşme, moral
bozukluğu, iş doyumunda azalma, işten ayrılma ya da ayrılmaya niyetlenme,
memnuniyetsizlik, stres düzeyinde artış, işteki hatalarda artış, işe devamsızlıkta artış,
korku, öfke, güçsüzlük, suçluluk hissetme, uyku bozuklukları ve fiziksel yaralanma
şeklinde özetlenmektedir. (Annagür, 2010; Uzun, 2001). Çalışmamızdan elde edilen
bulgular, şiddete uğrayan çalışanlarda başka kurumda çalışma isteğinin yüksek,
memnuniyet düzeylerinin ise çok düşük olduğunu göstermektedir. Ayrıca sağlık
çalışanlarının kurum hakkındaki memnuniyet puanı ile güvenlik puanı arasında güçlü
pozitif korelasyon (r=0.76) güvenlik düzeyi arttıkça memnuniyet düzeyinde çok arttığını
göstermektedir.
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Amacı insanlara yardım ve tedavi olan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvenli
koşullarda çalışması ve olabilecek şiddet riskinin azaltılması en doğal haklarıdır. Hastane
sağlık ve güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi, politikaların düzenlenmesi, sağlık
çalışanların sorunlarının çözümlenmesinde çaba gösterilmesi, sağlık çalışanlarının eğitim
gereksinimlerinin saptanması ve girişimlerin yapılması son yıllarda artan şiddet olgularını
azaltacaktır.
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AKÇAABAT DEVLET HASTANESİ’NDE YATAN HASTALARIN HASTA
GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ EĞİTİLMİŞLİK DÜZEYİ VE
UYGULAMALARIN HASTALAR TARAFINDAN TEST EDİLMESİ: ANKET
SONUÇLARI
Arzu Erden 1 , Özlem Yılmaz 2 , Fadliye Nuroğlu3 , Alpaslan Değermenci 4 ,
Hasan Akyüz. 5 , Veysel Topal 6
Özet
Çalışmada yatan hastaların “hasta güvenliği” konusundaki bilgi düzeylerini ölçmek ve
yapılan hasta güvenliği uygulamalarını hastalar aracılığıyla test etmek; böylelikle
hastaların daha güvenli bir ortamda hizmet görmeleri için alınması gereken önlemleri
irdelemek amaçlandı.
Araştırmaya Akçaabat Devlet Hastanesi’ndeki 2010 Eylül ve Ekim aylarında yatarak
tedavi gören hastalardan çalışmaya katılmak için onam veren, herhangi bir mental ve
psikiyatrik problemi olmayan 80’i kadın 20’si erkek toplam 100 katılımcı dahil edildi.
Katılımcılara kişisel bilgilerin sorgulandığı, hastaların eğitilmişlik düzeylerinin
irdelendiği ve hastalar aracılığıyla uygulamaların test edildiği 15 sorudan oluşan bir
anket uygulandı. Ankette 3’lü likert tipi ölçek kullanıldı. Anket uygulanan hastalara
hizmet veren 33 servis hemşiresinin de hasta güvenliği ile ilgili hastaları bilgilendirme
konusunda karşılaştıkları sorunlar sorgulandı ve değerlendirildi. Ayrıca anket uygulanan
hastalar tarafından görsel analog skalası (VAS) ile hasta güvenliği konusunda hastanemiz
puanlandı. Katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar yüzdelik oranlar doğrultusunda
değerlendirildi. Tahsil durumunun bu anket sonuçlarındaki etkinliği ve verilen cevaplarda
cinsiyetler arasında fark olup olmadığı değerlendirildi. Elde edilen verilerin istatistiksel
analizleri Statistical Package for the Social Science (SPSS) 11.5 programında yapıldı.
Yatan hastaların, hasta güvenliği konusunda eğitilmişlik düzeyi % 65.42 idi. Hasta
güvenliği uygulamalarının hastalar aracılığıyla değerlendirildiği bölüm sonucu % 86.5
oranında uygulamaların yerinde olduğu yönünde idi. Sağlık personelinin yaklaşımını
katılımcılar %95 oranında güven verici buldular. Görsel analog skalası (VAS) ile
katılımcıların güvenlik uygulamaları skoru ortalaması 10 üzerinden 8.51 idi.
Hemşirelerin hasta güvenliği ile ilgili hastalara eğitim verme konusunda en yüksek
oranda sahip oldukları sorunlar hasta yoğunluğu ve iş yoğunluğundan dolayı zaman
ayıramama ve kimi hastaların düşük algı düzeyleri idi. Tahsil durumu ile sorulara verilen
cevaplar arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamlı idi. (p<0.05). Cinsiyetler arasında
anket sonuçları açısından bir fark yoktu. (p>0.05)
Sonuçlarımız hastanemizde ve tüm hastanelerde olması gerektiğini düşündüğümüz hasta
güvenliği konusunda detaylı iyileştirme faaliyetlerine zemin oluşturması yönüyle
önemlidir. Hastanemizde hasta güvenliği konusunda yaptığımız çalışmaların hasta bakış
açısıyla olumlu sonuçlarını bu çalışmada elde etmiş olmamız gelecekte bu konudaki kalite
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çalışmalarında atılacak adımlara yol göstermesi ve diğer hastanelere de örnek olması
açısından faydalıdır.
Anahtar kelimeler: Hasta Güvenliği, Eğitilmişlik Düzeyi , Yatan Hasta, Güvenli Tedavi
Abstract
The aims of this study were to investigate inpatients’ information level about patient
safety applications and to see effectiveness of these applications interviewing the patients.
In this way, we aimed to describe the most suitable prevention program which is needed
for inpatients having health care in better atmosphere.
The study was performed with 100 (80 females and 20 males) inpatients treating at
Akçaabat State Hospital. The participants, who agreed to take part of this study and with
no mental or psychiatric problems, were included and evaluated using a survey included
personal information (6 questions) and 15 questions related to their information level
about safety applications. A triple likert-type scale was applied by 33 nurses. Our
hospital’s patient safety policy was scored using a Visual Analogue Scale (VAS) by the
participants. The participants’ responses were calculated percentage values (%). The
effects of education level of the patients and differences between males and females
participants were also detected. Statistical analysis was performed using SPSS 11.5
program.
Information level of the inpatients about patient safety was 65.42%. 86.5% of the
inpatients just studied in this study scored our hospital patient safety policy as sufficient.
95 % of the participants rated the attitude of health providers as very confident. The
average of the Visual Analogue Scale (VAS) self-rated scores was 8.5/10 for patient safety
application of the hospital. The nurses reported the following problems during education
sessions respectively; the increased number of inpatients, time-consuming, and low
perception of the patients. Correlation between inpatients information level and responses
in some questions was statistically significant (p<0.05). There were no significant
differences between males and females in terms of survey results (p>0.05).
Our results indicated that the importance of the patient safety policy is a vital for all
hospitals. Further studies are needed to establish the most effective policy regarding
patient safety at our hospital to find better quality of care.
Keywords: Patient Safety, Information Level, Inpatient Care, Reliable Care
1. GİRİŞ
Hasta güvenliği uygulamaları hastaların sağlık hizmeti sunum sürecinde
karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve zararlardan korunmak için bakım ve tedavi sırasında
kalitenin arttırılması ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını amaçlayan faaliyetler
bütünüdür. Amaç hastayı korumaktır. Her yıl dünyada güvenli olmayan medikal
tedavilerden ötürü on milyonlarca hasta yaralanma ve ölümle karşı karşıya kalmaktadır.
Hatta daha da önemlisi, gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı, teknoloji ve kaynak
sınırlamaları nedeniyle mevcut güvensiz bakımın hastaya zararı ile igili çok fazla kanıt
bulunmamaktadır. (whqlibdoc.who.int, 2008) Bununla birlikte Türkiye’de de henüz
yapılandırılmış bir hasta güvenliği sistemi bulunmamaktadır.
Hasta güvenliği bilincini yaymak, kültür geliştirmek için ise Türkiye’de son yıllarda hasta
güvenliği ve sağlıkta kaliteyi geliştirmeyi amaç edinen dernekler kurulmuştur.
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Türkiye’deki devlet otoriteleri hasta güvenliğinden çok hasta şikâyetlerine ve haklarına
eğilmiştir. Bu amaçla 1998 yılında Hasta Hakları Yönetmeliği yayımlanmıştır. 2006
yılında Hasta Güvenliği Arama toplantıları yapılarak devletin bu konuya olan ilgisi ortaya
konulmuştur. Aynı zamanda JCAHO ile Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı anlaşma neticesinde
ise hastane standartlarının hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. (Özata ve
Aslan, 2010) Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve
çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için hasta güvenliği kültürünün
geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik tebliğ yayınlamış ve kurumlardaki
çalışmaları başlatmıştır. (hastaguvenligimiz.com,2009; performans.saglik.gov.tr, 2010)
Dünyada hasta güveliği ölçümü için çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Ayrıca gebelik,
mental problemler de hasta güvenliği için spesifik konulardır(Ronald vd., 2007 ; Nabhana
vd., 2007)
Hasta Güvenliği Ölçümünün Faydaları;
-İyileştirme yapılacak alanları belirlemek,
-Hasta güvenliği hakkındaki farkındalığı artırmak için güvenlik kültürünü teşhis etmek,
-Hasta güvenliği müdahalelerini ya da programlarını değerlendirmek ve zaman içindeki
değişimi izlemek,
- İçsel ve dışsal kıyaslama (benchmarking) yapmak,
-İstekleri ya da düzenleme ile ilgili gereklilikleri yerine getirmek. (Budak, 2008)
“Institute of Medicine”ın son raporlarından birisinde sağlık hizmetinde kalite açısından
öncelikli seçilen 20 alandan üçü hasta güvenliği ile ilgilidir (Akalın, 2005) Hastaneye
yatan hastalarda yapılan iki çalışmada, yan etki veya tıbbi bakım sırasında bir hata
görülme sıklığı %2.9 ve %3.7 bulunmuştur. (Brennan vd.,1991) Bunlar sırası ile, %58 ve
%53’ü önlenebilir tıbbi hatalar olarak tanımlanmıştır. Bu veriler kullanılarak, 1997 yılı
içinde Amerika Birleşik Devletleri’nde hastaneye yatan 33.6 milyon hasta esas alınarak
yapılan varsayımlarda, tıbbi hatalar nedeni ile her yıl en az 44.000- 98.000 hastanın
öldüğü öngörülmektedir. En düşük varsayım bile kabul edilse tıbbi hatalardan ölen hasta
sayısı 8. ölüm nedeni olarak, trafik kazası, meme kanseri ve AIDS hastalığının neden
olduğu ölümlerin önünde yer almaktadır. Tıbbi hataların maliyetinin 37.6 milyar ile 50
milyar dolar arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Önlenebilir hataların maliyeti ise
17-29 milyar dolar arasındadır.
Medikasyon hataları: Çoğu önlenebilir olan bu hatalar verilen ilaçların hastaya
uygulanması ile ilgilidir. Yanlış doz, yanlış veriliş şekli, birlikte verilen başka ilaçlarla
etkileşim, alerji hikayesi olan hastaya bilmeyerek bu ilacın verilmesi gibi önlenebilir
hataların %34-56’sı bu gruptadır.
Cerrahi hatalar: Çalışmalar cerrahi hataların her 50 yatan hastanın birinde görüldüğünü
ortaya koymuştur.
Tanı koymada hatalar: Yanlış tanı, yanlış ve yetersiz tedaviye veya gereksiz ek tetkiklerin
yapılmasına neden olabilir. Laboratuar testlerinin yanlış uygulanması veya yorumlanması
sık rastlanılan tıbbi hatalar arasında yer almaktadır. Tanısal hatalara deneyimsiz kişilerce
yapılan tetkiklerde daha çok rastlanılmaktadır.
Sistem yetersizliklerine bağlı hatalar: Sağlık hizmetinin sunumu sırasında sistemde ortaya
çıkan ve saptanması oldukça zor olan hatalardır. Bunlar arasında kullanılan aletlerdeki
bozukluklar (defibrilatör, intravenöz sıvı pompaları vb.) ancak ortaya çıkınca
saptanabilmekte, fakat çok önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Medikasyonların
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uygulanmasında da ortaya çıkan hataların büyük çoğunluğu sistem hataları olarak
tanımlanmaktadır.
Diğer: Hastane infeksiyonları, yanlış kan transfüzyonu gibi önemli konular da tıbbi
hatalar arasında yer almaktadır. (Akalın, 2005)
Bu araştırma hastanemizde “Hasta Güvenliği” çalışmalarının hasta odaklı tespiti ve
demografik verilerle karşılaştırmalı değerlendirmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında hastalara uygulanmakta olan hasta
memnuniyet anketlerin dışına çıkan farklı bir anket kazandırmayı ve değerlendirmeyi
daha spesifik hale getirmeyi amaçladık. Böylelikle uygulamalardaki etkinliğin
belirlenmesi, alınması gerekli önlemler üzerinde dikkat çekilmesi ve uyguladığımız
anketin diğer hastanelerde de kullanılmasına imkan veren bir nitelik oluşturması
amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmaya Akçaabat Devlet Hastanesi’nde 2010 Eylül ve Ekim aylarında yatarak tedavi
gören hastalardan katılmaya onam veren 18-80 yaş aralığında yaş ortalaması 49 olan 80’i
kadın 20’si erkek toplam 100 hasta ve 33 servis hemşiresi dahil edildi. Katılımcıların
“Aydınlatılmış Onam Formu” doldurarak yazılı olurları alındı. Hastaların cinsiyetleri,
yaşları, hizmet aldıkları servisler ve hastanede kalış süreleri kaydedildi. Yaş
sınıflandırması 18-34, 35-49, 50-64, 65 ve üstü şeklinde idi. (Ronald vd., 2007) Hastların
eğitim durumları; okur-yazar değil, okur yazar, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul,
üniversite olarak sınıflandırıldı. Çalışmayı yapanlar “Helsinki Bildirgesi”ni okuyup
imzaladılar. Çalışmada yatan hasyaların hasta güvenliği konusundaki eğitilmişlik
düzeylerinin ölçüldüğü ve hasta güvenliği uygulamalarının hastalar aracılığıyla
değerlendirildiği 16 soruluk bir anket kullanıldı. Hastalar onlara hizmet eden sağlık
personelinin güven vericiliğini Görsel analog skalası (VAS) ile değerlendirdiler.
Hemşirelerin hasta güvenliği ile ilgili hastaları bilgilendirme konusunda yaşadıkları
sıkıntılar 5 soruluk bir anket ile sorgulandı. Çalışmanın objektif olması için anketler kalite
performans ekibinde bulunan 2 sağlık personeli tarafından yüzyüze metoduyla uygulandı.
Hastalara uygulanan anket ile hemşirelere uygulanan 5 soruluk anket birbirinden bağımsız
olarak değerlendirildi. Tarafsızlığın sağlanması için servis hemşireleri hastalara
uygulanan anketlerin içeriğinden habersiz tutuldular.
2.1. Anket İçeriği
Yatan hastalar üzerinde uygulanan anket “Eğitilmişlik düzeyinin ölçüldüğü bölüm” ve
“Hasta güvenliği uygulamalarının hastalar tarafından test edildiği bölüm” olmak üzere iki
kısımdan oluşturuldu. Anket dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan anketler ve
literatur gözden geçirilerek hazırlandı. (who.int, 2009; Özata ve Aslan 2010 , Ertem ve
Sevil 2007, Colla,vd. 2005) Cevaplar 3’lü likert tipi ölçek (“EVET”, “KISMEN” ve
“HAYIR”) ile değerlendirildi. (Aydemir vd., 2007)
2.1.1. Eğitilmişlik Düzeyinin Sorgulandığı Sorular
1- Hastane tanıtım broşürü ben hastaneye yatış yaptığım ilk gün verildi.
2- Koluma takılan bilekliğin takılış nedeni hakkında bana açıklama yapıldı.
3- Herhangi bir ilaca karşı alerjim olup olmadığım soruldu.
4- Bana uygulanan tedavi hakkında bilgi verildi.(ilaç, serum….vb)
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5- İlaçları (Oral, IV, IM…vb) alırken ilaçlarla birlikte yememem gereken yiyecekler ve
içecekler hakkında bilgilendirildim.
6-Temizlik yapılırken “zemin kaygan” yazılı sarı tabela hakkında bilgilendirildim.
7- Hemşire çağrı zilini kullanmam konusunda bilgilendirildim.
2.1.2. Hasta Güvenliği Uygulamalarının Hastalar Tarafından Sorgulanğı Sorular
8-Bana tedavi yapılmadan önce hemşireler kolumdaki bilekliğimden ismimi okuyup bana
adımla hitap ederek ismimi doğruladı.
9- Bana tedavi yapan hemşireler eldiven kullanıyordu.
10-Hastaneye girdiğim andan itibaren sağlık personelinin yaklaşımı güven vericiydi.
2.1.3. İlaçla ve Cerrahi Girişimle İlgili Uygulamalara İlişkin Sorular
11- Ağızdan aldığım ilaçlar bana hemşireler tarafından verildi.
12- Yanımda ilaç bulundurup bulundurmadığım hemşireler tarafından soruldu.
13-Ameliyathaneye gitmeden önce ameliyat olacak vücut bölgemde işaretlemem yapıldı.
(İşaretleme yapılması gereken durumlarda)
14- Bana yapılacak cerrahi girişimle ilgili aydınlatılmış onam formunu okuyup
imzaladım. (Rızam alındı, İmza attım)
15- Ameliyattan sonra yataktan hemşirelerin yardımı ve bilgilendirmeleri eşliğinde
kaldırıldım.
16-Kan nakli yapılmadan önce kan transfüzyonu aydınlatılmış onam formunu okuyup
imzaladım. (Rızam alındı, İmza attım)
Soruların tek tek yüzdelik değerleri hesaplandı en çok ve en az yüzdeye sahip olan sorular
saptandı. Genel ortalamaları alınarak hastaların uygulamaları değerlendirdikleri yüzdelik
değer hesaplandı. Bu değer ile tahsil durumları asındaki ilişki değerlendirildi. Servis
bazında sonuçlar değerlendirildi. Hastanedeki kalış süreleri ile sonuçlar arasındaki ilişki
ve sonuçlaın cinsiyetler üzeindeki etkisi değerlenirildi.
2.1.4. Hemşirelerin Hasta Güvenliği ile İlgili Hastaları Bilgilendirme Konusunda
Yaşadıkları Sıkıntılarla ilgili Sorular
Hastaları hastaneye yattıkları günden itibaren hasta güvenliğiyle ilgili bilgilendirme
konusunda sorun yaşıyor musunuz?
Cevap EVET ise;
1-Kimi hastaların algılama düzeyleri yeterli olmuyor.
2-Hasta yoğunluğundan dolayı zaman olmuyor.
3-İş yoğunluğundan dolayı zaman olmuyor.
4-Gereksiz gördüğümden dolayı uygulamaların bazırını detaylı açıklamıyorum.
5-Görevime yeni başladığımdan dolayı henüz eğitim almadım.
2.1.5. Görsel Analog Skalası (VAS)
Hastaların hastane uyulamalarını güvenilirlik açısından değerlendirdikleri bir skaladır.
(Kılınçer, 2006) 10 cm uzunluğundaki dikey bir çizgi üzerinden hastanın işaretleme
yapması istendi. Çizginin üzgün surat ifadesini gösteren alt ucu bireyin bulunduğu ortamı
hasta güvenliği açısından minimum bulduğunu, çizginin mutlu surat ifadesini içeren üst
ucunun ise bulunduğu ortamı hasta güvenliği açısından maximum bulduğunun göstergesi
olduğu hastaya anlatarak işaretleme yapması istendi. Hastanın kendisinin işretlediği
seviye ölçülerek bulunan değer santimetre cinsinden(cm) kaydedildi.
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2.2. Alınmama Kriterleri
Herhangi bir mental ve psikiyatrik problemi olan, 18 yaşından küçük (18 yaşından küçük
olduğu takdirde aileleri çalışmaya dahil edildi.), hastanede kalış süresi 2 günün altında
olan ve terminal dönemde olan hastalar çalışmaya alınmadı.
2.3. İstatistiksel Yöntem
Ölçümle elde edilen değerlerin istatistiksel analizleri, bilgisayarda SPSS programının 11.5
sürümü kullanılarak yapıldı. Ortanca, minimum, maximum değerler, aritmetik ortalama,
standart sapma, yüzdelik oran değerleri saptandı. Normal dağılıma uygunluk gösteren
ölçümlerde One simple Komogorov-Simirnov Test, İndependent Simple Test, Posthock
testlerden Bonferroni testi kullanıldı.
3. BULGULAR
Yaş dağılımı(Tablo-1) , Tahsil durumu(Tablo-2), Yatan hastaların cinsiyete göre dağılımı
(Tablo-3), Hastanede kalış süresi dağılımı(Tablo-4) ile ilgili istatistikler tablolarda
belirtilmiştir.
Tablo 1. Servislere göre yatan hastaların yaş dağılımı
YAŞ (n)
SERVİS
18-34
35-49
50-64
65üstü
Çocuk
20
5
0
1
SERVİS
Kadın Doğum
9
3
0
0
Dahiliye
3
5
8
25
Genel Cerrahi
6
3
3
9
38
16
11
35
TOPLAM SERVİS

TOPLAM
26
12
41
21
100

Tablo 2. Servislere göre yatan hastaların tahsil durumu
TAHSİL (n) / %
SERV
İS

SERVİS

Çocuk
Kadın
Doğu
m
Dahili
ye

Oku
r
yaz
ar
deği
l
2 /
7,7
0/ 0

Oku
r
yaza
r

İlkok
ul

Ort
aoku
l

Lise

Yükse
kokul

Ün
v.

TO
PLA
M

8/30,
8
0/0

6/
23,1
7/
58,3

2 /
7,7
3 /
25

7/26
,9
2/16
,7

1 / 3,8

0

26

0/0

0

12

25/
61

10/24
,4

3
/
7,3

1 /
2,4

1 /
2,4

1 / 2,4

0

41
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Genel
Cerrah
i
TOPLAM SERVİS

9/42
,9

2
/
9,5

5/
23,8

1 /
4,8

2 /
9,5

2
/
23,8

0

21

36

20

21

7

12

4

0

100

Tablo 3. Yatan hastaların cinsiyete göre dağılımı
CİNSİYET (N / %)
SERVİS

KADIN
26 /100
12 /100
27/ 65,9
15 / 71,4
80

Çocuk
Kadın Doğum
Dahiliye
Genel Cerrahi
TOPLAM SERVİS
SERVİS

TOPLAM

ERKEK
0/0
0/0
14 / 34,1
6 / 28,6
20

26
12
41
21
100

Tablo 4. Hastanede kalış süresine göre yatan hastaların dağılımı
SERVİS
Çocuk
SERVİS
Kadın Doğum
Dahiliye
Genel Cerrahi
TOPLAM SERVİS

YATIŞ SÜRESİ (GÜN)
2-5
25
11
30
18
84

6-10
1
1
8
3
13

TOPLAM

11 Ve Üstü
0
0
3
0
3

26
12
41
21
100

3.1. Yatan Hastaların Hasta Güvenliği Konusundaki Eğitilmişlik Düzeyi ile İlgili
Anket Sonuçları
Hastaların en fazla kendilerine uygulanan tedavi hakkında bilgi sahibi olmaları konusunda
eğitilmiş oldukları saptandı (%88). Servislere bakıldığında kadın doğum servisi % 95,
dahiliye servisi %95, çocuk servisi % 80, cerrahi servisi %66 oranında eğitilmiş idiler.En
az eğitilmiş oldukları konu ise kola takılan bilekliğin takılış nedeni hakkında kendilerine
açıklama yapılması idi (%41). Servislere bakıldığında kadın doğum servisi %92, cerrahi
servisi % 48, dahiliye servisi % 42, çocuk servisi %31, idi. Servisler içinde hastalar
açısında eğitilmişlik düzeyi en iyi servis kadın doğum idi.(Tablo5)
Tablo 5. Yatan Hastaların Hasta Güvenliği Konusundaki Eğitilmişlik Düzeyi ile
İlgili Anket Sonuçları
SORULAR

YANITLARIN % ORANLARI
Evet
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Kısmen

Hayır

1.soru: Hastane tanıtım broşürü ben hastaneye
yatış yaptığım ilk gün verildi.

61

2

37

2.soru: Koluma takılan bilekliğin takılış nedeni
hakkında bana açıklama yapıldı .

41

3

56

3.soru: Herhangi bir ilaca karşı alerjim olup
olmadığım soruldu.

85

0

15

4.soru: Bana uygulanan tedavi hakkında bilgi
verildi.(ilaç, serum….vb)

88

5

7

5.soru: İlaçlar (Oral, IV, IM…vb) alırken
ilaçlarla birlikte yememem gereken yiyecekler
ve içecekler hakkında bilgilendirildim.

51

3

46

6.soru: Temizlik yapılırken “zemin kaygan”
yazılı sarı tabela hakkında bilgilendirildim.

72

13

15

7.soru: Hemşire çağrı zilini
konusunda bilgilendirildim.

60

1

39

kullanmam

Tüm servislerin ilgili sorular bazında genel eğitilmişlik düzeyleri ortalamaları %65,42
oranında idi.
Bireylerin eğitilmişlik düzeyleri ile tahsil durumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı
bir ilişki bulunamadı.
Cinsiyetler arasında sorulara verilen cevaplar yönünden fark yoktu. (p>0.05)
3.2. Hasta Güvenliği Uygulamalarının Hastalar Tarafından Test Edildiği Anket
Sonuçları
Yatan hastaların sorulara verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde hemşirelerin eldiven
kullanımı ve sağlık personelinin yaklaşımındak güven vericilik % 95 oranında yerinde
idi. En az oran olan hastaya bilekliği okunup adının doğrulanarak hitab edilmesinin
sorgulandığı 8. Soruya verilen cevaplar ise % 55 oranında uygulamanın yerinde olduğu
yönünde idi. (Tablo 6)
Tablo 6. Hasta Güvenliği Uygulamalarının Hastalar Tarafından Test Edildiği Anket
Sonuçları
SORULAR
YANITLARIN % ORANLARI
8.soru: Bana tedavi yapılmadan önce hemşireler
kolumdaki bilekliğimden ismimi okuyup
bana adımla hitap ederek ismimi doğruladı.
9.soru: Bana tedavi yapan hemşireler eldiven
kullanıyordu.
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Evet
55

Kısmen
0

Hayır
65

95

1

4

10.soru: Hastaneye girdiğim andan itibaren sağlık
personelinin yaklaşımı güven vericiydi.

95

5

0

3.3. İlaçla İlgili Uygulamalara İlişkin Soruların Sonuçları
Ağızdan aldıkları ilaçların hemşire tarafından bizzat verilip verilmediğini sorgulayan 11.
Soru ile hastanın yanında ilaç bulundurup bulundurmadığının sorgulandığı 12. Soruya
verilen cevaplarda tahsil gurupları arasında anlamlı farklar vardı. (Tablo 7)
Tablo 7. İlaçla İlgili Uygulamalara İlişkin Soruların Sonuçları 1
SORULAR
11.soru: Ağızdan aldığım ilaçlar bana
hemşireler tarafından verildi.
12.soru: Yanımda ilaç bulundurup
bulundurmadığım hemşireler tarafından
soruldu.

Evet
85
79

YANITLARIN % ORANLARI
Kısmen Hayır
%15 Ağızdan İlaç
0
0
Almıyor
1

20

11.soruda okur yazar olmayanlarla lise düzeyindekiler arasında anlamlı fark vardı.
(p :0.001) Okur yazar olmayanlar uygulamaları %83 oranında yerinde bulmuşken lise
düzeyindekilerin oranı % 41 idi. Okur yazar ve lise arasındaki fark da anlamlıydı (p :
0.003). Okur yazarların uygulamaları yerinde bulma oranları %90 iken lise %41 idi. Bu
sonuç çoğunluğu oluşturan okur yazar olmayan grubun bu uygulamayı genel itibarıyla
yerinde bulduğunu göstermektedir. Diğer gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir
fark bulunmadı. (p>0.05) (Tablo 8)
Tablo 8. İlaçla İlgili Uygulamalara İlişkin Soruların Sonuçları 2
Soru
Tahsil Durumu
p
11. Ağızdan aldığım ilaçlar bana Okur yazar değil-Lise
0.000
hemşireler tarafından verildi.
Okur yazar- Lise
0.003
12.soruda okur yazar olmayanlar ile lise düzeyindekiler arasındaki fark anlamlıydı.
(p :0.017). Okur yazar ve lise arasındaki fark da anlamlıydı (p: 0.013) Diğer gruplar
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadı. (p>0.05) (Tablo9)
Tablo 9. İlaçla İlgili Uygulamalara İlişkin Soruların Sonuçları 3
Soru
Tahsil Durumu
p
12.
Yanımda
ilaç
bulundurup Okur yazar değil- Lise
0.017
bulundurmadığım hemşireler tarafından Okur yazar -Lise
0.013
soruldu.
3.4 Cerrahi Girişimle İlgili Uygulamalara İlişkin Soruların Sonuçları
Ameliyat geçiren % 27 oranındaki hastaların tamamı onam formu ile ilgili uygulamayı
yerinde buldu. Çift bölge ameliyatı geçiren %9’luk kesimin tamamı da işaretleme ile
ilgili uygulamayı yerinde buldu. Ameliyattan sonra yataktan destek yardımıyla
kaldırımaları ile ilgili cevaplar eksiklik olduğu yönünde idi. Ameliyat olanların
çoğunluğunun destek almadan yataktan kalktıkları görüldü(Tablo 10). Kan transfüzyonu
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ile ilgili uygulama sadece 1 kişiye uygulandı. Cinsiyetler arasında sorulara verilen
cevaplar yönünden fark yoktu (p>0.05).
Tablo 10. Cerrahi Girişimle İlgili Uygulamalara İlişkin Soruların Sonuçları
YANITLARIN % ORANLARI
SORULAR

13.soru: Ameliyathaneye gitmeden
önce ameliyat olacak vücut
bölgemde işaretlemem yapıldı.
(İşaretleme yapılması gereken
durumlarda)
14.soru: Bana yapılacak cerrahi
girişimle ilgili aydınlatılmış onam
formunu
okuyup
imzaladım.
(Rızam alındı, İmza attım)
15.soru: Ameliyattan
sonra
yataktan hemşirelerin yardımı ve
bilgilendirmeleri
eşliğinde
kaldırıldım.
16.soru: Kan nakli yapılmadan
önce
kan
transfüzyonu
aydınlatılmış
onam
formunu
okuyup imzaladım. (Rızam alındı,
İmza attım)

Evet

Kısmen

Hayır

9

0

0
%18 Tek
Organ
Ameliyatı

27

0

0

21

0

6

1

0

0

%73
Ameliyat
Olmadı

%99’a Kan
Tranfüzyonu
Yapılmadı

3.5. Hemşirelerin Hasta Güvenliği ile İlgili Hastaları Bilgilendirme Konusunda
Yaşadıkları Sıkıntılarla İlgili Sonuçlar
Hemşirelerin %73’ü sorun yaşadıklarını %27’si sorun yaşamadığını belirtti. Hemşirelerin
hasta güvenliği ile ilgili hastalara eğitim verme konusunda en yüksek oranda sahip
oldukları sorunlar hasta yoğunluğu ve iş yoğunluğundan dolayı zaman ayıramama ve kimi
hastaların düşük algı düzeyine sahip olmaları idi. Hastaların sorulara verdikleri cevaplarda
hemşirelerin hasta güvenliği eğitimi verme konusunda yaşadıkları sıkınların etkili olduğu
görüldü. Hemşirelerin çalışma koşulları gereği hsatalara verdikleri eğitimin yeterli
olmadığı belirtilen birtakım uygulamalarda daha dikkatli olması yönünde sadece
hemşirelere değil olası riskleri azaltmak adına tüm sağlık personeline eğitim verilmesi
planlandı. Eksikliklerin hemşirelere geri bildiriminin yapılması sağlandı.
3.6. Görsel Analog Skalası (VAS) Sonuçları
Görsel analog skalası (VAS) ile katılımcıların hastanemiz hasta güvenliği uygulamaları
skoru ortalaması 10 üzerinden 8.51 idi. (Ort ±SD; 8.51±1,440)
Çocuk servisi
: Ort ±SD; 7.67 ± 1.709
Kadın doğum servisi
: Ort ±SD; 9.27 ± 1.192
Dahiliye servis
: Ort ±SD; 8.60 ± 1.265
Cerrahi servis
: Ort ±SD; 8.99 ± 1.035
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Servis bazında en iyi ortalamaya sahip servis Kadın Doğum Servisi idi. Yatan hasta
sayısının diğer servislere oranla daha az olması hemşirelerin sorun olarak nitelendirdikleri
iş yoğunluğu konusuyla doğrudan ilintili olması sebebiyle diğer servislerden daha iyi
VAS değerine sahipti.
4. SONUÇ
Sonuçlarımız hastanemizde ve tüm hastanelerde olması gerektiğini düşündüğümüz hasta
güvenliği konusunda detaylı iyileştirme faaliyetlerine zemin oluşturması yönüyle
önemlidir. (Şekil 1) Hastanemizde hasta güvenliği konusunda yaptığımız çalışmaların
hasta bakış açısıyla olumlu sonuçlarını bu çalışmada elde etmiş olmamız gelecekte bu
konudaki kalite çalışmalarında atılacak adımlara yol göstermesi ve diğer hastanelere de
örnek olması açısından önemlidir. Hastalara yönelik belirlenmiş hasta güvenliği
uygulamalarının çalışanlar üzerinden değerlendirildiği anketlere farklı bir bakış açısı
kazandıracağını düşünmekteyiz. Hasta odaklı yapılan araştırmalar, sonuca ve çözüme
daha kısa zamanda ulaşmayı ve daha az maddi yükümlülüğü beraberinde getirecektir.
Şekil 1. Akçaabat Devlet Hastanesi’nde Yatan Hastaların Hasta güvenliği
Konusundaki Eğitilmişlik Düzeyi Ve Uygulamaların Hastalar Tarafından Test
Edildiği “ANKET SÜREÇ” Şeması

•Anket soru kitlerinin
hazırlanması(16
soruluk hastalar için
uygulama anketi,5
ANKET
soruluk hemşire
uygulama anketi ) PLANLA
•Aydınlanmış onam
MA
formunun
AŞAMA
hazırlanması
•Görsel analog
SI
SONUÇ
skalasının
VE
(VAS) hazırlanması

ANKET
UYGULA
MA
AŞAMA
SI
ANKETİ
N

İYİLEŞTİ
RME
•Çalışanlara hasta ve AŞAMA
ve çalışan güvenliği
SI
konusunda eğitim

DEĞERLE
NDİRME

AŞAMA
SI

verildi.
•Hastalara servis
oryantasyon formu
hazırlandı ve
uygulamaya geçildi.
•İlaç -Besin etkileşim
listesi revize edildi.
•Şubat ayında tüm
personele hasta ve
çalışan güvenliği
eğitimi verildi.

256

•Çalışmayı
yapanların
"Helsinki
Bildirgesi"ni
okuyup
imzalaması
•Anketin
hastalara
yüzyüze
metodu
kullanılarak
uygulanması
• Anketin
hemşirelere
uygulanması
•Anket
bilgilerinin
bilgisayar
ortamında
girilmesi
•SPSS yöntemi
ile anketin
değerlendirilm
esi
•Anketin
raporlandırılm
ası
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HASTA GÜVENLİĞİ HAKKINDA ALGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
Hatice Esen1, Ayten Demirel2, Halit Çetin Önol3,Nurten Evcil4, Serkan Ertuğrul5
Özet
Sağlıkta iyi hizmet anlayışının en önemli göstergelerinden hasta güvenliği, günümüzde
önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
çalışan hemşire ve hekimlerin hasta güvenliği konusundaki görüşlerinin değerlendirmesi
planlanmıştır. Çalışmamıza %61(108 kişi) hemşire, %39(69 kişi) doktor olmak üzere
toplam 177 çalışanımız katılmıştır. Hemşirelerin %66,7’si hekimlerin de %59,7’si tıbbi
hataya tanık olduklarını, en sık olarak ta ilaç hatası yapıldığını belirtmişlerdir.
Hemşirelerin %38,9’u, hekimlerin %43,5’u tıbbi hataların hastaya zarar vermeden
önlendiği görüşündedirler. Hemşirelerin %51,9’u hekimlerin tıbbi hata yaptığını
belirtirken, hekimlerin de %36,2’si meslekdaşlarının tıbbi hata yaptıklarını belirtmiştir.
Çalışma yılı ile tıbbi hataya tanık olma artmakta ve bu konuda istatiksel olarak anlamlı
fark bulunmuştur. Hemşire ve hekimler tıbbi hata sebeplerinin başında hemşirelerin
sayısal olarak yetersizliğini belirtmiştir. Hekimlerin %46,4’ü tıbbi hatanın hastaya
açıklanması gerektiğini, hemşirelerin ise % 49,1’i birim sorumlusu ya da sorumlu doktora
haber verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Tıbbi hataları önlemek için önerilen
sorgulamaları hataları önleyebilir bulma oranları hekimler tarafından daha düşük
bulunmuştur. Tıbbi hataları önlemek için yapılan önerilerin uygulanabilirliği hekimler
tarafında daha düşük olarak saptanmıştır. Hasta güvenliği ile ilgili uygulamaların
yeterliliği hekimler tarafından daha düşük bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Algı Düzeyi, Hasta
Abstract
The most important indicator of good understanding of patient safety in health services,
has an important place today. In this study, it is planned to assess ideas about patient
safety of nurses and physicians working in Antalya Education and Research
Hospital.Totally 177 employees whose are 61% (108 people) nurses, 39% (69 people)
physicians participated in our study. 66.7% of nurses and 59.7% of physicians reported
that they are wittnessing medical errors and in the most frequently reported one was drug
error. 38.9% of nurses and 43.5% of physicians are in opinion that medical errors
prevented before harming the patients. 51.9% of the nurses explained that medical doctor
made medical mistakes and 36.2% of physicians reported that their colleagues do
malpiractice. İn the study medical errors are increasing being seen and difference was
statistically significant in this regard. İn sufficient number nurses is stated that at the
beginnig of the causes of medical errors by physicians and nurses., 46.4% of physicians
reported that medical errors should be disclosed patients and 49,1% of nurses reported
that the unit should be given to inform the doctor in charge or responsible. Recommended
to prevent medical errors by physicians is lower than rates of detection can help prevent
errors in queries. The applicability of the recommendations made to prevent medical
errors by physicians was found to be lower.
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Patient safety and the adequacy of the respective applications by physicians were
significantlylower.
Keywords: Patient Safety,Perception Level, Patient
1.

GİRİŞ

Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında kişilerin maruz kalabileceği zararı
önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve kuruluşlarda çalışanlar tarafından alınan
önlemlerin tamamını kapsar (Çakır ve Tütüncü,2009:190). Sağlık hizmetlerine bağlı
hataların önlenmesi ve sağlık hizmetlerine bağlı hataların neden olduğu hasta hasarlarının
azaltılması veya eliminasyonu olarak tanımlanır (Ovalı, 2010: 34, Filiz, 2009:10).
Güvenlik ve gizlilik temel insan gereksinimidir (Şen vd., 2009:24). Hasta güvenliği
çalışmalarının amacı bu hataları ve bu hatalara bağlı ölümleri en aza indirgemektir. Tıbbi
hatalar ve hasta güvenliği sağlık hizmetlerinde kalite programlarının en önemli
konularındandır (Çırpı vd., 2009:27). Institute of Medicine yayınladığı iki raporda sağlık
hizmetlerinde çok önemli iki sorunu göz önüne sermiştir. “Institute of Medicine” ın tıbbi
hatalar veya hasta güvenliği ve sağlık hizmetlerinde kalite sorunu raporuna göre, Amerika
Birleşik Devletlerinde her yıl 44.000- 98.000 kişinin tıbbi hatalardan dolayı hayatını
kaybettiği ve tıbbi hataların büyük bir kısmının da kişisel hatalardan çok sistem
hatalarından kaynaklandığı belirtilmiştir(NationalHealhtcareDisparities Report, 2009,
Akalın,2010:10, Budak:2008:1).
“Institute of Medicine” ın 21. yy için sağlık sisteminde iyileştirilmesi amaçlanan konuları
şunlardır;
A) Güvenli Sağlık Hizmeti (Hasta Güvenliği):Hastalara yardım ederken zarar
vermekten kaçınma
B) Etkili sağlık hizmeti: Bilimsel bilgiler ve kanıta dayalı hizmet sunumu, sağlık
hizmetinin az veya gereksiz kullanımının önlenmesi
C) Hasta–odaklı sağlık hizmeti: Hastanın ihtiyaç, değer yargıları ve tercihleri
doğrultusunda ve klinik karar verme mekanizmalarına ortak edilerek sunulan bir
sağlık hizmeti
D) Zamanında verilen sağlık hizmeti: Beklemelerin sağlığa zarar vermesinin
önlendiği bir sağlık sistemi(sağlığa ulaşılabilirlik)
E) Verimli sunulan sağlık hizmeti: İsrafın önlendiği, maliyet etkin bir sağlık
hizmeti sunumu
F) Eşit dağılım: Sunulan sağlık hizmeti kalitesinin ırk, cinsiyet, renk, coğrafya ve
sosyoekonomik farklılıklara bakılmaksızın eşit olması (Budak:2008:1, Özmen
ve Başol, 2010:84, Akalın,2007:33)
Institute of Medicine bunlara ek olarak yine sağlık hizmetlerinde kalite açısından öncelikli
20 alan seçmiş olup bunlardan üçü hasta güvenliği ile ilgilidir; bu başlıklar medikasyon
yönetimi, hastane infeksiyonları ve yaşlı sağlığıdır. Rapora göre tıbbi hataların maliyeti
37.6 milyar ile 50 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Önlenebilir
hataların maliyeti 17-29 milyar dolar arasındadır.( Özmen ve Başol, 2010:84,
Akalın,2007:33, National Healhtcare Disparities Report, 2009). Yine ülkemizde, hasta
güvenliğini destekleyen merkezi otorite olmaması ve kurumların insiyatiflerine
bırakılması, sağlık hizmetlerin sunumunda standardize edilmiş süreçlerin kullanılmaması,
tıp eğitiminde farklı kültürlere sahip eğitmenlerden gelen davranışların meslek hayatına
yansıtılması ve standardizasyonun anlamsız bulunması, kayıt sistemlerinin ve kaydetme
kültürünün yetersiz olması, eğitim alt yapısısnın çeşitlilik göstermesi, kalite bilincine
sahip yönetici sayısının yetersiz olması, kesintisiz sağlık hizmeti sunmak, uluslararası
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standartlartlarla çalışmayı mecbur kılmayan bir yapının olması hasta güvenliği kültürünün
yayılmasını zorlaştıracak faktörlerdir. Hataların önlenmesini sağlayan, cezalandırma
yerine ödüllendirilecek bir kurumsal iklim yaratmak, bu amaçla çalışanların eğitimine
önem vermek gerekmektedir (Budak:2008:3). Sağlık bakımında mevcut yaklaşım;
Bireyin sorumluluğu, Bilgi, Gizlilik, Sistem gerekliliği, Profesyonel yaklaşım iken Yeni
yaklaşım; Sistem sorumluluğu, Bilgi birikimi, Şeffaflık, Gerekliliklerin tahmini, Kanıta
dayalı karardır(Ovalı, 2010: 40).
Hasta güvenliği sürecinde hasta ile birebir temas içerisinde olan tüm sağlık personeli
dikkatini en üst düzeyde tutmalı ve bu oranda da sorumluluk taşımalıdır. Hasta bakım
sürecinde hasta ile saat olarak en fazla muhatap olan hemşirelerdir. Hemşireler, bakımın
her alanında hasta güvenliği ile iç içedir (Bozkurt vd.,2010:124). Bu nedenle risk ve
risklerin azaltılması, hasta güvenliğinin savunulması ve istenmeyen olayların
raporlanması konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir(Çırpı vd.,2009:27). Risk
yönetimi, hasta güvenliğini de kapsayarak, kayıpları önlemek, azaltmak ve yüksek kaliteli
bakımı sağlamak için tasarlanmış disiplinler arası bir süreçtir. Hemşireler, hastaların
meydana gelebilecek risklerden korunmasını sağlama ve önlemede kaza/olay raporlama
ile risk yönetiminde anahtar kişilerdir (İnce B, 2008:74).
Hasta güvenliğinde hemşireler tarafından yapılabilecek hatalar belirtilmiştir,
x
Hekim istemine veya mevcut protokollere uymama
x
İlaçlar ile ilgili tıbbi hatalar
x
Yanlış/uygun olmayan malzeme kullanımı
x
Yabancı cisim unutulması ile ilgili hatalar
x
Yetersiz takip/ yeterli kontrol etmeme
x
İletişim eksikliği
x
Hastanın düşmesi (Özmen ve Başol, 2010:86 )
Sağlık hizmetlerinde kalite, uluslar arası geçerliliği olan göstergelerdeki standartlara
uygun tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin yanı sıra, tüm hizmet süreçlerinde hastaların
beklenti ve ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmasıdır. (İnce B,2008:74) Sağlıkta kaliteyi
sağlamak için sağlık politikalarının; sağlık bakım alanları, sağlık çalışanları ve sağlık
bakımı veren kurumların uygulamalarını düzenlemek ve geliştirmek için uygun şekilde
oluşturulması gerekir (Şen vd., 2009:24).
Tıbbi hatalar, Tıp Enstitüsü tıbbi hatayı planlanan bir işin amaçlandığı şekilde
tamamlanmaması veya amaca ulaşmak için yanlış plan yapılması ve uygulaması olarak
tanımlarken, Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı( National Patient Safety Foundation) hastaya
sunulan sağlık hizmeti sırasında bir aksamanın neden olduğu, kasıtsız, beklenilmeyen
sonuçlar olarak tanımlamıştır (Özmen ve Başol, 2010:84).
Tıbbi hatalar kök neden analizine göre;
x
Sağlık hizmetlerine bağlı hata (tıbbi hata)
x
İşleme bağlı hatalar: Yanlış işlemi yapma ( errors of commission: doing the
wrong thing)
x
İhmale bağlı hatalar: Doğru işlemi yapamama ( error of omission: not doing the
right thing)
x
Uygulamaya bağlı hatalar: Doğru işlemi yanlış uygulama ( errors of execution:
doing the right thing incorrectly)
olarak 4 gruba ayrılır. (Özmen ve Başol, 2010:84, Şen vd., 2009:28)
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Hasta Güvenliğinin Sağlanmasında Tıbbi Hataların Önlenmesi
Hasta güvenliğini tehdit eden unsurlar; hastanın sağlık kurumu ile ilk temasından
tedavinin sonlanacağı ana kadar devam eden süreci kapsar. Yapılan araştırmalarda
hasta güvenliğini tehdit eden tıbbi hataların büyük bir bölümünün kişilere değil,
sisteme bağlı olduğu anlaşılmaktadır (Şen vd., 2009:29).
Sağlık kurumu, güvenlik merkezli bir kültür oluşturmak istiyorsa,
x
Cezalandırıcı olmayan raporlama sistemi oluşturmalı
x
Ulusal hasta güvenliği merkezi kurulmalı, bu merkezin konu ile ilgili yapılacak
çalışmaların amaçlarının belirlenmeli, liderlik ve araştırma planlanmasında rol
almalı
x
Tüm kuruluşlarda isteğe bağlı veya zorunlu tıbbi hata bildirim sisteminin
kurmalı
x
Sağlık hizmetlerini ödeyen kuruluşların hasta güvenliği konusunda iyileştirme
yapan kuruluşlara öncelik tanınmalı
x
Sağlık hizmeti veren organizasyonlarda “hasta güvenliği” kültürü oluşturmalı
x
Proaktif sistem analizi yapmalı ve risk azaltma stratejileri geliştirmeli
x
Süreçleri ve ekipmanları standardize etmeli
x
Etkili iletişim sağlamalı / desteklemeli
x
Yeterli ve etkili personel alımı yaptığından emin olmalı
x
Tüm çalışanlara ‘ekip çalışması eğitimi’ vermeli
x
Hastanın katılımını teşvik etmeli ve desteklemelidir(Yalçın ve Acar, 2010:15,
Filiz,2009:88, Budak, 2008:3).
Hasta güvenliği kültürü ile yapılması gereken çalışmalar ve programlar;
x
Yüksek riskli ve hata yapabilecek aktiviteler belirlenmeli
x
Tıbbi hataların korkusuzca ve çekinmeden bildirilebildiği ve cezalandırılmadığı
ortam yaratılmalı
x
Riske açık uygulamalarda her düzeyde çözümlerin üretilebileceği bir çevre
yaratılmalı
x
Hasta güvenliği konusunda kurumca kaynak ayrılmalı
x
Hasta güvenliği kültürünün yaratılabilmesi ve kalıcı olması için liderlik
yapılmalı
x
Hasta güvenliği konusu sahiplenilmeli
x
Konunun herkes tarafından sahiplenilmesi gerektiğini ilan edilmeli
x
Yöneticiler, çalışanlar ve hastalar arasında açık iletişim sağlanmalı ve bunun
sürekliliğini korumalı
x
Eğitimlerin sürekliliğini sağlanmalıdır (Budak, 2008:2, Özmen ve
Başol,2010:89)
2.

YÖNTEM

Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışma 2010 yılı Eylül-Kasım ayları arasında yapılmıştır.
Toplam 250 anket dağıtılmış, 50 anket geri gelmemiş ve 23 anket eksik veriden dolayı
iptal edilmiştir. Hastanemizde çalışan 108 hemşire ve 69 hekim olmak üzere toplam 177
kişi çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Hekim ve hemşirelerden sözel onam alınarak
anket uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde sosyodemografik özelliklere, ikinci
bölümünde ise hemşire ve hekimlerin tıbbi hata ile karşılaşma durumu ve hatalarla ilgili
görüş ve tutumlarına ilişkin sorulara yer verilmiştir. Filiz tarafından geliştirilen hasta
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güvenliği anketi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler SPSS 13.0 programında
frekans, yüzde dağılım ve ki kare testi kullanılarak yapılmıştır.
3. BULGULAR
Tablo 1. Hemşire ve Hekimlerin Demografik Özellikleri
Hemşire(n=108)
Hekim(n=69)
N
%
N
Demografik Özellik
Cinsiyet
101
93,5
30
Kadın
6,5
39
7
Erkek
Yaş grubu
22
20,4
14
20-29 yaş
61
56,5
29
30-39 yaş
23
21,3
21
40-49 yaş
2
1,9
5
50 ve üzeri

%
43,5
56,5
20,3
42,0
30,4
7,2

Öğrenim düzeyi
Lise
Önlisans
Lisans
Lisasüstü

14
60
29
5

13,0
55,6
26,9
4,6

0
0
12
69

0
0
17,4
82,6

Medeni durum
Evli
Bekar

82
26

75,9
24,1

49
20

71,0
29,0

Araştırmamıza %61’i hemşire, %39’u doktor olmak üzere toplam 177 kişi katılmıştır.
Çalışmamıza katılan hemşirelerin %56,5 (61), hekimlerin ise %42’si (29) 30-39 yaş
grubu aralığındadır. Eğitim durumlarına bakıldığı zaman, hemşirelerin %55,6’sı (60)
önlisans, hekimlerin ise %82,6 (69) lisansüstü eğitime sahip oldukları görülmektedir.
Çalışmaya katılan hekimlerin çoğunluğu uzman hekimlerinden oluşmaktadır. Medeni
durumu gözönüne alındığında, hemşirelerin %75,9’u (82) , hekimlerin ise % 71’i (49)
evlidir.
Tablo 2. Hemşire ve Hekimlerin Mesleki Özellikleri
HEMŞİRE(n=108)
HEKİM(n=69)
N
%
N
%
Mesleki özellikler
Çalıştığı birim
50
46,3
29
42,0
Dahili birim
Cerrahi birim
28
25,9
40,6
28
5
Acil
7
6,5
7,2
Ameliyathane
23
21,3
7
10,1
Çalışma yılı
18
16,7
17
24,6
1-5 yıl
12
19
17,6
17,4
6-10 yıl
24
22,2
20,3
14
11-15 yıl
26
47
43,5
37,7
16 yıl ve üzeri
Haftalık çalışma saati
74
68,5
43
62,3
40-50 saat
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16
14,8
18
26,1
51-61 saat
18
16,7
3
4,3
62-72 saat
0
0
5
7,2
73 saaat ve üzeri
Çalışmamızda hemşire ve hekimlerin mesleki özelliklerinin dağılımına bakıldığı zaman;
hemşirelerin %46,3’ü (50) dahili ve hekimlerin%42’si (29) dahili, %40,6 (28) cerrahi
branşlarda çalışmaktadır. Çalışma yılına göre hemşirelerin %43,5 , hekimlerin ise 37,7’si
(26) 16 yıl ve üzeri, hekimlerin %24,6’sı mesleki kıdem yılı 5 yıl ve altıda olduğu tespit
edilmiştir. Hemşirelerin %68,5(74), hekimlerin%62,3 (43) ise haftada 40-50 saat çalıştığı
belirlendi(Tablo 2).
Tablo 3. Hemşire ve Hekimlerin Tıbbi Hata İle İlgili Düşünceler
Hemşire (n=108) Hekim (n=69)
Tıbbi hata ile ilgili konu/bilgi
Hataların sorumlusu
Kişiler
Kurumlar
Her ikisi
Diğer
Tıbbi hataları en sık yapan meslek
grubu
Hekimler
Hemşireler
Diğer
Hataları
önlemede
hastaların
sorumluluğu
Var
Yok
Bilmiyorum
Hastalar tıbbi hatalardan kendilerini
koruyabilir mi?
Büyük oranda koruyabilir
Kısmen koruyabilir
Koruyamaz
Tıbbi hatalarla ilgili duyum alma
sıklığı
Hiç duymadım
Nadiren
Ara sıra
Çok sık
Hatalardan korunmada bilgi ve
farkındalığına güvenme durumu
Çok
Biraz
Hiç

N

%

N

%

32
20
53
3

29,9
18,5
49,1
2,8

9
5
48
7

13,0
7,2
69,6
10,1

56
22
30

51,9
20,4
27,8

25
19
25

36,2
27,5
36,2

69
26
13

63,9
24,1
12,0

63
6
0

91,3
8,7
0

23
64
21

21,3
59,3
19,4

14
49
6

20,3
71,0
8,7

7
61
35
5

6,5
56,5
32,4
4,6

5
32
31
1

7,2
46,4
44,9
1,4

66
41
1

66,1
38,0
0,9

33
33
3

47,8
47,8
4,3

P

0,001

0,126

0,000

0,127

0,275

0,106

Tablo 3’e bakıldığı zaman, hemşire ve hekimlerin hatanın sorumlusu olarak hem kişi
hemde kurum olduğu belirtti ve hekim ve hemşire grubu arasında istatiksel açıdan anlamlı
fark bulunmaktadır (p<0,001).
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Tıbbi hataları en sık yapan meslek grubu sorusuna hemşirelerin %51,9’u hekimler derken,
hekimlerin % 36,2’si hekimler ve diğer olarak belirtti. Hemşirelerin %59,3’ü hekimlerin
%71’i tıbbi hatalardan kendilerini kısmen koruyabileceklerini belirtti. Hemşirelerin
%63,9’u hekimlerin %91,3’ü tıbbi hatalarıı önlemede hastanın sorumluluğu olduğunu
belirtti. Hemşire ve hekim arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,000). Hemşirelerin
%56,5’u, hekimlerin ise %46,4’ü tıbbi hatalarla ilgili nadiren duyum aldıklarını ifade etti.
Hemşirelerin %66,1’i hekimlerin %47,8’i hatalardan korunmada bilgi ve farkındalığına
güvendiklerini belirtti.
Tablo :4 Hemşire ve Hekimlerin Tıbbi Hataya Tanık Olma Durumu
Hemşire(n=108)
Hekim(n=69)
N
%
N
%
P
Tanık oldum
72
66,7
41
59,7
0,458
Tanık olmadım
34
31,5
25
36,2
Bilmiyorum
2
1,9
3
1,7
Tablo 4’e göre hemşirelerin %66,7’si, hekimlerin % 59.7’si tıbbi hataya tanık olduğunu
belirtmiştir ve aralarında istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Tablo 5. Hemşire ve Hekimlerin Çalışma Yılı İle Hataya Tanık Olma Durumu
İlişkisi
Evet
Hayır
Bilmiyorum
Çalışma yılı
N
%
N
%
N
%
P
1-5 yıl
14
40,0
19
54,3
2
5,7
0,004
6-10 yıl
23
74,2
8
25,8
0
0
11-15 yıl
31
81,6
5
13,2
2
5,3
16 yıl ve üzeri
45
61,6
27
37,0
1
1,4
Tablo 5’e göre 16 yıldan daha fazla çalışanların %61,6’sı tıbbi hataya tanık oldukları
görülmektedir. Çalışma yılına göre tıbbi hata tanık olma arasında anlamlı ilişki
bulunmaktadır (p<0,004).
Tablo 6. Hemşire ve Hekimlerin Göre Tıbbi Hata Sebepleri
Hemşire
Hekim n=69
n=108
N
%
N
%
Hemşirelerin sayı olarak yetersiz olması
84
77,8
37
53,6
Uzun çalışma saatleri nedeniyle yorgunluk,
19
17,6
21
30,4
stres
İletişim bozuklukları
1
0,9
10
14,5
Ekip çalışmasının olmaması
2
0,9
1
1,4
Sağlık hizmetlerinin karmaşık bir yapıda
1
0,9
0
0
olması
Doktorların el yazılarının okunaklı olmaması
1
0,9
0
0

P

0,001

Tablo 6’ya göre hemşire ve hekimlerin tıbbi hata sebebi olarak, hemşire grubunun
%77,8’i hekimlerinde %53,6’sı da hemşire sayısının yetersizliğini, hekimlerin %30,4’ü
uzun çalışma saatleri nedeniyle yorgunluk ve stres olduğunu belirtti. Tıbbi hata sebepleri
ile hemşire ve hekimler arasında görüş farklılığı konusunda istatiksel açıdan anlamlı fark
bulundu (P<0,001).
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Tablo 7. Hemşire ve Hekimlerin Göre Tıbbi Hata Durumunda Tutum
Hemşire
Hekim

Sağlık çalışanları yapılan hatayı hastaya açıklamalıdır
Birim sorumlusu/doktora haber verilmeli
Hasta haklarına yönlendirilir
Olay raporlanarak hasta- çalışan ekibine haber verilir
Diğer

N
38

%
35,2

N
32

%
46,4

53

49,1

29

42

1

0,9

0

0

15

13,9

6

8,7

1

0,9

2

2,9

P

0,361

Tablo 7’ye çalışmaya katılan hekimlerin % 46,4’ü maruz kalınan tıbbi hata durumunda
yapılan hataların hastaya açıklanması gerektiğini belirtti. Hemşirelerin ise %49,1’i tıbbi
hata durumunda birim sorumlusuna haber verilmesi gerektiğini belirtti.
Tablo 8. Hemşire ve Hekimlerin Göre Hata Türü Durumu
Hemşire(n=108)
Hekim(n=69)
N
%
N
%
İlaç hatası
40
24,1
33
47,8
Kimlik hatası
40
37,0
28
40,6
Hastane enfeksiyonları
14
13,0
0
0
Kan transfüzyonları
2
1,9
1
1,4
İletişim hataları
7
6,5
3
4,3
Cerrahi güvenlik
2
1,9
1
1,4
Eksik ekipman
2
1,9
0
0
Düşme
3
2,8
0
0
Bakım ve tedavinin gecikmesi
3
2,8
0
0

P

0,007

Tablo 8’e göre çalışmaya katılan hemşirelerin %37’si, hekimlerin %40,6’sı kimlik hataları
ile, yine hekimlerin %47,8’i ilaç hatası ile karşılaştıklarını belirtmiş ve istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunamamıştır.
Tablo 9. Hemşire ve Hekimlerin Göre Tıbbi Hatanın Sonuca Etki Durumu
Hemşire(n=108)
Hekim(n=69)
N
%
N
%
P
Hastaya zarar vermeden önlendi
42
38,9
34
43,5
Hastanın izlem ihtiyacı arttı
24
22,2
5
7,2
0,004
İlave tetkik istendi
1
0,9
0
0
İlave tedavi düzenlendi
4
3,7
0
0
Yatış süresi uzadı
4
3,7
0
0
Yoğun bakıma sevk edildi
3
2,8
0
0
Diğer
30
27,8
34
49,3
Tablo 9’a göre çalışmaya katılan hemşirelerin %38,9’si, hekimlerin ise %43,5’i tıbbi
hatanın, hastaya zarar vermeden engellendiğini belirtti. Tıbbi hatanın sonuca etkisi ile
hemşire ve hekimler arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,004).
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Tablo 10. Hemşire ve Hekimlerin Tıbbi Hataları Önlemek İçin Önerilen
Davranışları “Önleyebilir” Bulma Oranları (%)
Hemşire(n=108 Hekim(n=69
N
%
N
%
Hastanın kullandığı bütün ilaçlardan (reçeteli
57
73,1
21 26,9
veya
reçetesiz) doktorun haberdar olması
Hastanın ilaç alerjisini doktorunun bilmesi
70
72,2
27 27,8
Yazılan reçetelerin okunaklı olması
58
75,3
19 24,7
Eczaneden ilaç alırken reçetedeki ilaçların
69
81,2
16 18,8
aynısının
verildiğinden emin olunması
Reçete yazılırken ve eczaneden alınırken
70
80,5
17 19,5
verilen bilginin anlaşılır olması
İlaçların nasıl kullanılacağı konusunda
61
76,3
19 23,8
açıklayıcı bilgi
verilmesi
İlaçların yan etkileri konusundaki bilginin
45
77,6
13 22,4
yazılı
verilmesi
Seçme şansı varsa büyük hastanelerin tercih
20
74,1
7 25,9
edilmesi
Hastanın, kendisine doğrudan temas edecek
23
62,2
14 37,8
sağlık
personelinden ellerini yıkamasını istemesi
Taburcu olurken evde uygulanacak tedavi
48
75,0
16 25,0
planının
doktordan istenmesi
Cerrahın, ameliyat hakkında ayrıntılı bilgi
53
75,7
17 24,3
vermesi ve
ameliyat bölgesini hastayla birlikte
işaretlemesi
Tedavi ve bakımla ilgili merak edilen her şeyin
48
77,4
14 22,6
sorulması
Hastanın, kendisinden hangi doktorun sorumlu
47
78,3
13 21,7
olduğunu bilmesi
Klinikteki tüm sağlık çalışanlarının hastayla
48
75,0
16 25,0
ilgili
önemli bilgileri bilmesi
Hastanın, beraberinde haklarını savunacak bir
27
81,8
6 18,2
yakınının
bulunması
Hastanın, yapılacak tüm tetkik ve işlemlerin
35
72,9
13 27,1
gereklilik
ve yararını sorgulaması
Hastaya bir test yapıldıysa, hastanın sonuçları
36
76,6
11 23,4
istemesi
Hastanın şimdiki durumu hakkında doktor,
42
76,2
13 23,6
hemşire ve
diğer güvenilir kaynaklardan bilgi alması
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P
0,006

0,001
0,002
0,000

0,000
0,001

0,007

0,310
0,858

0,016

0,003

0,002
0,003
0,009

0,015

0,123

0,025
0,019

Tablo 10’da; hemşire ve hekimlerin tıbbi hataları önlemek için önerilen davranışları
önleyebilir bulma oranları incelendi. Tıbbi hataları önlemek için önerilen davranış
oranları hemşireler tarafından yüksek bulunurken, hekimler tarafından daha düşük olduğu
tespit edildi. Hemşirelerin %72,2’si, hekimlerin %27,8’i hastanın ilaç alerjisi olduğunu
doktorunun bilmesi gerektiğini belirtti. Hemşire ve hekim grubu arasında anlamlı fark
bulundu(p<0,001). Hemşirelerin %75,3’ü hekimlerin %24,7’si yazılan reçetelerin
okunaklı olması gerektiğini belirtti, hemşire ve hekim grubu arasında anlamlı fark tespit
edildi (p<0,002). Hemşirelerin %81,2’si eczaneden ilaç alırken reçetedeki ilaçların
aynısının verildiğinden emin olunması gerektiğini belirtti, hemşire ve hekim grubu
arasında anlamlı fark saptandı (p<0,000). İlaçların nasıl kullanılacağı konusunda
açıklayıcı bilgi verilmesi konusunda hemşire ve hekimler arasında anlamlı fark tespit
edildi (p<0,001). Cerrahın ameliyat hakkında ayrıntılı bilgi vermesi ve bölgeyi
işaretlemesi konusunda hemşire ve hekim arasında anlamlı fark bulundu (p<0,003).
Tedavi ve bakım ile ilgili merak edilen herşeyin sorulması konusunda hemşire ve hekim
arasında anlamlı fark saptandı (p<0,002) . Hemşirelerin %78,3’ü, hekimlerin %21,7’si
hastanın kendisinden sorumlu olan doktoru bilmesi gerektiğini belirtmiştir, hemşire ve
hekim grubu arasında anlamlı fark tespit edildi (p<0,003).
Tablo 11. Hemşire ve Hekimlerin tıbbi hataları önlemek için önerilen davranışları
“uygulanabilir ” bulma oranları (%)
Hemşire(n=108) Hekim(n=69)
N
%
N
%
P
Hastanın kullandığı bütün ilaçlardan 98
60,1
65
39,9 0,405
(reçeteli veya reçetesiz) doktorun haberdar
olması
Hastanın ilaç alerjisini doktorunun bilmesi
103
60,9
66
39,1 0,930
Yazılan reçetelerin okunaklı olması
100
60,6
65
39,4 0,678
Eczaneden ilaç alırken reçetedeki ilaçların 98
59,8
66
40,2 0,222
aynısının verildiğinden emin olunması
Reçete yazılırken ve eczaneden alınırken 98
60,1
65
39,9 0,517
verilen bilginin anlaşılır olması
İlaçların nasıl kullanılacağı konusunda 98
59,0
68
41,0 0,003
açıklayıcı bilgi verilmesi
İlaçların yan etkileri konusundaki bilginin 86
61,0
55
39,0 0,990
yazılı
verilmesi
Seçme şansı varsa büyük hastanelerin tercih 61
51,7
57
48,7 0,000
edilmesi
Hastanın, kendisine doğrudan temas edecek 85
59,9
57
40,1 0,525
sağlık personelinden ellerini yıkamasını
istemesi
Taburcu olurken evde uygulanacak tedavi 98
60,5
64
39,5 0,639
planının
doktordan istenmesi
Cerrahın, ameliyat hakkında ayrıntılı bilgi 94
61,8
58
38,2 0,579
vermesi ve ameliyat bölgesini hastayla
birlikte işaretlemesi
Tedavi ve bakımla ilgili merak edilen her 94
61,4
59
38,6 0,772
şeyin
sorulması
Hastanın, kendisinden hangi doktorun 98
61,3
62
38,8 0,845
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sorumlu olduğunu bilmesi
Klinikteki tüm sağlık çalışanlarının hastayla
ilgili
önemli bilgileri bilmesi
Hastanın, beraberinde haklarını savunacak
bir yakınının bulunması
Hastanın, yapılacak tüm tetkik ve işlemlerin
gereklilik ve yararını sorgulaması
Hastaya bir test yapıldıysa, hastanın
sonuçları istemesi
Hastanın şimdiki durumu hakkında doktor,
hemşire ve diğer güvenilir kaynaklardan
bilgi alması

92

61,3

58

38,7

0,839

82

60,3

54

39,7

0,720

82

59,9

55

40,1

0,557

96

61,9

59

38,1

0,506

99

60,7

64

39,3

0,794

Tablo 11’de hemşire ve hekimlerin tıbbi hataları önlemek için önerilen davranışları
uygulanabilir bulma oranları incelendi. İlaçların nasıl kullanılacağı konusunda açıklayıcı
bilgi verilmesi konusunda hemşirelerin çoğunluğu olumlu yanıt belirtmiştir, hemşire ve
hekimler arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,003). Seçme şansı varsa
büyük hastanelerin tercih edilmesi sorusuna hemşirelerin %51,7’si hekimlerin % 48,7’si
uygulanabilir olduğunu belirtmiş, hemşire ve hekimler arasında istatiksel olarak anlamlı
fark bulunmuştur (p<0,000).
Tablo 12. Hemşire ve Hekimlerin Hastanede Hasta Güvenliği İle İlgili Bazı
Uygulamaları Yeterli Bulma Oranları (%)
Hemşire(n=108) Hekim(n=69)
N
%
Sayı
N
P
Hastanın servise oryantasyonunun (odasının
49
69,0
22
31,0
0,308
tanıtılması, hekim-hemşire ile tanıştırma,
yangın çıkışı gösterilmesi vb.) sağlanması
Yapılan uygulamalarda asepsi ve
73
67,6
35
32,4
0,003
sterilizasyon koşullarına uyulması
İlaç hazırlama ve uygulamaları için yazılı 72
65,5
38
34,5
0,331
prosedürlerin olması
Kan ve kan ürünlerinin yazılı prosedürlere 90
65,7
47
34,3
0,015
uygun
verilmesi
Hastanın ilaç ve diğer alerjilerinin ilgili 76
67,9
36
32,1
0,004
kişilere
bildirilmesi,
dikkat
çekecek
şekilde
kaydedilmesi
Narkotik ve sedatif ilaçların güvenli şekilde 90
65,7
47
34,3
0,079
saklanması
Hasta transferlerinin hemşire refakatinde 85
72,6
32
27,4
0,000
yapılması
Kesici ve delici maddelerin uygun şekilde 86
67,7
41
32,3
0,020
toplanması
Yangın çıkışlarının açık tutulması
74
63,8
42
36,2
0,360
İşe yeni başlayanların oryantasyonlarının 58
67,4
28
32,6
0,136
yapılması (tüm hastane bölümlerinin, kendi
bölümünün tanıtımı vb)
Hastanın özel eşyalarının emniyete alınması
56
70,9
23
29,1
0,009
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Hizmet içi eğitim programlarının yapılması
Hastanın düşme ve yaralanması konusunda
önlemlerin alınması
Bası yarası oluşma riskinin tespiti ve gerekli
önlemlerin alınması
Çalışanların kendilerini kan ve vücut
sıvılarından
koruyabilmeleri
Taburcu olacak hastaya eğitim verilmesi
Yapılan tüm uygulamaların kaydedilmesi
Sözel direktif alma/verme kriterlerinin yazılı
olarak
belirlenmesi
Hastaya yapılan tüm uygulamalar hakkında
açıklayıcı bilgi verilmesi
Hastanın kimliğini doğrulamada doğru
yöntemlerin
kullanılması (kimlik bileziği vb)
Tıbbi cihazların kalibrasyonunun düzenli
aralıklarla
yapılması

61
62

71,8
72,1

24
24

28,2
27,9

0,017
0,010

57

74,0

20

26,0

0,004

46

65,7

24

34,3

0,594

49
76
50

65,3
76,0
68,5

26
24
23

34,7
24,0
31,5

0,555
0,000
0,249

53

69,7

23

30,3

0,044

83

66,9

41

33,1

0,018

81

73,0

30

27,0

0,000

Tablo 12’de, hemşire ve hekimlerin hasta güvenliği ile uygulamaları yeterli bulma
durumları incelendi. Yapılan uygulamalarda asepsi ve sterilizasyon koşullarına uyulması
uygulamasını hemşirelerin %67,6’si hekimlerin %32,4’si yeterli olduğunu belirtmiştir.
Hemşire ve hekimler arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,003).
Hastanın ilaç ve diğer alerjilerinin ilgili kişilere bildirilmesi, dikkat çekecek şekilde
kaydedilmesi sorunu hemşirelerin %67,9’i hekimlerin %32.1’i uygulamalarını yeterli
bulduğunu belirtmiş, hemşire ve hekimler arasında istatiksel olarak anlamlı fark
bulunmuştur(p<0,004). Hasta transferlerinin hemşire refakatinde yapılmasını hemşirelerin
%72,6’sı yeterli bulurken, hekimlerin % 27,4’ü yeterli bulduğunu belirtmiştir, hemşire ve
hekimler arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,000). Bası yarası
oluşma riskinin tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasını hemşirelerin %74,0’ü yeterli
bulurken, hekimlerin %26,0’sı yeterli bulduğunu belirtmiş, hemşire ve hekimler arasında
istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,004). Tıbbi cihazların kalibrasyonunun
düzenli aralıklarla yapılmasını hemşirelerin %73,0’ü hekimlerin ise %27,0’si yeterli
bulduğunu belirtmiş, hemşire ve hekimler arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,000).
4.

TARTIŞMA

Hemşire ve Hekimlerin tıbbi hatalarla ilgili görüşlerini saptamak ve hastanemiz
çalışanlarının hasta güvenliği algılama düzeyini belirlemek amacıyla yapılan araştırmanın
Hemşire ve Hekimlerin Tıbbi Hata ve Hasta Güvenliği Konusundaki Görüş ve Tutumları
tartışılacaktır. Hasta güvenliği ve tıbbi hataların önlenmesi, sağlıkta kalitenin temel
unsurudur. Sağlık hizmetlerinde tıbbi hata riskini artıran en önemli etkenler uzun çalışma
saatleri, yetersiz eleman, uykusuzluk ve dikkat eksikliğidir.
Tıbbi hataların sorumlusu olarak hemşire ve hekimlerin çoğunluğu hem kurum hem de
kişiyi sorumlu tutmaktadır. Çalışmamızda hemşireler tıbbi hatayı en sık yapan meslek
grubu olarak hekimleri sorumlu tutarken(%63,9), hekimlerin de meslekdaşlarını sorumlu
tutma oranı %36,2’dir(Tablo 3). Filiz’in çalışmasında da benzer şekildedir. Hekimler
sağlık bakımının lideri olarak görüldüğü için hatalardan sorumlu tutulmaktadır. Tıbbi
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hatalar konusunda sağlık çalışanları kendi dışındakileri suçlama eğilimindedir. Bu durum
cezalardan korunma anlayışı ile doğru orantılıdır. Filiz’in yapmış olduğu çalışmada
hekimler, tıbbi hataları hemşirelere göre hekimlerin daha az oranda yaptığını düşünürken,
diğer çalışanların yaklaşık yarısı hekimlerin daha çok hata yaptığını düşünmektedir.
Hemşire ve hekimlerin çoğu hataların önlenmesinde hastaların da sorumluluğu olduğunu
düşünmektedir. Toplumumuzda genellikle hastalık hakkında bilgilendirilme konusunda
eksiklik olduğu düşünülürse hastanın sorumluluk alması beklenemez. Hastaların
hastalıkları ve yapılan tüm işlem ve tetkikler hakkında yeterli açıklama yapıldığı zaman
sorumluluk alması beklenebilir. Çalışmamızda hemşirelerin %56,5’u, hekimlerin %71’i
hastaların tıbbi hatalardan kendilerini kısmen koruyabileceklerini belirtti. Hastalara gerek
tedavi gerek bakımlarıyla ilgili karar verme sürecinde çok söz hakkı tanımayan sağlık
çalışanları hastaların sorumluluk almalarını beklemektedir. Kılıç’ın yapmış olduğu
çalışmada hemşirelerin %94.9’u, doktorların %90.6’sı hataların aslında önlenebilir
durumlardan kaynaklandığını düşünmektedir.
Çalışmamızda hemşire ve hekimlerin büyük çoğunluğu tıbbi hatalarla ilgili nadiren
duyum aldıklarını belirtmişlerdir. Bunun sebebi ise hemşire ve hekimlerin tıbbi hatalara
ilgisiz kalmaları ya da cezanlandırılmaktan korkmaları olabilir. Hemşire ve hekimlerin
çoğunluğu tıbbi hatalardan korunmada bilgi ve farkındalığına güvendiklerini
belirtti(Tablo 3). Hemşire ve Hekimlerin büyük çoğunluğu tıbbi hataya tanık olduklarını
belirtti (tablo 4).
Çalışmamızda hem hemşire hem hekimlerin çoğunluğu hemşire sayısının yetersizliğini
en önemli tıbbi hata sebebi olarak düşünmektedir (tablo 6). Aştı ve Kıvanç’ ın yapmış
olduğu çalışmada, hemşirelere hata yapma nedenleri sorulduğunda ise; %23.3 ‘ü, çalışma
saatlerinin fazla olması, % 16’sı hemşire sayısının yetersizliğini ve dolayısı ile yorgun
olmasını sebep olarak göstermişlerdir.
Yapmış olduğumuz çalışmada hemşire ve hekimlerin çoğunluğu hataların hastaya
açıklanması gerektiğini belirtti (tablo 7). Filiz’in çalışmasında da benzer sonuçlar
bulunmuştur. Kılıç’ın yapmış olduğu çalışmada hemşirelerin %71.8’i, doktorların
%76.6’sı hataların iletişim eksikliğinden kaynaklandığını düşündükleri ifade edilmiştir.
Çalışmamızda en sık hata türünün ilaç hatası olduğu bulundu (Tablo 8). Özata ve
Altunkan’ın yapmış olduğu araştırmada, en sık karşılaşılan tıbbi hatalar sırasıyla; hastane
enfeksiyonları, yatak yaraları, ameliyat sonrası komplikasyonlar, hastanın kaçması, iğnekesici alet yaralanmaları, araç-gereç bozulmalarına bağlı hatalar, yan etkisi olan ilaç
kullanımına bağlı hatalar, tanı testlerinin yetersizliği, tanı hataları, düşmeler, tedavide
gecikme yada yapamama, ve ventilatöre bağlı hatalar şeklinde olduğu görülmüştür. Özata
ve Altunkan’ın yapmış olduğu araştırmada, dahili ve cerrahi klinikler arasında yanlış ilaç
uygulama ve yanlış yoldan ilaç uygulama hataları arasında anlamlı fark bulunmuştur.
Göktaş’ın yapmış olduğu arastırmada saptanan olayların % 33,6’sı ilaç uygulama ve
tedavi ile ilgili olaylar, %23,6’sı işlem hataları olarak bulunmuştur. Saglık personelinin
hasta güvenligi konusunda egitimi ve hatalı uygulamaların bildirimi konusunda
cesaretlendirilmesi, hataların ve istemeyen olayların durdurulması konusunda oldukça
önemlidir. Savcı ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada düşme riski olan hastalar
incelenmiş, koruma amaçlı önlemlerle hastanın yanında sürekli refakatçi bırakarak
(%74,5), yatak kenarlıkları kaldırılarak (%60) önlem alınmış ve tüm bu önlemlere rağmen
1 hastanın düştüğü tespit edilmiştir.
Yapmış olduğumuz araştırmada hemşirelerin %38,9’u, hekimlerin %43,5’i hatanın
hastaya zarar vermeden engelendiğini belirtti. Araştırmaya katılan hemşirelerin %22.2’si
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tibbi hata sonucunda hastaların izlem ihtiyacının arttığını belirti (Tablo 9). Yine Göktaş’ın
yapmış olduğu araştırmada %11,6 olay potansiyeli olan hata, %26 hastaya zarar
vermeyen/ önlenen olay, %57,9 izleme ihtiyacı artan ilave tetkik, tedavi, bakım gerektiren
olay, %3.2 oranında ise yogun bakım tedavisi ile sonuçlanan olayın yasandıgı tespit
edilmistir.
Tıbbi Hataları Önlemek İçin Önerilen Davranışları “Önleyebilir” Bulma Oranlarına
bakıldığı zaman, hekimler eczaneden ilaç alırken reçetedeki ilaçların aynısının
verildiğinden emin olunması, hastanın beraberinde haklarını savunacak bir yakınının
bulunmasının, reçete yazılırken ve eczaneden alınırken verilen bilginin anlaşılır olmasının
tıbbi hataları önleyebilirliğini hemşirelerden daha düşük bulmuştur.
Hemşire ve Hekimlerin tıbbi hataları önlemek için önerilen davranışları “uygulanabilir ”
bulma oranlarına bakıldığı zaman, hemşire ve hekimlerin ilaçların nasıl kullanılması
konusunda açıklayıcı bilgi verilmesi, hastanın sağlık personelinin ellerini yıkamasını
istemesini uygulanabilir bulmuştur. Geleneksel hasta yaklaşımının devam ettiği
toplumuzda sağlık çalışanlarına soru sormanın yada istekte bulunmasının güç olduğu
görülmektedir. (Tablo 11).
Hasta güvenliği ile ilgili bazı uygulamaların hastanemizde yeterli düzeyde bulma oranları
hekimler hemşirelerden daha düşük bulmaktadır. Hastanın servise oryantasyonunu
hemşireler yeterli bulurken hekimlerin yeterli bulma oranları düşüktür. Hemşirelerin
kendilerini koruyucu yaklaştıkları düşünülmektedir. Yine hasta transferinin hemşire
eşliğinde yapılmasını hemşireler yeterli bulurken hekimler oldukça yetersiz olduğunu
belirtti (Tablo12). Hastanelerde hasta güvenliği ile ilgili bu konularda yeterli düzeye
gelmesi için konulara tek tek odaklanarak çalışmalar yapılması, kurumda hasta güvenliği
kültürü değişiminin başlatılması ve oluşturulması gerekmektedir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuçta hasta güvenliği oluşturmak için tüm sağlık çalışanlarının; özellikle hekim ve
hemşire grubunun sekronizasyonu önemlidir. Hasta güvenliği için farkındalık eğitimleri
verilmeli, hekim ve hemşirelerin hasta güvenliğinde yer almaları sağlanmalıdır. Hasta
güvenliği kurum politikası olarak benimsenmelidir. Kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak ve
hastaya verilen zararı sıfıra indirgemek hedef olmalı, bunun için hasta güvenliği
çalışmaları yapılmalı ve hasta güvenliği anlayışı kurumsallaştırılmalıdır.
• Tıbbi hataların toplumumuzda görülme sıklığı ve sonuçları hakkında sağlık
çalışanlarında farkındalık oluşturulması, bu amaçla eğitim programları düzenlenmesi,
• Kurumlarda hasta güvenliği ile ilgili sorunları bildirme, tartışma ve hatalardan ders
almayı kolaylaştıracak geri bildirim sistemlerinin geliştirilmesi,
• Hata raporlamayı destekleyecek ortamlar (gizlilik, elektronik ortamda, raporlama gibi)
oluşturulması,
• Hata bildiren sağlık çalışanının zarar görmesini önleyici mesleki sorumluluk sigortasını
kapsayan Malpractice yasal güvencesi ile ilgili düzenlemeler yapılması, Hasta güvenliği
konularında yöneticilerin personele desteğinin artırılması,
• Yeterli ve eğitimli personel çalıştırılması ve çalışma saatlerinin düzenlenmesi,
• Yüksek hasta güvenlik anlayış düzeyinin süreklilik kazandırılması gereklidir.
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SAĞLIK YÜKSEKOKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE YENİ MEZUN
HEMŞİRELERİN HASTA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN FARKINDALIKLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülşah ERİTEN 1, Tülin YILDIZ 2, İlknur ERDEM,3
Nevzat Selim GÖKAY4, Mustafa KULAÇ 5, Recep ALP 6
Özet
Amaç: Hasta güvenliği nitelikli sağlık hizmeti verilmesinde çok önem taşıyan bir unsur ve
aynı zamanda da kalitenin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Planlanan bu
çalışmanın amacı son sınıf öğrencileri ile yeni mezun hemşirelerin hasta güvenliği
açısından farkındalıklarını değerlendirmektir. Yöntem: Çalışmamızın evrenini Sağlık
Yüksekokulu son sınıfta okuyan 49 öğrenci hemşire ve yeni mezun 42 hemşire
oluşturmuştur. Örneklemi ise; çalışmaya katılmayı kabul eden son sınıf öğrenci
hemşirelerden 44 kişi ve yeni mezun hemşirelerden 35 kişi oluşturmuştur. Araştırma
verileri bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programı kullanılmıştır. Veriler
tanımlayıcı istatistiksel metodlar (Frekans, Yüzde) kullanılarak değerlendirilmiştir.
Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Pearson Ki-Kare testi ve Fisher exact testi
kullanılmıştır. Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde çift yönlü
olarak değerlendirilmiştir. Sonuç: Çalışmamızda mezun hemşirelerin tıbbi hata
tanımlama oranları, son sınıf öğrenci hemşirelere göre istatistiksel olarak anlamlı
bulunurken (p<0.01), mezun olan hemşirelerin tıbbi hataların oluşma nedenlerini
tanımlamaları da, son sınıf öğrencilerine göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(p<0.01). Araştırma sonucuna göre; iş yaşamına atılmış olmanın hasta güvenliği
açısından kişilerde farkındalık yaratmış olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Hasta güvenliği, Tıbbi hata
Abstract
Purpose: The patient safety is very important element in delivery of quality health
services and indicator of quality at the same time. The aim of this study, to evaluate in
terms of patient safety awareness of last year student nursea and newly graduated nurses.
Method : Population of the study includes 49 student nurses studying in final year and
newly graduated 42 nurses in health high school . The sample, agreed to participate in
the study, include includes 44 student nurses studying in final year and newly graduated
35 nurses. The data were collected in by using the questionnaire . Statistical analysis
were done by SPSS for Windows 17. 0. Data were evaluated by using descriptive
calculations (consisted of frequencies and percentages ). The comparison of qualitative
data were used by Pearson Chi-Square test and Fisher's exact test. The results were
evaluated 95 % confidence interval, significance of p<0.05 as two-way. Conclusion: In
our study, the identification of the medical errors among newly graduated nurses is more
significant than last year student nurses statistically ( p<0.01 ). The identification of
the causes of the medical errors was also meaningfull among newly graduated nurses (
p<0.01 ). It was considered that active working after graduation was created awareness
of the patient safety.
Keywords: Nursing, Patient safety, Medical error
1
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1.

GİRİŞ

Hasta güvenliği sağlık hizmetlerinde kalite programlarının önemli konularından birisini
oluşturmaktadır. Sağlık bakım hizmetlerinin bireye vereceği zararı önlemek amacıyla
sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamı
“Hasta Güvenliği” olarak tanımlanabilmektedir (Elston vd. 2009: 193-205, Şen vd.
2009:24-27, Zencirci 2010:67-74). Sağlık hizmetlerinin yoğunluğu ve yaygınlaşması ve
bu hizmeti alanların bilinçlenmesi, hastane hizmetlerinde hasta güvenliği kavramının
önem kazanmasını sağlamıştır (Güleç vd. 2009:152, Khuri vd. 2007:1089-1098). Sağlık
hizmeti sunumunun her aşamasında hasta güvenliğinin sağlanması ve buna bağlı olarak
tıbbi hataların önlenmesi, kurumların öncelikleri arasında yer almaktadır.
Sağlık hizmetlerinin amacı; tedavi ve bakım sağlayarak hastaların tedavisi, hastalıklardan
korunması ve rehabilitasyonudur. Bu amaca ulaşırken sağlık alanındaki hızlı değişimler,
karmaşık tedavi ve bakım prosedürleri, nitelikli sağlık çalışanı sayısındaki azalma hasta
güvenliğini tehdit etmektedir (Eroğlu vd. 2009:76-78, Zencirci 2010:67-74). Hasta
güvenliği tüm sağlık ekip üyelerinin olduğu gibi hemşirelik bakımının da temelinde yer
almaktadır. Hasta ve hasta yakınlarının risk ve riskin azaltılması konusunda
bilgilendirilmesi, hasta güvenliğinin savunulması ve istenmeyen olayların rapor edilmesi
de hemşirenin görevleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda hemşirelik hizmetlerindeki
hasta güvenliği uygulamaları, bakımın önemli bir parçasını oluşturduğundan, hem
hemşirelik öğrencilerinin hem de hemşirelerin hasta güvenliği konusunda
bilgilendirilmeleri gerekmekte ve bu konuya yönelik hem hemşirelik okullarında hem de
profesyonel iş hayatında farkındalık oluşturulması beklenmektedir (Çırpı vd. 2009: 8688).
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Amaç
Günümüzde sağlık bakım hizmetleri giderek daha da karmaşık hale gelmektedir. Sağlık
bakım kurumlarında teknolojinin kullanımı ile birlikte hızla değişen çevrede sağlık
bakım profesyonelleri tarafından birçok uygulama yapılmaktadır. Planlanan bu çalışmanın
amacı; geleceğin sağlık profesyonelleri olarak mesleğe atılacak son sınıf hemşirelik
öğrencileri ile mesleğe yeni başlamış, yeni mezun sağlık profesyonelleri olan hemşirelerin
hasta güvenliği açısından farkındalıklarını değerlendirmektir.
2.2. Önemi
Hasta güvenliği, sağlık profesyonelleri açısından özel dikkat gerektiren bir durumdur.
Hemşire öğrencilerin eğitimleri sürecinde ve yeni mezunların eğitim sonrası profesyonel
çalışma hayatına geçtiklerinde hasta güvenliğine bakış açılarını değerlendirmek, gereken
eğitimlerin staj dönemlerinde verilerek eğitimin etkinliğinin belirlenmesi ve okul hayatı
ile aktif çalışma hayatına başlanıldığında oluşan farkındalıkların değerlendirilmesinin,
hasta güvenliği kültürünün yerleşmesinde etkin rol oynayacağı düşünülmektedir.

2.3. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, 49 sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencisi ile 42 mezun hemşire
olmak üzere toplam 91 kişi oluşturmuştur. Evren sayısı 91, %95 güven aralığında, ±%5
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örnekleme hatası ile istatistik tahminlerin yapılabilmesi için en az uygun örneklem
büyüklüğü 74 olarak hesaplanmıştır. En az uygun örnek dağılımı 40 sağlık yüsekokulu
son sınıf öğrencisi ve 34 yeni mezun hemşire olarak hesaplanmıştır. Çalışmada örneklemi;
ulaşılabilen 44 sağlık yüsekokulu son sınıf öğrencisi ile 35 yeni mezun hemşire
oluşturmuştur.
2.4. Verilerin Toplanması
Veriler araştırma kapsamına alınan tüm sağlık profesyonelleri ile yüz yüze görüşme
yöntemi ile veri toplama formları doldurularak elde edilmiştir. Hemşirelik son sınıf
öğrencilerine ve yeni mezun hemşirelere tanımlayıcı özelliklerini belirleyen 10, hasta
güvenliği ile ilgili bilgilerini içeren 17 olmak üzere 27 sorudan oluşan veri toplama formu
01.10.2010-01.11.2010 tarihleri arasında uygulanarak veriler toplanmıştır.
2.5. Verilerin Değerlendirilmesi
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programı kullanılmıştır.
Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Frekans, Yüzde)
kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Pearson Ki-Kare testi ve Fisher
exact test kullanıldı. Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde çift
yönlü olarak değerlendirildi.
3.

BULGULAR

Tablo 1. Hasta güvenliği ile ilgili eğitim alma durumları
Yeni mezun
Son sınıf
hemşireler
öğrencileri

Eğitim alma
durumu

Düşmeler

Yanlış ilaç

Hasta güvenliği

Mahremiyet

Enfeksiyon

χ2

P

18,2%

2,741

0,098

27
17

61,4%
38,6%

17,92 0,000*
8
*

85,7%

40

90,9%

5

14,3%

4

9,1%

27

77,1%

30

68,2%

8

22,9%

14

31,8%

33

94,3%

42

95,5%

N

%

N

%

Evet
Hayı
r
Hayı
r
Evet
Hayı
r

33

94,3%

36

81,8%

2

5,7%

8

5
30

14,3%
85,7%

30

Evet
Hayı
r
Evet
Hayı
r
Evet
Hayı
r

2

5,7%

2

4,5%

25

71,4%

42

95,5%

Evet

10

28,6%

2

4,5%
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0,521

0,470

0,779

0,377

0,055

0,814

8,735

0,003*
*

Hayı
r
Kimlik doğrulama

Sterilizasyon

Yaşam kalitesi

Hasta hakları

Bulaşıcı hastalık

Evet
Hayı
r
Evet
Hayı
r
Evet
Hayı
r
Evet
Hayı
r
Evet
Hayı
r
Evet

4

11,4%

44

100,0%

31

88,6%

0

0,0%

64,14 0,000*
0
*

33
2

94,3%
5,7%

41
2

95,3%
4,7%

0,045

0,832

33
2

94,3%
5,7%

44
0

100,0%
0,0%

2,580

0,108

33
2

94,3%
5,7%

42
2

95,5%
4,5%

0,055

0,814

35
0

100,0%
0,0%

43
1

97,7%
2,3%

0,806

0,369

32
91,4%
44
100,0%
3
8,6%
0
0,0%
3,920 0,048*
İletişim
*p<0,05 *p<0,01
Yeni mezun hemşirelerin %94,3’ü; son sınıf öğrencilerinin %81,8’i eğitimi süresince
hasta güvenliği ile ilgili bilgilendirildiğini söyledi.
Yeni mezun hemşirelerin bilgilendirilme oranlarına bakıldığında; düşmeler (%85,7) (χ 2=
17,928; p=0,000); enfeksiyon (%28,6) (χ 2 = 8,735; p=0,000); kimlik doğrulama
(%88,6) (χ 2= 64,140; p=0,000) ve iletişim (%8,6) (χ 2= 3,920; p=0,000) konularında
bilgilendirilme oranı; son sınıf öğrencilerinin düşmeler (%38,6); enfeksiyon (%4,5);
kimlik doğrulama (%0) ve iletişim (%0) konularında bilgilendirilme oranlarından anlamlı
olarak yüksek bulundu. (p<0,05). Yeni mezun hemşirelerin ve son sınıf öğrencilerinin
yanlış ilaç, hasta güvenliği, mahremiyet, sterilizasyon, hasta hakları ve bulaşıcı hastalık
konuları hakkında bilgilendirilme oranları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmadı (p>0,05) (Tablo 1).
Tablo 2. Tıbbi Hataya Karşı Tutum
Yeni mezun
hemşireler

Hataya karşı tutum

Son sınıf
öğrencileri

N

%

N

%

Gerekli kişileri
bilgilendiririm

34

97,1%

42

95,5%

Kimseyle paylaşmam

1

2,9%

0

0,0%

Kararsızım

0

0,0%

2

4,5%

χ2

p

2,85
4

0,24
0

Yeni mezun hemşirelerin %97,1’i, son sınıf öğrencilerinin %95,5’i hataya karşı gerekli
kişileri bilgilendireceğini söyledi. Mezun olanların 1’i korktuğu için kimseyle
paylaşmayacağını; son sınıf öğrencilerinin 2’si kararsız olduklarını belirtti (Tablo 2).
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Tablo 3. Tıbbi Hata Tanımlama Durumları
Yeni mezun
hemşireler
Tıbbi hata
tanımlamaları
N
%

Son sınıf
öğrencileri
N

%

Cerrahi yaralanma

31

88,6%

23

52,3%

İlaç yan etki

34

97,1%

33

75,0%

Transfüzyon

34

97,1%

25

56,8%

Hastane enfeksiyonu

33

94,3%

23

52,3%

Düşmeler

33

94,3%

13

29,5%

Yanmalar

21

60,0%

2

4,5%

Basınç ülseri

29

82,9%

9

20,5%

χ2
11,87
4
7,419
16,76
5
16,67
2
33,59
1
29,04
7
30,40
8
24,71
2

p
0,001*
*
0,006*
*
0,000*
*
0,000*
*
0,000*
*
0,000*
*
0,000*
*
0,000*
*

19
54,3%
2
4,5%
Hepsi
*p<0,01
Cerrahi yaralanmayı yeni mezun hemşirelerin %88,6’sı tıbbi hata olarak tanımlarken;
son sınıf öğrencilerinin %52,3’ünün tıbbi hata olarak tanımladığı (χ 2= 11,874; p=0,000) ,
ilaçların yan etkileri hakkında bilgilendirilmemeyi yeni mezun hemşirelerin %97,1’i tıbbi
hata olarak tanımlarken; son sınıf öğrencilerinin %52,3’ünün tıbbi hata olarak tanımladığı
(χ 2= 7,419; p=0,000), transfüzyondan kaynaklanan hataları yeni mezun hemşirelerin
%97,1’i tıbbi hata olarak tanımlarken, son sınıf öğrencilerinin %56,8’inin tıbbi hata
olarak tanımladığı (χ 2= 16,765; p=0,000), hastane enfeksiyonlarını yeni mezun
hemşirelerin %94,3’ü tıbbi hata olarak tanımlarken, son sınıf öğrencilerinin %52,3’ünün
tıbbi hata olarak tanımladığı (χ 2= 16,672; p=0,000); düşmeleri yeni mezun hemşirelerin
%94,3’ü tıbbi hata olarak tanımlarken, son sınıf öğrencilerinin %29,5’inin tıbbi hata
olarak tanımladığı belirlendi (χ 2= 33,591; p=0,000). Yanmaları yeni mezun hemşirelerin
%60’ı tıbbi hata olarak tanımlarken, son sınıf öğrencilerinin %20,5’inin tıbbi hata olarak
tanımladığı; yeni mezun hemşirelerin %82,9’u basınç ülserlerini tıbbi hata olarak
tanımlarken; (χ 2= 30,408; p=0,000), son sınıf öğrencilerinin %4,5’inin basınç ülserlerini
tıbbi hata olarak tanımladığı görüldü (χ 2= 29,047; p=0,000). Yeni mezun hemşirelerin
tıbbi hata tanımlama oranları, son sınıf öğrencilerine göre anlamlı olarak yüksek bulundu.
(p<0,01) (Tablo 3).
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Tıbbi hata tanımlama durumları
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Mezun olanlar

Son sınıf öğrencileri

Tablo 4. Tıbbi Hataya Neden Olan Durumlar
Yeni mezun
hemşireler
N
%

Son sınıf
öğrencileri
N
%

Uzun çalışma süresi

33

94,3%

24

54,5%

Yetersiz personel

33

94,3%

29

65,9%

χ2
P
15,32 0,000*
2
*
0,002*
9,295 *

İletişim eksikliği

32

91,4%

33

75,0%

3,608 0,057

Eğitim yetersizliği

32

91,4%

31

72,1%

Ekip çalışması

31

88,6%

16

36,4%

Değer verilmemesi
Yeterince
bilgilenmeme

29

82,9%

11

25,0%

28

80,0%

8

18,2%

Hepsi
*p<0,05 *p<0,01

23

65,7%

3

6,8%

4,644
22,04
8
26,10
6
30,03
4
30,62
5

0,031*
0,000*
*
0,000*
*
0,000*
*
0,000*
*

Yeni mezun hemşirelerin %94,3’ü uzun süreli çalışma saatlerini tıbbi hatalar için bir
neden olarak tanımlarken, son sınıf öğrencilerinin %54,5’inin uzun süreli çalışma
saatlerini tıbbi hatalar için bir neden olarak tanımladığı belirlendi (χ 2= 15,322; p=0,000).
Yeni mezun hemşirelerin %94,3’ü yetersiz personeli tıbbi hatalar için bir neden olarak
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tanımlarken, son sınıf öğrencilerinin %65,9’unun yetersiz personeli tıbbi hatalar için bir
neden olarak tanımladığı görüldü (χ 2= 9,295; p=0,000) . Yeni mezun hemşirelerin
%91,4’ü iletişim eksikliklerini tıbbi hatalar için bir neden olarak tanımlarken, son sınıf
öğrencilerinin %72,7’sinin iletişim eksikliklerini tıbbi hatalar için bir neden olarak
tanımladığı (χ2= 4,606; p=0,000), Yeni mezun hemşirelerin %91,4’ü mesleki eğitimdeki
yetersizlikleri tıbbi hatalar için bir neden olarak tanımlarken, son sınıf öğrencilerinin
%72,1’inin mesleki eğitimdeki yetersizlikleri tıbbi hatalar için bir neden olarak
tanımladığı (χ 2= 4,644; p=0,000), Yeni mezun hemşirelerin %88,6’sı ekip çalışmasına
önem verilmemesini tıbbi hatalar için bir neden olarak tanımlarken, son sınıf
öğrencilerinin %36,4’ünün ekip çalışmasına önem verilmemesini tıbbi hatalar için bir
neden olarak tanımladığı (χ 2= 22,048; p=0,000) , Yeni mezun hemşirelerin %82,9’u
mesleğe diğer meslek grupları tarafından gereken değerin verilmemesini tıbbi hatalar için
bir neden olarak tanımlarken, son sınıf öğrencilerinin %25’inin mesleğe diğer meslek
grupları tarafından gereken değerin verilmemesini tıbbi hatalar için bir neden olarak
tanımladığı (χ 2= 26,106; p=0,000), Yeni mezun hemşirelerin %80’i uygulanan girişimler
hakkında hastaların yeterince bilgilendirilmemesini tıbbi hatalar için bir neden olarak
tanımlarken, son sınıf öğrencilerinin %18,2’sinin uygulanan girişimler hakkında
hastaların yeterince bilgilendirilmemesini tıbbi hatalar için bir neden olarak tanımladığı
belirlendi (χ 2= 30,034; p=0,000) . Yeni mezun hemşirelerin tıbbi hatalar için bir neden
tanımlama oranlarının, son sınıf öğrencilerine göre anlamlı olarak yüksek bulunduğu
görüldü (p<0,01) (Tablo 4).
Tablo 5. Uygulamaya İlişkin Düşünceler
Mezun olanlar Son sınıf öğrencileri
Sizce sözel order
alarak uygulama
yapılması doğru
mu?
Mezun olduktan
sonra çalışılan
birimlere yönelik
verilen oryantasyon
eğitimi yeterli olur
mu?
Mezun olduktan
sonra (hasta
güvenliği açısından)
çalışılan birimde
nöbete kalmak için,
yeterince deneyim
kazanılmasın
gerekli olduğunu
düşünüyor
musunuz?
Aldığınız eğitimler
sizce tıbbi hataları
önlemek için yeterli
mi?
*p<0,01

N

%

N

%

Evet

11

31,4%

10

22,7%

Hayır

24

68,6%

34

77,3%

Evet

21

60,0%

7

15,9%

Hayır

14

40,0%

37

84,1%

Evet

14

40,0%

13

29,5%

χ2

P

0,756

0,385

16,562 0,000**

Hayır

21

60,0%

31

70,5%

Evet

23

65,7%

25

56,8%

Hayır

12

34,3%

19

43,2%
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0,947

0,330

0,647

0,421

Yeni mezun hemşirelerin %31,4’ü; son sınıf öğrencilerinin %22,7’si sözel order
uygulamasının doğru olduğunu söyledi. Yeni mezun hemşirelerin %60’ı; son sınıf
öğrencilerinin %15,9’u çalışılan birimlere yönelik oryantasyon eğitiminin yeterli
olacağını söyledi. Yeni mezun hemşirelerin %40’ı; son sınıf öğrencilerinin %29,5’i
mezun olduktan sonra çalıştığı birimde nöbete kalmak için (hasta güvenliği açısından)
yeterince deneyim kazanması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Yeni mezun hemşirelerin
%65,7’si; son sınıf öğrencilerinin %56,8’i aldığı eğitimlerin tıbbi hataları önlemek için
yeterli olduğunu söyledi (Tablo 5).
4.

TARTIŞMA

Hasta güvenliği ve sağlık hizmetlerindeki kalite sorunu, sağlık hizmetlerinin çok önemli
iki sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında hem tıbbi hataları
azaltma hem de sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltmede eğitim standartlarının da bu
ölçüde arttırılması gerekmektedir (Akalın 2004:12-13,
Dursun vd. 2010:2-12).
Çalışmamızda da yeni mezun hemşirelerin %94,3’ünün, son sınıf öğrencilerinin ise
%81,8’inin hasta güvenliğine ilişkin eğitim aldıkları belirlendi (Tablo 1). Genel olarak
değerlendirildiğinde mezun hemşirelerin hem eğitimlerinde hem de profesyonel meslek
hayatlarında bu konuya yönelik eğitim aldıkları için hasta güvenliğine ilişkin eğitim alma
oranının öğrenci hemşirelere göre daha yüksek olduğu düşünülmektedir.
Sağlık hizmetlerine bağlı hataların önlenmesi ve neden olduğu hataların yok edilmesi
olarak ifade edilen hasta güvenliğinin örgütlerde sağlanması hasta güvenliği kültürünün
yaratılması ve kalıcı olması gerekmektedir. Bu kalıcılığı sağlayabilmek için de sağlık
profesyonellerinden bu kültürü sahiplenmesi, bu kültüre özgü davranışlarda bulunması
istenmektedir (Akalın 2004:12-13, Pfeiffer ve Manser 2010:1452-1462). Yapılan bir
araştırmada hasta güvenliğine ilişkin hataların raporlanması incelenmiş, araştırmaya dahil
olan kişilerin önemli bir bölümünün (%71,3) hasta güvenliğini tehlikeye düşürebilecek
hiçbir olayı raporlamadığı belirlenmiştir (Dursun vd. 2010:6-8). Çalışmamızda böyle bir
sorun ile karşılaşıldığında ne yapacakları sorulduğunda mezun hemşirelerin %97,1’i, son
sınıf öğrencilerinin %95,5’i hataya karşı gerekli kişileri bilgilendireceğini söyledi. Mezun
hemşirelerden 1’i ise korktuğu için kimseyle paylaşmayacağını belirtirken, son sınıf
öğrencilerinden 2’si de böyle bir durum karşısında nasıl bir durum sergileyecekleri
konusunda kararsız olduklarını belirtti (Tablo 2). Elde edilen sonuçlarda hem öğrenci
hemşirelerin hem de yeni mezun hemşirelerin çoğunluğunun böyle bir olay ile
karşılaşıldığında “bildiririm” cevabını vermeleri sevindiricidir.
Hasta güvenliği küresel bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıbbi hatalara
bakıldığında işleme bağlı, ihmale bağlı ve uygulamaya bağlı olarak görülebildiği, verilen
sağlık hizmetinin her evresinde ilaç hataları, cerrahi hatalar, tanı koymada hatalar, sistem
yetersizliklerine bağlı hatalar ve hastane enfeksiyonları, yanlış kan transfüzyonu,
düşmeler şeklinde ortaya çıkabilmektedirler (Cebeci 2010:57-63, Şen vd. 2009:28-29,
Polat 2005:31-70). Araştırmadan elde edilen verilere göre; cerrahi yaralanmayı mezun
olanların %88,6’sı tıbbi hata olarak tanımlarken; son sınıf öğrencilerinin %52,3’ünün
tıbbi hata olarak tanımladığı (χ 2= 11,874; p=0,000) , ilaçların yan etkileri hakkında
bilgilendirilmemeyi mezun olanların %97,1’i tıbbi hata olarak tanımlarken; son sınıf
öğrencilerinin %52,3’ünün tıbbi hata olarak tanımladığı (χ 2= 7,419; p=0,000),
transfüzyondan kaynaklanan hataları mezun olanların %97,1’i tıbbi hata olarak
tanımlarken, son sınıf öğrencilerinin %56,8’inin tıbbi hata olarak tanımladığı (χ 2=
16,765; p=0,000), hastane enfeksiyonlarını mezun olanların %94,3’ü tıbbi hata olarak
tanımlarken, son sınıf öğrencilerinin %52,3’ünün tıbbi hata olarak tanımladığı (χ 2=
16,672; p=0,000); düşmeleri mezun olanların %94,3’ü tıbbi hata olarak tanımlarken, son
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sınıf öğrencilerinin %29,5’inin tıbbi hata olarak tanımladığı belirlendi (χ 2= 33,591;
p=0,000). Yanmaları mezun olanların %60’ı tıbbi hata olarak tanımlarken, son sınıf
öğrencilerinin %20,5’inin tıbbi hata olarak tanımladığı; mezun olanların %82,9’u basınç
ülserlerini tıbbi hata olarak tanımlarken; (χ 2= 30,408; p=0,000), son sınıf öğrencilerinin
%4,5’inin basınç ülserlerini tıbbi hata olarak tanımladığı görüldü
(χ 2= 29,047;
p=0,000). Mezun olanların tıbbi hata tanımlama oranları, son sınıf öğrencilerine göre
anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,01) (Tablo 3).
ABD’de her yıl yaklaşık 98.000 insan tıbbi hatalar sonucu hayatını kaybetmektedir.
“Institute of Medicine”in raporuna göre; Amerika Birleşik Devletleri’nde hastaneye yatan
hastalarda yan etki veya tıbbi bakım sırasında bir hata görülme sıklığı %2.9 ve %3.7
olarak bulunmuştur (Akalın 2004:12-13). Uzun süreli çalışma saatleri de tıbbi hata oluşma
riskini arttırmaktadır. Yapılan diğer çalışmada, bir nöbette aralıksız çalışma saatlerinin
uzunluğu hasta güvenliğini etkileyen faktörlerle ilgili yapılan araştırmalarda hata nedeni
olarak gösterilmektedir (Gökdoğan vd. 2009:97-99). Mezun hemşirelerin %94,3’ü “uzun
süreli çalışma saatlerini” tıbbi hatalar için bir neden olarak tanımlarken; son sınıf öğrenci
hemşirelerin ise %54,5’inin “uzun süreli çalışma saatlerini” tıbbi hatalar için bir neden
olarak tanımladıkları belirlenmiş olup aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmuştur (x 2= 15,322 ; p<0.01) (Tablo 4). Bu sonuçlardan da çalışma hayatının
kişilerde farkındalık yarattığı düşünülmektedir.
İlaç güvenliği uygulamaları ve yanlış ilaç uygulamalarının önlenmesi için, acil ve zorunlu
durumlarda ki sözel order talimatı dışında, sözel order alınmaması önem taşımaktadır.
Çalışmamızda mezun hemşirelerin %31,4’ü; son sınıf öğrenci hemşirelerin %22,7’si sözel
order uygulamasının acil durumlarda doğru olduğunu belirtti. Mezun hemşirelerin %60’ı;
son sınıf öğrenci hemşirelerin %15,9’u çalışılan birimlere yönelik oryantasyon eğitiminin
yeterli olacağını belirtti. Mezun hemşirelerin %40’ı; son sınıf öğrenci hemşirelerin
%29,5’i mezun olduktan sonra çalıştığı birimde nöbete kalmak için (hasta güvenliği
açısından) yeterince deneyim kazanması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Mezun
olanların hemşirelerin %65,7’si; son sınıf öğrenci hemşirelerin %56,8’i aldığı eğitimlerin
tıbbi hataları önlemek için yeterli olduğunu belirtti (Tablo 5). Oryantasyon eğitimi ve
çalıştığı birimde nöbete kalmak için yeterli deneyimin kazanılması, hasta güvenliği
açısından son derece önemli bir konudur. Çalışmamızda da hemşirelerin profesyonel
çalışma hayatına başlamalarının, kişide nöbet sorumluluğu bilincini daha iyi kavrattığını
düşündürmektedir.
5.

SONUÇ

Çalışmamızda mezun hemşirelerin tıbbi hata tanımlama oranları, son sınıf öğrenci
hemşirelere göre istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (p<0.01), mezun olan
hemşirelerin tıbbi hataların oluşma nedenlerini tanımlamaları da, son sınıf öğrencilerine
göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Araştırma sonucuna göre;
profesyonel iş hayatına atılmış olmanın hasta güvenliği açısından kişilerde farkındalık
yaratmış olduğu düşünülmektedir.
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KALİTE BELGESİ OLMAYAN BİR KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞANLARIN
HASTA GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞININ EĞİTİM ÖNCESİ VE SONRASI
KARŞILAŞTIRILMASI
Birgül KAHRAMAN1, Sibel KATIRCI FENER2,
Halil ŞENGÜL3, Hanımşah ALİMOĞLU 4
Özet
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Sağlıkta Dönüşüm” programı çerçevesinde
Toplam Kalite Yönetimi Sistemleri Bakanlık Kurumları’nda yerleşmeye başlamıştır. Bu
çerçeve içinde “Hasta ve Çalışan Güvenliği(HÇG)” konusu önemli bir yer tutmaktadır.
Araştırmamızda çalışanların hasta güvenliği ile ilgili bilgi düzeyleri ile bireysel ve
kurumsal uygulamalardaki farkındalıkları değerlendirilmiştir. Çalışanlara kurum içinde
hasta güvenliği ile ilgili verilen eğitimler öncesi ve sonrası aynı standart anket seti
kullanılarak yapılmış olan çalışma verileri istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.
Araştırma sonuçları karşılaştırıldığında; yapılan eğitimler ve bilgilendirmeler sonucunda
sağlık çalışanlarında hasta güvenliği konusundaki farkındalık ve olumlu
değerlendirmelerde genel olarak bir artış görülmüştür. Yapılan eğitimler sonrası HÇG
Ekibinin varlığından haberdar olan ve HÇG’yi tehdit eden olaylarla ilgili bildirim
mekanizmaları konusunda bilgilendirilmiş olan çalışanların %150 oranında artmış
olması ve sorularını yöneltecekleri kanalları bilen çalışanların oranının artmış olması
eğitimlerin kurumsal süreçlerin anlaşılmasında vazgeçilmez bir unsur olduğunu
tekrardan karşımıza çıkarmaktadır.
Çalışanların hasta güvenliği farkındalığını artırmak ve konuyla ilgili uygulamalarda
etkinliği sağlamak için yapılan eğitim programlarının kapsamının geliştirilerek
eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Sağlık çalışanının hasta güvenliğine
ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için kurumlarında gerekli politikaların
belirlenmesi ve bunların uygulamada işlerlik kazanması sağlanmalıdır. Bu hususta en
önemli görev kurum yöneticilerine düşmektedir. Çalışanların hasta güvenliği
uygulamalarında yöneticiler tarafından sürekli desteklenmesiyle ve önerilerinin dikkate
alındığını,
önemsendiklerini
gösterecek
geribildirim
mekanizmalarının
kuvvetlendirilmesiyle mümkün olacaktır.
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Abstract
Within the frame of the program “Transformation in Health” program implemented
by Ministry of Health, total quality management systems have begun to emplace in the
institutions of ministry.Also, within this frame, the subject “The Safety of Patient and
Employee” has taken an important place.
In our study employees’ information about patient safety and the awareness of individual
and institutional practices have been evaluated. Before the training given to the
employees and after it, survey results which have been implemented using the same
Standard survey set have been comparised with each other.
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When comparing the study results; among the health employees it can be said that there
is a common increase in awareness of patient safety and positive evaluations thanks to the
trainings and reports given. We see it again that education is an indispensable fact in
understanding institutional process when looking at those employees whose rate have
increased %150 in knowing The Safety of Patient and Employee and to be reported about
reporting organizations of which events thtreatening.
The Safety of Patient and Employee and those employees whose rate have increased in
knowing the ways of directing their questions.It is necessary to provide continuity of
trainings by improving extent of the education implemented so as to increase the
awareness of employees about patient safety and provide efficiency about practices
related to the subject.So as to make good the responsibilities of health employee about
patient safety it is supposed to determine necesarry rules in the institutions of health
employee and provide interoperability for these rules in practice.The most important
responsibility belongs to institution managers about this subject.So this responsibility is
about supporting of managers always for employees about patient safety practices and
strengthening feedback practices to pay attention to employees’ advices and to care them.
Keywords: Patient Safety, Health Employee, Education
1.GİRİŞ
Sağlık hakkı kuşkusuz yaşama hakkının ayrılmaz bir öğesidir. Sağlık hakkı kapsamında
en önemli unsur hasta güvenliğidir. Bu nedenle, çağımızda hasta ve çalışan güvenliği
giderek yoğunlaşan bir ilgi odağı haline gelmiştir. Risk faktörlerinin yüksek olması
nedeniyle, hasta güvenliği kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, sağlık hizmeti
veren kurumların başarısında önemli bir yer tutmaktadır.
Sağlık hizmetleri alanında kamu politikası oluşturma sürecinde ülkemizde ve dünya
genelinde hasta güvenliği başlığını bir öncelik olarak belirlemekte ve küresel olarak hasta
güvenliği hakkında atılan adımlar ve yapılan çalışmalar bir ivme kazanmaktadır. Hasta
güvenliğine yönelik çalışmaların başarıya ulaşabilmesi, öncelikle sorunun boyutunun
büyüklüğüne ilişkin farkındalığı tespit etmek ve bu farkındalığı artırmakla mümkündür.
Bu çalışmada Kalite Belgesi Olmayan Bir Kamu Hastanesinde Çalışanların Hasta
Güvenliği Farkındalığına yönelik Eğitim Öncesi ve Sonrası bilgi düzeylerinin tespiti ve
karşılaştırılması amaçlanmıştır.
2. HASTA GÜVENLİĞİ KAVRAMI VE ÖNEMİ
Sağlık ve sağlık hizmeti sunumu, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin
artırılmasında ve korunmasında özel bir öneme sahiptir (Öğüt ve Zerenler, 501).
Sağlık hizmetleri toplum yararına olmakla birlikte hizmetle ilgili süreçler, teknolojiler ve
insan faktörünün karmaşık birleşimi nedeniyle hata ve istenmeyen olayların meydana
gelme riski bulunmaktadır (Akalın 2004, ICN 2006).
Birçok kamu hizmetiyle karşılaştırıldığında sağlık hizmetlerinin üzerinde daha hassas
durulması gerekmekte ve olabildiğince yüksek kalitede üretilmesi kaçınılmaz bir
sorumluluk olmaktadır.
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Günümüzde sağlık hizmetlerinin seviyesi, ülkelerin gelişmişliklerinin bir göstergesi
olarak kabul edilmektedir (Sağlık Bakanlığı 2006: 11).
Sağlık hizmetlerinin temel amacı toplumun ihtiyacı olan farklı sağlık hizmetlerini,
hastanın istediği kalitede, istediği zamanda ve mümkün olan en düşük maliyetle
sunmaktır. Hızla değişen teknoloji, artan maliyetler, artan hasta şikayetleri ve yaygınlaşan
iyi bakım talepleri sağlık hizmetlerinin daha karmaşık bir yapıya bürünmesine yol
açmıştır. Hastaya zarar vermeden sağlık hizmeti sunmak, diğer bir deyişle hasta güvenliği
konusu son yıllarda büyük önem kazanmaya başlamıştır.
Hasta güvenliği denilince hastaya zarar verici her türlü etkilerden, tıbbi hatalardan ve
hataları ortaya çıkarabilecek nedenlerden arındırılmış bir sağlık hizmeti akla gelmektedir.
Hastaneler için kalite programları ve kurumsal kültürün en önemli konularından biride
hasta güvenliğidir. Hasta güvenliği, hastanın kendini güvende hissetmesini ve güvende
olmasını sağlamaktadır.
Hasta güvenliğini işinin ve yönetim sisteminin önemli bir parçası haline getirememiş
hastanelerde, tedbirsizlik, uygun olmayan cihaz ve malzemenin kullanımı, yanlış ilaç
verilmesi, yanlış taraf ameliyatı ve benzeri hatalara bağlı hasta yaralanmaları ve ölümleri
olabilmektedir (Yetkinlioğlu, 2009:53).
Bugün gelinen noktada sağlık kurumları, nitelikli sağlık hizmeti verebilmeleri için 6 temel
unsuru yerine getirmek zorundadırlar. Bu bağlamda sunulan sağlık hizmeti;
x
Güvenli,
x
Kanıta dayalı,
x
Hasta odaklı,
x
Zamanında ve ulaşılabilir,
x
Verimli ve etkin,
x
Hizmet bekleyenlere eşit dağılmış olmalıdır.
(Yetkinlioğlu,2009:39).
Hastanelerde sağlık bakımı veren, denetleyen, koordine eden ve günde 24 saat aralıksız
bakım sağlayan sağlık çalışanları elbette ki hasta güvenliği sağlama çalışmaları için ideal
üyelerdir. Kanadalı Hemşireler Birliği (CNA) hataları azaltmada ve hasta güvenliğini
geliştirme çabalarında; devlet, işverenler, diğer meslek üyeleri ve hemşirelerin işbirlikçi
yaklaşım içinde bulunmalarını tavsiye etmektedir. ICN hasta güvenliğinin artırılması için
profesyonel sağlık bakım personelinin işe alınması, eğitimi, meslekte tutulması,
performanslarının iyileştirilmesi, enfeksiyonlarla mücadele, ilaçların güvenli kullanımı,
cihaz emniyeti, sağlıklı bakım ve klinik uygulama ortamı, çevre güvenliği ve risk
yönetimi alanlarında geniş çaplı önlemler alınmasını, hasta güvenliği konusunda bilimsel
bilginin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik alt yapı sağlanmasının önemine dikkat
çekmektedir (Filiz,2009:12)
3. DÜNYADA HASTA GÜVENLİĞİ KAVRAMI
Teknolojideki hızlı ilerlemeler ve bilgiye ulaşımın kolaylaşması, sağlık profesyonellerinin
tanı ve tedavi yöntemlerini etkilemekte, bakım planlarının ve tıbbi uygulamalardan
doğabilecek riskleri yeniden gözden geçirme gerekliliğini doğurmaktadır Tüm bu
gelişmeler ışığında hasta güvenliği, 1951 yılında kurulan Sağlık Bakımı
Organizasyonlarının Akreditasyonunda Birleşik Komisyon (JCI) yüksek düzeyde kalite ve
güvenliği sağlamak için çalışmalarına başlamış fakat gerçek anlamda 1960’lardan beri
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sağlık sisteminde yerini almıştır. Konunun öncelikli sorun olarak görülmesi ise 19992000’li yıllarda Institute of Medicine’in yayınladığı iki rapor doğrultusunda olmuştur. Bu
rapora göre, ABD’de her yıl 98.000 kişi tıbbi hatalar nedeni ile yaşamını kaybetmektedir.
Birleşik komisyon ilk kez Temmuz 2002’de Ulusal Hasta Güvenliği Hedeflerini
duyurmuştur. Bunu 2005 yılı Haziran’da 2006 Hasta Güvenliği Hedefleri ve Gereklilikleri
raporu izlemiştir(Saraç, 2009:21).
DSÖ tarafından 2004 yılında Küresel Hasta Güvenliği Mücadelesi adı altında Hasta
Güvenliği İçin Dünya İttifakı başlığı ile bir oluşum başlatılmıştır. ( Berkem, 2007: 154)
Hasta Güvenliği İçin Oluşturulan Dünya İttifakı oluşumu için basit ama güçlü bir ilkeler
bütünü olarak ortaya konan metinde, sağlık hizmetlerinin dünyanın her yerinden hastalar
için “olabilecek en güvenli ve en hızlı erişilen niteliklerde olması” hedefleri vurgulanan
başlıca konudur(www.performans.saglik.gov.tr, 2009).
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya çapında milyonlarca hastayı etkileyen sağlık hizmeti
ile ilişkili zararların maliyetini azaltmak için “Dokuz hasta güvenliği çözümü” ileri
sürmüştür. Hasta güvenliği çözümleri, hasta güvenliğine dikkati çekerek, hastaların maruz
kaldığı riskleri azaltmak için en iyi çözümleri önermektedir. Ayrıca, dünyanın hasta
güvenliği problemlerini çözmüş olan bölümünde uygulanan girişimlerin ulaşılabilir ve
anlaşılabilir bir şekilde sunulmasını amaçlamaktadır.
Birbirine andıran ve isimleri birbirine benzeyen ilaçlar
x
Hasta tanımlanması
x
Hasta ziyaretlerinde iletişim kurulması
x
Doğru girişimin doğru vücut bölgesinde uygulanması
x
Konsantre elektrolit solüsyonlarının kontrolü
x
Bakım sırasındaki geçişlerde verilen ilaçların doğruluğundan emin olmak
x
Kateter ve tüp bağlantılarındaki hatalı bağlantıların önlenmesi
x
Enjeksiyon ekipmanlarının tek kullanımı
x
El hijyenine dikkat edilerek sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonların önlenmesi
(Yetkinlioğlu, 2009:39).
Bir sağlık kuruluşunun hastaların güvenliğini sağlamasından daha önemli bir şey yoktur.
Bu yüzden sağlık sektörü yöneticilerinin asli görevlerinden birisi, hasta güvenliğini
artırmak olmalıdır (Graham vd., 2007).
“Institute of Medicine” 21. yüzyıl için sağlık sisteminde iyileştirilmesi amaçlanan
konuları şu şekilde sıralamıştır:
x
x
x
x
x

Güvenli bir sağlık hizmeti (hasta güvenliği): Hastalara yardım ederken zarar
vermeden kaçınma
Etkili bir sağlık hizmeti: Bilimsel bilgiler ve kanıta dayalı tıp uygulamalarına
dayalı hizmet sunumu,sağlık hizmetinin az veya gereksiz kullanımının
önlenmesi
Hasta-odaklı sağlık hizmeti: Hastanın ihtiyaç, değer yargıları ve tercihleri
doğrultusunda ve klinik karar verme mekanizmalarına ortak edilerek sunulan bir
sağlık hizmeti
Zamanında verilen sağlık hizmeti: Beklemelerin sağlığa zarar vermesinin
önlendiği bir sistem(sağlığa ulaşılabilirlik)
Verimli sunulan sağlık hizmeti: İsrafın önlendiği, maliyet etkin bir sağlık
hizmeti sunumu
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x

Eşit dağılım: Sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin ırk, cinsiyet, renk, coğrafya
ve sosyoekonomik farklılıklara bakılmaksızın eşit olması (Alimoğlu,2009:26)

Sağlık hizmetlerinde kalitenin sağlanması için dünya çapında pek çok kuruluş çeşitli
çalışmalar yapmaktadır. Çalışmaların sonuçlarından yola çıkarak, daha kaliteli ve daha
güvenli sağlık hizmeti verebilmek için standartlar ve programlar geliştirmektedirler. Bu
kuruluşlardan bir olan Uluslararası Birleşik Komisyonu (JCI) hastaneler için; hekim ve
hemşirelere, hizmet sunumları sırasındaki riskleri azaltmaya temel oluşturacak
akreditasyon standartları ortaya koymuştur. Bu standartlar kalite iyileştirme ve hasta
güvenliğine yönelik; risk yönetimi ve kaynak yönetimi programlarını içine
almaktadır(Göktaş, 2007: 3).
Küresel olarak hasta güvenliği hakkında atılan adımlar bir ivme kazanmaktadır. Sağlık
hizmetleri alanında kamu politikası oluşturma sürecinde yetki sahibi olan kişi ve
kurumlar, dünya genelinde hasta güvenliği başlığını bir öncelik olarak belirlemektedirler.
İttifak’ın uluslar arası eylem sahasında gerçekleştirilen çalışmalar tempo kazanmaktadır.
Buna karşın, atılacak adımları daha ileriye taşıma noktasında konu, son derece zorlayıcı
ve ivedilik arz eden özelliklere sahiptir. Yapılan tedavilerdeki hatalar coğrafyalarla sınırlı
değildir. Yoksul ya da zengin olsun hiçbir ülke kendisinin, hasta güvenliği konusunda
karşılaşılan tüm sorunları çözmüş bir sistem içerisinde sağlık hizmeti veriyor olduğu
iddiasında bulunamaz (performans.saglik.gov.tr, e.t. 2011).
4. TÜRKİYE’DE HASTA GÜVENLİĞİ KAVRAMI
Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerinde kalitenin en önemli konusu, aynı zamanda nitelikli
ve kaliteli hizmetin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. 2003
yılında Sağlıkta Dönüşüm Programının alt bileşenleri arasında kalite ve akreditasyon
konularına yer verilerek, performans sistemi içerisinde uluslararası akreditasyon
standartlarından uyarlanmış hizmet kalite standartlarının değerlendirilmesi, hasta
güvenliği konusunda farkındalığın oluşmasını sağlamıştır(Aydın, 2009:17).
2005 yılında yürürlüğe giren ilk Kurumsal Performans ve Kalite Geliştirme Yönergesi ile
hastanelerin Sağlık Müdürlükleri tarafından oluşturulan ekipler tarafından denetlenerek
puan verilmesine başlanılmıştır. Bu denetimlerde yönergeye ekli Temel Kriter
Değerlendirme formu kullanılarak hastaneler 115 puan üzerinden denetlenmişlerdir.
Ancak hasta güvenliği konusu denetim kriterleri arasında yer almamıştır. 2007 yılında
yürürlüğe giren Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi ile
hastaneler Kurum Altyapı ve Süreç Değerlendirme Ölçütleri ile 150 kriter ve 200 puan
üzerinden denetlenmişlerdir. Bu kriterler içerisinde hasta güvenliği ilk defa yer bulmuştur.
Kriterler incelendiğinde çok genel hatlar taşıdığı görülmektedir. Ancak bu kriterlerle
birlikte hastanelerde hasta ve çalışan güvenliği kültürünün altyapısı yavaş da olsa
oluşmaya başlamıştır. 2008 yılında yürürlüğe giren Sağlıkta Performans ve Kalite
Yönergesinde hastaneler Hizmet Kalite Standartları adı altında verilen 384 standart ve
794 ölçülebilir bileşen ile değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar.
Bu standart ve bileşenler baz alındığında Hizmet Kalite Standartlarında hasta ve çalışan
güvenliği başlığı altında değil klinik hizmetleri, enfeksiyon kontrol hizmetleri,
ameliyathane hizmetleri gibi birçok konuda hasta ve çalışan güvenliği amaç olarak
alınmış ve bu başlıklar altında da sorgulanmıştır. Hizmet kalite Standartları ile mavi kod,
ilaç güvenliği, bilgi güvenliği, güvenli kan transfüzyonu, güvenli cerrahi uygulamaları
gibi konular uygulama alanı bulmuş ve kurumlarda farkındalık oluşturulmuştur. 2007
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yılında ilk yapılan denetimlerde hasta ve çalışan güvenliğinin kurumlarda sorgulanması
dokümantasyon bazında olmuştur. Hastanelerde hasta güvenliği konusunda farkındalık
oluşturulduktan sonra yapılan denetimlerde dökümantasyon ve uygulamalar birlikte
değerlendirilmiştir(www.performans.sağlık gov.tr, 2011).
2009 yılında yayınlanan Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Kamu ve özel
sektöre ait sağlık hizmeti sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır.
Tebliğin amacı, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için hasta
güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun
yöntem ve tekniklerin belirlenmesine, hasta ve çalışan güvenliği konusunda geliştirilen iyi
uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasına, hizmet içi eğitim yoluyla personelin
farkındalığının ve niteliklerinin artırılmasına, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili
raporlama sistemlerinin oluşturulmasına, hasta bakım ve tedavi sürecinin güvenlik ve
kalitesinin artırılmasına, hasta ve çalışanların sağlık hizmeti sunum sürecinde
karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve zararlardan korunmasına yönelik, usul ve esasları
düzenlemektir (www.performans.saglik.gov.tr, 2011).
Sağlık kurum ve kuruluşları hasta ve çalışan güvenliği kapsamında,
x
Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması,
x
Sağlık hizmeti verenler arasında iletişim güvenliğinin geliştirilmesi,
x
İlaç güvenliğinin sağlanması,
x
Kan transfüzyonunda güvenli uygulamaların sağlanması,
x
Enfeksiyon risklerinin azaltılması,
x
Hasta düşmelerinin önlenmesi,
x
Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
x
Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi,
x
Çalışan güvenliği için gerekli önlemlerin alınması,
x
Temel yaşam desteği sürecinin güvence altına alınması (Mavi Kod uygulaması),
x
Yenidoğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması (Pembe Kod uygulaması),
x
Hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmalarına
karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması,
x
Afetler (deprem, yangın, sel) ve olağan dışı durumlarda tedbir alınması
uygulamalarını yerine getirirler (www.performans.saglik.gov.tr, 2011).
5. HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇALIŞANLARIN
HASTA GÜVENLİĞİ FARKINDALIKLARI EĞİTİM ÖNCESİ VE SONRASI
KARŞILAŞTIRMASI
5.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada; sağlık kurumları çalışanlarının hasta güvenliği konusundaki bilgi
düzeyleri, gerek kendi kurumlarının ve gerekse bizzat kendilerinin hasta güvenliğinin
farklı boyutları hakkındaki değerlendirmelerinin eğitim öncesi ve sonrası karşılaştırılması
amaçlanmıştır.
5.2. Araştırmanın Kapsam ve Örneklemi
Araştırma, Sağlık Bakanlığına bağlı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm klinik
birimlerdeki sağlık çalışanlarının hasta güvenliği farkındalığını kapsamaktadır.
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Araştırmamızın örneklemini ilgili sağlık kuruluşunda çalışan her düzeydeki sağlık
personelinden toplam 230 kişi oluşturmaktadır.
5.3. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmamızda, sağlık çalışanlarına kurum içinde “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ (2009)” ile ilgili uygulamalara yönelik eğitimler ve kalite çalışmaları
dahilinde hizmet içi eğitimler verilmiş ve aynı standart anket seti uygulanarak eğitim
öncesi ve eğitim sonrası anket sonuçları istatistiksel karşılaştırılması yapılmıştır.
Anket soruları; çalışanların hasta güvenliği konusundaki farkındalığı ve çalışma ortamı ile
ilgili kurumsal farkındalığı açısından 2 ayrı bölümde incelenmiştir. Araştırmada her iki
bölüme ilişkin 15’er adetten oluşan sorular sorulmuştur.
5.4. Bulgular Yorumlar
5.4.1. Hasta Güvenliğine Verilen Önem ve Üstlerle Mesleki İlişkiler
Grafik 1. Çalışanların Hasta Güvenliği Eğitimi Alma Durumlarına Göre Dağılımı
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Çalışanların “Hasta güvenliği eğitimi alma durumlarına göre dağılımlarına”
bakıldığında: eğitimi alma durumlarının % 29’dan % 43’e çıktığı, “Hastanın güvenliği
hakkında yeterli eğitim aldığıma inanıyorum” ifadesine ilişkin değerlendirmelerine
bakıldığında ise: büyük ölçüde doğru-tümüyle doğru diyenlerin oranının %63 iken %64
olduğu görülmüştür. Hasta güvenliği eğitimi alanlarda %50 oranında artış olmasına
rağmen eğitimlerin yeterliliği konusunda bir artıştan bahsedilememektedir.
Çalışanların “Yönetim ifade ettiğim hasta güvenliğini ilgilendiren önerilerimi dikkate
alarak harekete geçer” ifadesine ilişkin değerlendirmeleri: büyük ölçüde doğru-tümüyle
doğru diyenlerin oranının % 45’ten % 43’e düştüğü belirlenmiş olup, çalışanların yarıdan
daha fazlasının hasta güvenliğini ilgilendiren konulardaki önerilerinin yöneticileri
tarafından dikkate alınmadığını belirtmesi; karar alma sürecine çalışanların dahil
edilmediğini düşündürtmektedir.
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Grafik 2. Çalışanların “Hasta Güvenliği Hakkında Sorularımı Yöneltebileceğim
Kanalları Biliyorum” İfadesine İlişkin Değerlendirmeleri
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Çalışanların “Hasta güvenliği hakkında sorularımı yöneltebileceğim kanalları biliyorum”
ifadesine ilişkin değerlendirmeleri: büyük ölçüde doğru-tümüyle doğru diyenlerin
oranının %52’den %65’e çıktığı belirlenmiştir. Sorularını yöneltecekleri kanalları bilen
çalışanların artmış olması eğitimlerin kurumsal iletişim kanallarının öğrenilmesinde etkili
bir araç olduğunu göstermektedir.
Grafik 3. Çalışanların “Çalışanlar Arasında Hasta Güvenliği Için Bir Önceki Yıla
Göre Daha Fazla Çaba Sarf Edilmektedir” İfadesine İlişkin Değerlendirmeleri
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Çalışanların “Çalışanlar arasında hasta güvenliği için bir önceki yıla göre daha fazla
çaba sarf edilmektedir” ifadesine ilişkin değerlendirmeleri: büyük ölçüde doğru-tümüyle
doğru diyenlerin oranının %58’den %67’e çıktığı, çalışanlar tarafından hasta güvenliği
konusunda kurumsal bir çabanın farkındalığı sözkonusudur.
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5.4.2. Hasta Güvenliğine ilişkin Kurumsal Tespitleri, Kişisel Bilgi Düzeyleri ve
Değerlendirmeleri
Grafik 4. Çalışanların “Tüm Görüntüleme Cihazları Bir Plan Dahilinde Kontrol
Edilip, Bakım Ve Kalibrasyonları Yapılarak, Bu Işlemlerin Kayıtları Tutulur”
İfadesine İlişkin Değerlendirmeleri
Eğitimler Öncesi
Eğitimler Sonrası

40
20
0

3% 12%

100
50
0

37% 39%
2% 2% 20%

40% 35%

10%

Çalışanların “Tüm görüntüleme cihazları bir plan dahilinde kontrol edilip, bakım ve
kalibrasyonları yapılarak, bu işlemlerin kayıtları tutulur” ifadesine ilişkin
değerlendirmeleri: büyük ölçüde doğru-tümüyle doğru diyenlerin oranının %45’ten %78’e
çıktığı saptanmıştır. Görüntüleme cihazlarının kontrollü bakım ve kalibrasyonlarının
yapılmasına yönelik olumlu değerlendirmelerde saptanan %33’lük gibi belirgin bir artışın
olması sağlık çalışanlarının hasta güvenliği uygulamalarından haberdar, duyarlı
olduklarını ve artmış kurumsal çabanın farkında olduklarını tekrardan karşımıza
çıkarmaktadır.
Çalışanların “Hasta ve çalışan güvenliği komitesi/ekibi vardır” ifadesine ilişkin
değerlendirmeleri: büyük ölçüde doğru-tümüyle doğru diyenlerin oranının %21’den
%53’e çıktığı görülmüştür. Yapılan eğitimler sonrası hasta ve çalışan güvenliği ekibinin
varlığından haberdar olan çalışanların %150 oranında artmış olması eğitimlerin kurumsal
süreçlerin anlaşılmasında vazgeçilmez bir unsur olduğunu karşımıza çıkarmaktadır.
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Grafik 5. Çalışanların “Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Tehdit Eden Olaylarla Ilgili
Bildirim Mekanizması Tasarlanmıştır” İfadesine İlişkin Değerlendirmeleri
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Çalışanların “Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olaylarla ilgili bildirim
mekanizması tasarlanmıştır” ifadesine ilişkin değerlendirmeleri: büyük ölçüde doğrutümüyle doğru diyenlerin oranının %23’ten %55’e çıktığı saptanmıştır.
Çalışanların “Yanlış taraf cerrahisini önlemeye yönelik bir uygulama vardır” ifadesine
ilişkin değerlendirmeleri: büyük ölçüde doğru-tümüyle doğru diyenlerin oranının
%61’den %70’e çıktığı belirlenmiştir. Eğitimler sonrası çalışanların taraf cerrahisi
konusunda haberdar olma oranlarında %10’luk bir artışın olması olumlu bir sonuç olarak
değerlendirilmekte olup çalışılan birimlerin (dahili branşların uygulama açısından yatkın
olmayışları gibi) konu itibariyle sonucu etkilemekte olduğu düşünülmektedir.
6. SONUÇ
Hasta güvenliği, sağlık çalışanlarının ortaklaşa yaklaşımla çözebileceği, insan
davranışlarının ağır bastığı, ortak payda etrafında bilgi paylaşımından başka çözüm yolu
bulunmayan zorlu ve insan hayatı ön planda olduğu için oldukça önemli bir alandır.
Hastaların güvenliğini sağlama sağlık sektöründeki her bireyin paylaşması gereken etik
sorumluluktur.
Araştırma sonuçları karşılaştırıldığında; yapılan eğitimler ve bilgilendirmeler sonucunda
sağlık çalışanlarında hasta güvenliği konusundaki farkındalık ve olumlu
değerlendirmelerde genel olarak bir artıştan bahsedilebilir. Çalışanların hasta güvenliği
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eğitimi alma durumlarında yaklaşık %50 oranında artış olması, HÇG Ekibinin varlığından
haberdar olan ve HÇG’yi tehdit eden olaylarla ilgili bildirim mekanizmaları konusunda
bilgilendirilmiş olan çalışanların %150 oranında artmış olması ve sorularını yöneltecekleri
kanalları bilen oranının artmış olması eğitimlerin kurumsal süreçlerin anlaşılmasında
vazgeçilmez bir unsur olduğunu tekrardan karşımıza çıkarmaktadır.
Çalışanların görüntüleme cihazlarının kontrollü bakım ve kalibrasyonlarının yapılmasına
yönelik olumlu değerlendirmeleri ve taraf cerrahisi uygulamalarından haberdar olmaları
ve hasta güvenliği konusunda kurumsal bir çabanın varlığından haberdar olma oranlarında
artışların görülmesi; sağlık çalışanlarının hasta güvenliği uygulamalarına duyarlı
olduklarını, kurumsal uygulamalardaki farkındalıklarının arttığını ve gösterilen çabanın
arttığını ortaya koymaktadır.
Çalışma sonuçlarına göre yapılan eğitimin yeterliliği konusunda bir artıştan
bahsedilememektedir. Bu bulgular verilen eğitimlerin yeterliliklerinin tekrar gözden
geçirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Çalışanların yarıdan daha fazlasının hasta güvenliğini ilgilendiren konulardaki
önerilerinin yöneticileri tarafından dikkate alınmadığını belirtmesi; karar alma sürecine
çalışanların dahil edilmediğini düşündürtmektedir.
Çalışanların hasta güvenliği farkındalığını artırmak ve konuyla ilgili uygulamalarda
etkinliği sağlamak için yapılan eğitim programlarının kapsamının geliştirilerek eğitimlerin
sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Sağlık çalışanının hasta güvenliğine ilişkin
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için kurumlarında gerekli politikaların belirlenmesi
ve bunların uygulamada işlerlik kazanması sağlanmalıdır. Bu hususta en önemli görev
kurum yöneticilerine düşmektedir. Hasta güvenliği uygulamalarının hastane yönetiminin
olumlu tutumu ve desteği ile yürütülmesi, çalışan önerilerinin dikkate alındığını,
önemsendiklerini gösterecek geribildirim mekanizmalarının kuvvetlendirilmesiyle
mümkün olacaktır.
Hasta güvenliğinin realiteye dönüştürülmesi ve tüm sağlık çalışanlarının bu yönde daha
iyi yetiştirilmesi, bilinçlendirilmesi ve hasta güvenliği konusunda sürekli eğitilmeleri
çalışanlara ve topluma yarar sağlayacaktır.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ
HASTA GÜVENLİĞİNE
BAKIŞI
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CERRAHİ BRANŞ DOKTORLARININ ve SORUMLU HEMŞİRELERİN
CERRAHİDE HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
Nurhan AYTUĞ KANBER1 , Öznur GÜRLEK2
Özet
Hasta güvenliği sağlık hizmetlerinin temel ilkesidir. Hasta bakım sürecinin her aşaması
sürecin kendi içerisinde bir güvensizlik içerir. Hastaya zarar vermeden sağlık hizmeti
sunmak, hizmeti verenlerin öncelikli konusu olmalıdır. Bu çalışma ‘‘Cerrahi Birimlerde
Çalışan Doktorların ve Sorumlu Hemşirelerin Cerrahide Hasta Güvenliği’’ konusundaki
görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 24 cerrahi branş
uzmanı ve 11 cerrahi servis sorumlu hemşiresi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri
literatür taraması yapılarak hazırlanan anket formları ile yüz yüze görüşme tekniği
kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 10.0 paket programı kullanılıp
sürekli veriler ortalama±standart sapma olarak verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre;
çalışmaya katılanların %65,7’sinin 31-40 yaş arasında, %42,9’unun kadın, %68,5’inin
cerrahi branş uzmanı olduğu, cerrahların %68,5’lik kısmının ve sorumlu hemşirelerin
%72.8’inin sözel ya da telefonla verilen orderlerde tıbbi hata gelişme oranının yüksek
olduğunu düşündüğü, cerrahi güvenlik kontrol listesinin kullanımı cerrahi ortama bağlı
gelişebilecek tıbbi hataların önlenmesinde oldukça etkindir ifadesine yalnızca 2 kişinin
katılmadığı, kişilerin yarısının aydınlatılmış onamın geçerli olması için hasta tarafından
imzalanmış olmasının yeterli olduğunu düşündüğü, kişilerin hasta güvenliği ile ilgili
uygulamaları eksik bildikleri görülmüştür. Sağlık hizmetlerinin kişilere vereceği olası
zararı önlemek için hasta güvenliği amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki
çalışanlar tarafından önlemler alınması gerekmektedir ve bu hususta kişilere eğitimler
verilmesi gerekliliği ön plana çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, Cerrahi ortam, Tıbbi hata, Tıbbi kayıt.
Abstract
Patient safety is the basic principle of health care services. The patient care process in
each stage of the process itself involves a distrust. Without harmful to the patient to
provide health services, service providers should be subject to priority. This study was
carried out to determine the views about patient security of surgıcal branch doctors and
lıable nurses working in surgical units. 24 surgical branch doctors and 11 surgical liable
nurses constitute the sample of the research. The datas was prepared to review the
literature were obtained by using questionnaires and face-to-face interview technique.
SPSS 10.0 packet program was used analysing the data, and the data were given as
average standard deviation. According to the survey, 65.7% of participants in the study
'of them between 31-40 years, 42.9%' of them women, 68.5% 's of specialist surgeons,
68.5% of surgeons and 72.8% of liable nurses thought that in giving orders verbaly or by
phone medical error development rate is high. Only 2 people disagreed The use of
surgical safety checklist are highly effective in the prevention of medical errors may
develop due to the surgical environment, half of the participants thought that to be valid
informed consent to being signed by the patient believes is sufficient, it was seen that
people know deficiently about the applications on patient safety. In order to prevent the
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possible harms given by the health services, some precautions should be taken by the
medical foundations and their staff and some training should be given to the related
personel.
Keywords: patient safety, surgical environment, medical error, medical record
1. GİRİŞ
1.1 Hasta Güvenliği
Hasta güvenliği, sağlıkta kaliteli bakımın en önemli basamağıdır (Güleç ve Gökmen 2009:
173). Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hasta güvenliğini sağlık bakımının temel kriteri
olarak tanımlamıştır (Serbest, 2010: 1). Sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında, hasta
güvenliğinin sağlanması ve tıbbi hataların önlenmesi, sağlık sisteminin öncelikleri
arasında yer almaktadır (Güven, 2009).
Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerinin kişilere vereceği olası zararı önlemek amacıyla
sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır
(Şen vd., 2009; 24) diye tanımlanmaktadır. Hasta güvenliğinde amaç; hasta ve hasta
yakınlarını, hastane çalışanlarını fiziki ve psikolojik olarak olumlu etkileyecek bir ortam
yaratarak güvenliği sağlamaktır. Burada temel hedef; hizmet sunumu sırasında hata
oluşmasını engelleyecek, hatalar nedeniyle hastayı olası zararlardan koruyacak, hata
olasılığını ortadan kaldıracak bir sistemin kurulmasıdır (Güven, 2007, Özarda, 2009: 42).
Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine bağlı
hataların neden olduğu hasta hasarlarının önlenmesi veya azaltılması olarak
tanımlanırken, sağlık hizmetine bağlı hata (tıbbi hata) ise hastaya sunulan sağlık hizmeti
sırasında kasıtsız bir aksamanın neden olduğu beklenilmeyen sonuç olarak
tanımlanmaktadır (Akalın, 2007: 17)
Dünya Tabipler Birliği’nin 1992 yılındaki 44. genel kurulunda “hekimin tedavi sırasında
standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile
oluşan zarar” tıbbi uygulama hataları olarak tanımlanmaktadır (Tıbbi Uygulama Hataları,
www.adlitip.org,2011) Tıbbi hatalar hasta güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. Hasta
güvenliğine yönelik yapılan araştırmalarda genellikle tıbbi hatalara yönelik istatistiksel
sonuçlar verilmekte, hasta güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturulan programlarda bu
tıbbi hataları önlemek için çözümler aranmaktadır. Yapılan bir araştırmada tıbbi hata
yapıldığına inananların oranının Amerika Birleşik Devletleri(A.B.D)’nde %34, Kanada’da
%30, Avustralya’ da %27, Almanya’da %23, İngiltere’de %22 olduğu saptanmıştır
(Çakır, Tütüncü 2009: 190). Amerika Birleşik Devletleri’nde 2000 yılında yayınlanan
Institute of Medicine raporuna göre, bu ülkedeki hastanelerde her yıl 98.000 kişi tıbbi
hatalar nedeniyle hayatını kaybetmektedir (Güven 2007: 412, Çakır ve Tütüncü 2009:
190). Tıbbı hataların %39-49’u hekim isteminden, %26-35’i hemşire uygulamalarından
kaynaklandığı bildirilmektedir. (nejm.org, 2011).
Hastalara verdiği zarar açısından bu denli yüksek oranlara sahip olan “tıbbi hata”lar bu
nedenledir ki, üzerinde çok çalışılan ve sağlık hizmetlerinin kişilere vereceği olası zararı
önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan
önlemlerin tamamı olarak tanımlanan “hasta güvenliği” kavramını da beraberinde
getirmektedir (Yıldırım 2005: 34, Güven 2007: 411).
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1.2 Cerrahide Hasta Güvenliği
Hasta güvenliği ve cerrahi kalite gelişimi pek çok potansiyel durumu kapsayan geniş bir
tanı, tedavi, postoperatif bakım ve birçok hastalığın taburculuk takibi gibi çok geniş bir
alanı kapsamaktadır Bunların içerisinde yanlış taraf cerrahisi, sıra beklemeye bağlı
ölümler, transfüzyon hataları, ameliyat komplikasyonları, ameliyat sonrası
komplikasyonlar, ölümcül düşmeler, görünüşü okunuşu benzer ilaçlar, iğne kesici alet
yaralanmaları, ventilatörle ilişkili problemler, tedavide gecikme, hastane enfeksiyonları,
cerrahi yanıklar, ameliyatlarda yabancı cisim unutulması, kontamine ilaç veya kan
kullanımı, hava embolisi, ilaç hataları, basınç ülserleri sayılmaktadır (Saray kılıç, 2009:
10). Hasta Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Bulun’a göre, tıbbi
hataların yüzde 98’i kişiden değil, sistemden kaynaklanan önlenebilir hatalardır ve hasta
güvenliğinde insan değil, sistem öldürmektedir (Yetişginlioğlu, 2009: 54,
www.medimagazin.com.tr, 2011, Yazan, 2011). Leape ve arkadaşları (1991) en sık
karşılaşılan tıbbi hataların ilaç hataları olduğunu (% 19) ve bunu cerrahi yara
infeksiyonlarının (% 14) izlediğini bildirmişlerdir. Daha sonra sırasıyla tanı hataları (%
8), tedavi hataları (% 8), prosdedürle ilişkili hatalar (% 7) ve düşmeler (% 3) gelmektedir.
Cerrahi hatalar tüm hataların neredeyse yarısını (% 48) oluşturmaktadır. Aynı çalışmada
tıbbi hataların en sık ameliyathanede (% 41) ve daha sonra hasta odasında (% 27)
yaşandığı belirtilmiştir.
Cerrahi tedavilerin uygulandığı yerler olan ameliyathaneler, karmaşık içyapısı, stresli
çalışma ortamı ve kullanılan tıbbi cihazların çeşitliliği ile birlikte işleyişindeki karmaşa
açısından özel bilgi, beceri donanım ve dikkat gerektiren özel yerlerdir (Göçmen 2004).
Ameliyat ve diğer invazif işlemler esnasında çalışanların ihmal ve hataları hastaların zarar
görmesine, yasal yönden ciddi sonuçlara, kurumun tazminat ödemesine hatta çalışanın
işten çıkarılması ile sonuçlanabilecek cezalara neden olabilmektedir (Özbayır, 2009: 39).
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her 25 kişiden biri hayatı boyunca en az bir
kere ameliyat olmaktadır (toplumsagligi.org). Çalışmalar cerrahi hataların her 50 yatan
hastanın birinde görüldüğünü ortaya koymuştur (Akalın, 2001: 244, Serbest, 2010). Bu
nedenle, cerrahi birimlerde hasta güvenliği üzerinde önemle durulması gereken bir
konudur.
Hasta güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve güvenli cerrahi için DSÖ bir
kontrol listesi oluşturmuştur ve her aşama için ölçülebilir bileşenler belirlemiştir (WHO
2008). Dünya cerrahlar birliği de “yanlış yer”, “yanlış yöntem” ve “yanlış taraf”
cerrahisinin önlenmesi için evrensel bir protokol geliştirmiştir (The Joint Commission
2008).
Dünyada hastaların en çok 6 ana konuda zarar gördüğü kanıtlanmıştır (Çakmak Güler,
2009: 34). JCI Uluslararası Hastane Standartları kullanılarak akredite edilen bütün
kurumlarda 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanması gereken Uluslararası Hasta
Güvenliği Hedeflerini tanımlamıştır.
JCI Uluslar arası Hasta Güvenliği Hedefleri;

x
x
x

Hedef 1: Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi
Hedef 2: Etkili İletişimin Artırılması
Hedef 3: Yüksek Riskli İlaçların Güvenliğinin İyileştirilmesi
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x
x
x

Hedef 4: Doğru-Taraf, Doğru-Prosedür ve Doğru-Hasta Cerrahisi’nin
Sağlanması
Hedef 5: Sağlık Bakımı İlintili Enfeksiyonların Azaltılması
Hedef 6: Düşmelerden Kaynaklanan Hastaların Zarar Görme Riskinin
Azaltılması (Serbest, 2010 )

“Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri”nin amacı hasta güvenliğinde spesifik
iyileştirmelerin artırılmasıdır. Hedefler sağlık bakımındaki problemli alanları aydınlatır ve
bu problemler için kanıt ve uzman temelli çözüm yolları tanımlar (Serbest, 2010 ).
Bu çalışmada, cerrahide hasta güvenliğinin sağlanması ve güvenli cerrahi konusunda
cerrahi branş doktorları ve sorumlu hemşirelerinin görüşleri belirlendi.
2. GEREÇ YÖNTEM
Araştırmanın evrenini Afyon il merkezinde bulunan devlet hastanesinde görev yapan 46
cerrahi branş uzmanı, 11 cerrahi servis sorumlu hemşiresi oluşturmuş ve araştırmaya
katılmayı kabul eden 24 cerrahi branş uzmanı ve 11 cerrahi servis sorumlu hemşiresi
araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri literatür ışığında hazırlanan
anket formları ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin
analizinde SPSS 10.0 paket programı kullanılıp sürekli veriler ortalama±standart sapma
olarak verilmiştir.
3. BULGULAR
Araştırmaya katılanların %65,7’si 31-40 yaş arasında, %42,9’u kadın, %68,5’i cerrahi
branş uzmanı, %62,5’i evli, %48,6’sı meslekte 16 yıl ve üzerinde, %22,8’inin ise bu
kurumda 16 yıl ve üzerinde görev yapmakta olduğu ve %60’0’ının hasta güvenliği ile
ilgili herhangi bir eğitime katılmadığı görülmüştür.
Kişilerin %71,4’ü hastanedeki ilk kuralın hastaya zarar vermemek olduğunu belirtirken
tamamının cerrahi branş uzmanlarından oluştuğu %11,4’lük kısmı da bu duruma
kesinlikle katılmadığını belirtmiştir (p=0,514). Hasta güvenliği eğitimi almamış kişilerin
de %14,3’ünün bu ifadeye katılmadığı görülmüştür (p=0,170).
Tablo 1. Hasta Güvenliği Eğitimine Katılma Durumu

Cerhi
Branş
Hekimi
Sorumlu Hemşire
Toplam

n
6

Katıldım
%
25,0

8
14

72,7
40,0
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Katılmadım
n
%
18
75,0

Toplam
n
%
24
100

3
21

11
35

27,3
60,0

100
100

Tabloda da görüldüğü gibi hasta güvenliği ile ilgili eğitime katılanların %72,7’sini
sorumlu hemşireler oluşturmaktadır. Eğitime katılma durumu açısından hekimler ile
hemşireler arasında anlamlı bir fark çıkmıştır (p=0,007).

Tıbbi hataların
büyük çoğunluğu
hekimlerden
kaynaklanmaktad
ır
Tıbbi hataların
çoğunluğu
önlenebilir
hatalardır
Cerrahi
ortam
tıbbi hata gelişme
riski en yüksek
olan
alanlardandır
Cerrahi ortamda
tıbbi
hataların
önlenmesi tüm
ekibin
sorumluluğundad
ır
Sözel
yada
telefonla verilen
orderlerde tıbbi
hata
gelişme
oranı
çok
yüksektir.
Tıbbi hata ve
cerrahi
komplikasyon
ayrımının
yapılmasında
aydınlatılmış
onamın
rolü
büyüktür.

Toplam

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Tablo 2. Tıbbi Hatalar ile İlgili Görüşler

n
7

%
20,
0

n
1
1

%
31,
4

n
1
0

%
28,
6

n
4

%
11,
4

n
3

%
8,6

n
3
5

%
10
0

7

20,
0

1
1

31,
4

1
0

28,
6

4

11,
4

3

8,6

3
5

10
0

4

11,
4

3

8,6

5

14,
3

1
2

34,
3

1
1

31,
4

3
5

10
0

3

8,6

1

2,9

2

5,7

6

17,
1

2
3

65,
7

3
5

10
0

5

14,
3

3

8,6

3

8,6

1
3

37,
1

1
1

31,
4

3
5

10
0

2

5,7

3

8,6

8

22,
9

1
1

31,
4

1
1

31,
4

3
5

10
0
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Doktorların %20,8’i sorumlu hemşirelerinde 18,2’si tıbbi hataların büyük çoğunlukla
hekimlerden kaynaklandığını ve bu hataların önlenebilir hatalar olduğunu söylemişlerdir.
Kişilerin %65,7’si tıbbi hata gelişme riski en yüksek olan alanlardan birinin cerrahi ortam
olduğunu ve böyle düşünenlerin %82,6’sının 31-40 yaş aralığındaki kişilerden oluştuğu
görüldü (p=0,002). büyük bir çoğunluğu da (%82,8) cerrahi ortamdaki tıbbi hataların
önlenmesinin tüm ekibin sorumluluğunda olduğunu ifade etmişlerdir.
Araştırmaya katılanların %68,5’lik kısmı ve sorumlu hemşirelerin %72.8’i sözel yada
telefonla verilen orderlerde tıbbi hata gelişme oranının yüksek olduğunu söylerken cerrahi
branş uzmanlarının %30,0’ı bu duruma katılmadıklarını belirtmişlerdir (p=0,103).

Tıbbi kayıtlar sağlık
personelinin
yasal
dayanağıdır
Tıbbi
kayıtlarda
kurumun belirlediği
evrensel/ortak
kısaltmalar dışında
hiçbir
kısaltma
kullanılmamalıdır.
Tıbbi hatalar kayıt
altına alınmalı ve
ilgili
birimlere
bildirilmelidir.

Toplam

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Tablo 3. Tıbbi Kayıtlar ile İlgili Görüşler

n
2

%
5,7

n
1

%
2,9

n
2

%
5,7

n
2

%
5,7

n
28

%
80,0

n
35

%
100

3

8,6

-

-

3

8,6

3

8,6

26

74,3

35

100

2

5,7

-

-

5

14,3

4

11,4

24

68,6

35

100

Yanlış
yapılan
girişim

hastaya
cerrahi
yanlış

n
9

%
25,7

n
5

%
14,3

n
9
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%
25,7

n
5

%
14,3

n
7

%
20,0

Toplam

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Ankete katılanların %8,6’sı tıbbi kayıtların sağlık personelinin yasal dayanağı olmadığını
düşünürken, kişilerin %80’i tıbbi hataların kayıt altına alınmasını ve ilgili birimlere
bildirilmesi gerektiğini düşünmektedir.
Tablo 4. Taraf Cerrahisi ile İlgili Görüşler

n
35

%
100

taraf cerrahisinin
içinde yer alır.
Yanlış
taraf
cerrahisinin en
önemli
nedeni
cerrahi
ekip
içindeki iletişim
yetersizliğidir.
Cerrahi
taraf
işaretlemesi
ameliyathanede
yapılmalıdır.

4

11,4

6

17,1

8

22,9

10

28,6

7

20,0

35

100

12

34,3

9

25,7

6

17,1

3

8,6

5

14,3

35

100

Cerrahi
alan
enfeksiyonlarının
gelişme
riski
ameliyathanedeki
personel trafiğiyle
doğru orantılıdır
Tüm
ameliyatlarda
profilaktik
antibiyotik
uygulaması rutin
yapılmalıdır.
Profilaktik
antibiyotik
uygulaması
kesiden 1 saat
önce yapılmalıdır.
Tüylerin
temizlenme işlemi
ameliyattan
ne
kadar
önce
yapılırsa cerrahi

Toplam

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Yanlış hastaya yapılan cerrahi girişim yanlış taraf cerrahisinin içinde yer alır ifadesine
kişilerin %20,0’si kesinlikle katılıyorum derken %25,7’si kesinlikle katılmıyorum
demiştir. Bu %25,7’lik kesimin %77,7’sini cerrahi branş uzmanları oluşturmuştur.
Araştırmaya katılanların %22,9’u cerrahi taraf işaretlemesinin ameliyathanede yapılması
gerektiğini düşünmektedir.
Tablo 5. Cerrahi Alan Enfeksiyonları ile İlgili Görüşleri
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7

n
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31,
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20,
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4

11,
4

7

20,
0

5

14,
3

1
2

34,
3

3
5

10
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5
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3

4

11,
4

7

20,
0

4

11,
4

1
5

42,
9

3
5
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0

7

20,
0

4

11,
4

9

25,
7

6

17,
1

9

25,
7

3
5

10
0
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alan enfeksiyon
gelişme riski o
kadar
fazladır.
Cerrahi
alan
enfeksiyonu
gelişimini
engellemek için
bölgenin
tüy
temizliği
ameliyathanede
yapılmalıdır.
Ameliyat
bölgesinin
tüy
temizliğini jiletli
traş bıçağı ile
yapan hastalarda
cerrahi
alan
enfeksiyonu riski
oldukça fazladır
Ameliyat
bölgesindeki
tüylerin
temizliğinde
elektrikli
traş
makineleri
kullanılmalı
bu
imkan
yoksa
tüyler
temizlenmemelidi
r.
İki saatten uzun
süren
cerrahi
girişimlerde steril
gömlek
değiştirilmelidir.

1
0

28,
6

4

11,
4

9

25,
7

8

22,
9

4

11,
4

3
5

10
0

1

2,9

4

11,
4

1
4

40,
0

7

20,
0

9

25,
7

3
5

10
0

1
1

31,
4

8

22,
9

1
0

28,
6

3

8,6

3

8,6

3
5

10
0

2

5,7

4

11,
4

1
2

34,
3

8

22,
9

9

25,
7

3
5

10
0

Araştırmaya katılanların %57,1’i cerrahi alan enfeksiyonlarının gelişme riskinin
ameliyathanedeki personel trafiğiyle doğru orantılı olduğunu düşünmektedir. Kişilerin
%54,3’ü profilaktik antibiyotiğin kesiden 1 saat önce yapılması gerektiğini söylerken
tamamını hekimlerin oluşturduğu %25,7’lik kesim bu duruma katılmadığını söylemiştir
(p=0,020).
Tabloda da görüldüğü gibi kişilerin %34,3’ü cerrahi alan enfeksiyonu gelişimini
engellemek için bölgenin tüy temizliğinin ameliyathanede yapılması gerektiğini
düşünürken %40,0’ı buna katılmamış, %25,7’side karasız kalmıştır. Araştırmaya
katılanların %54,3’ü ameliyat bölgesindeki tüylerin temizliğinde elektrikli traş makineleri
kullanılmalı bu imkan yoksa tüyler temizlenmemelidir ifadesine katılmadığını belirtmiştir.
Bu kişilerin %63,1’ini meslekte 16 yıl ve üzerinde hizmet süresi bulunanlar
oluşturmaktadır (p=0,010).Tamamını hekimlerin oluşturduğu %17,1’lik kısım iki saatten
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Cerrahi güvenlik
kontrol listesinin
kullanımı
cerrahi ortama
bağlı
gelişebilecek
tıbbi
hataların
önlenmesinde
oldukça etkindir
Cerrahi güvenlik
kontrol
listesi
ameliyat
sonunda
ve
cerrahi ekipten
bir
kişi
tarafından
doldurulmalıdır
Aydınlatılmış
onamın geçerli
olması için hasta
tarafından
imzalanmış
olması yeterlidir.
Hasta kimliğinin
doğrulanmasınd
a kol bandının
kullanılması
yeterlidir
Ameliyathanede
hasta
güvenliğini
sağlamada kilit
noktalardan
birisi de hastaya
uygun pozisyon
verilmesidir.
Uzun
süren
cerrahi
girişimler

Toplam

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

uzun süren cerrahi girişimlerde steril gömlek değiştirmeye gerek olmadığını düşünürken
kişilerin %34,3’ü bu konuda kararsız kalmıştır (p=0,304).
Tablo 6. Cerrahide Hasta Güvenliğine İlişkin Görüşler
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hastada basınç
yarası görülme
riskini
arttırmaktadır.
Koter
plağı
temiz,
tüysüz,
damarlanma
yapısı iyi olan
geniş
kas
gruplarına
yerleştirilmelidir
.
Alkol bazlı cilt
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kaynakları
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çıkma
riskini
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Cerrahi girişim
sırasında
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hastada
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arttırır.
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Cerrahi güvenlik kontrol listesinin kullanımı cerrahi ortama bağlı gelişebilecek tıbbi
hataların önlenmesinde oldukça etkindir ifadesine yalnızca 2 kişi kesinlikle katılmıyorum
yanıtını vermiş ve %22,9’uda bu konuda kararsız kalmıştır. Kişilerin %64,7’si cerrahi
güvenlik kontrol listesinin ameliyat sonunda ve cerrahi ekipten bir kişi tarafından
doldurulması gerektiğini söylemiştir. Araştırmaya katılanların yarısı aydınlatılmış onamın
geçerli olması için hasta tarafından imzalanmış olmasının yeterli olduğunu
düşünmektedir. Cerrahi taraf işaretlemesi ameliyathanede yapılmalıdır ifadesine
katılanların %87,5’i cerrahi branş uzmanıdır. Kişilerin %34,3’ü kol bandı kullanımının
hastanın kimliğini doğrulamak için yeterli olduğunu düşünürken %25,7’si kararsız
kalmıştır.
4. SONUÇ
Eğitim devamlılığı olan ve mezuniyet sonrası da devam etmesi gereken bir durumdur. Bu
nedenle kişilerin görev yaptıkları alanlara ilişkin bilgi ve beceri sahibi olmaları, bilgisizlik
ya da ihmal nedeniyle hastaya zarar vermemesi için meslek üyelerinin bu hususta
düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katılmaları gerektiğini düşünmekteyiz.
Araştırmamızda hasta güvenliği eğitimine katılma durumları incelendiğinde hemşirelerin
doktorlara göre daha fazla olmaları ve aradaki farkında anlamlı çıkması hemşirelerin
eğitime daha fazla önem verdiği izlenimini doğurmaktadır.
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Araştırma sonuçlarımıza göre; kişilerin yalnızca %20’si tıbbi hataların çoğunun
önlenebilir hatalar olduğunu ve yarıdan fazlası sözel orderlar da tıbbi hata gelişme
oranının çok yüksek olduğunu düşündüklerini, kişilerin büyük çoğunluğu tıbbi hataların
kayıt altına alınmasını ve ilgili birimlere bildirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Yanlış
hastaya yapılan cerrahi girişim yanlış taraf cerrahisi içinde yer almasına rağmen
araştırmamızdaki kişilerin %25,7’lik kısmı bu duruma kesinlikle katılmadıklarını
söylemiş ve bunlarında %77,7’sini cerrahi branş uzmanları oluşturmuştur.
Yine araştırmaya katılanların %22,9’u cerrahi taraf işaretlemesinin ameliyathanede
yapılması gerektiğini söylemiş ve bu kesimin %87,5’ini cerrahi branş uzmanı
oluşturmuştur. Ankete katılanların yarıdan fazlası ameliyat bölgesindeki tüylerin
temizliğinde elektrikli traş makineleri kullanılmalı bu imkan yoksa tüyler
temizlenmemelidir ifadesine katılmadığını belirtmiştir. Kişilerin %54,3’ü profilaktik
antibiyotiğin kesiden 1 saat önce yapılması gerektiğini söylerken tamamını hekimlerin
oluşturduğu %25,7’lik kesim bu duruma katılmadığını söylemiştir. Görüldüğü gibi
enfeksiyon kontrolü için uygulanan bu önlemlerin tamamı kişilerin bilgili, bilinçli ve
duyarlı olması ile artırılabilecek uygulamalar ve önlenebilir hatalardır.
Sonuç olarak; araştırmamız sonucunda kişilerin hasta güvenliği ile ilgili uygulamaları
eksik bildikleri görülmüştür. Sağlık hizmetlerinin kişilere vereceği olası zararı önlemek
için hasta güvenliği amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından
önlemler alınması gerekmektedir ve bu hususta kişilere eğitimler verilmesi gerekliliği ön
plana çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerinde yaşanan tıbbi hataların kabul edilemez düzeyde
yüksek olduğu taranan literatürler de görülmektedir. Yapılan çalışmalarda hasta güvenliği
kültürünün oluşturulması ve bunun gerekliliklerin yapılmasının hataları engellediği
görülmüştür. Bu nedenle de önlenebilir tıbbi hataları elimine etmek ve hasta güvenliğini
sağlamak için hasta güvenliği konusunu herkesin sahiplenmesi ve hasta güvenliği
kültürünün oluşturulması sağlanmalıdır. Bu konuda liderler, çalışanlar ve hastalar
arasında açık iletişim teşvik edilmeli, çalışanlara hasta güvenliğini tehdit eden işlemleri
belirleme ve azaltma konusunda sorumluluk verilmeli, hasta güvenliği için kaynak
ayrılmalı ve tüm çalışanların hasta güvenliği konusunda sürekli eğitimi sağlanmalıdır.
Ayrıca kurumlarda gerçekleştirilen hasta güvenliği uygulamalarının düzenli olarak
etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar etkin bir şekilde yapılamalıdır.
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AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN HASTA GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN
GÖRÜŞ VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
Öznur GÜRLEK1 , Nurhan AYTUĞ KANBER2 , Cahide GÖKPINAR ÇEVİK3
Özet
Ameliyathaneler hasta güvenliğini tehdit edebilecek birçok faktörü bünyesinde
barındırmaktadır. Bu nedenle hem hasta için, hem de çalışan sağlık personeli için risk
faktörlerinin belirlenmesini ve güvenlik önlemlerinin alınmasını gerektirir. Bu araştırma
farklı iki hastanenin ameliyathanelerinde çalışan hemşirelerin hasta güvenliğine ilişkin
görüş, gözlem ve uygulamalarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın
evrenini Afyonkarahisar il merkezindeki devlet hastanesinde ve araştırma uygulama
hastanesinde, ameliyathane hemşiresi olarak çalışan 48 kişi oluşturmuştur. Ameliyathane
hemşiresi olarak çalışan kişilerin sosyo-demografik özellikleri, hasta güvenliğine ilişkin
görüş ve uygulamaları saptanmaya çalışılmıştır. Veriler SPSS 10.0 paket programı ile
yüzdelik, ortalama hesaplaması kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
Araştırmaya katılan kişilerin, hizmet yılı ortalamasının 11.25±7.76, ameliyathanedeki
hizmet yılı ortalamasının %9.27±7.19 olduğu, %27.1’inin haftada 50 saat ve üzerinde
çalıştığı, %27.1’inin tıbbi hatalı uygulamalar konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığı,
devlet hastanesi ameliyathanelerinde cerrahi güvenlik kontrol listesi kullanıldığı, %67.7
oranında taraf işaretlemesi yapıldığının ve işaretlemeyi doktorun yaptığının ifade
edildiği, araştırma ve uygulama hastanesi ameliyathanesinde ise cerrahi güvenlik kontrol
listesi kullanılmadığının ve taraf işaretlemesinin göz ameliyatları dışında yapılmadığının
ifade edildiği, sonuç olarak her iki hastanenin ameliyathanelerinde de hasta güvenliğine
ilişkin çeşitli kriterlerin uygulandığı fakat bazı eksikliklerin de mevcut olduğu saptandı.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi Hatalı Uygulama, Hasta Güvenliği, Ameliyathane
Abstract
Surgery rooms include many factors which threat patient security. Therefore, the risk
factors need to be determined and security cautions must be taken both for the medical
staff and the patients. This research was carried out in order to examine the views,
observation and applications of nurses working at two different rooms of the two
hospitals about patient safety. 48 nurses working as surgery nurses at state hospital and
university research and application hospital in Afyonkarahisar, constitudes the
enviroment of the research. Operating room nurse who had been working as a sociodemographic characteristics, opinions and practices regarding patient safety, tried to be
determined. The data were evaluated statistically using SPSS 10.0 packet programme. It
was determined that, people who participated in the study, average 11.25 ± 7.76 years of
service, their average service year at surgery room is 9.27 % ± 7.19, 27.1 % of them
work 50 hours or mor per week, surgical security control list is used at the state hospital,
and side marking is made at a rate of 67.7 % and it was made by the doctors, whereas
surgical security control list insn`t used it university hospital and side marking isn’t made
expect eye surgery. As a result it was determined that some criterion is applied in terms of
patient security at both operating rooms of the hospitals, but there are some deficiencies.
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1.

GİRİŞ

Sağlık hizmetlerinin giderek karmaşık bir yapıya dönüşmesi, değişen ve gelişen sağlık
ihtiyaçları ve sağlık teknolojisindeki hızlı gelişmeler, hizmeti sunan ve alan açısından risk
faktörlerini de beraberinde getirmekte ve böylece günümüzde hasta ve çalışan güvenliği
konusu tüm ülkelerin sağlık gündeminde önemli bir yer işgal etmektedir (Sezgin, 2007:
5). Bireyler baş edemedikleri sağlık sorunlarının ve gereksinimlerinin karşılanması
amacıyla yardım almak için sağlık kuruluşlarına başvurular. Kendi sağlık durumlarının
dışında sağlık çalışanlarından zarar görmeden, güvenli sağlık hizmeti almak isterler.
Hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin sunulmasından sorumlu olan sağlık
profesyonelleri hasta bireye önce zarar verme (primum non nocere) anlayışı ile
yaklaşırlar. Çünkü sağlık hizmetlerinin sunulması sırasında oluşan hatalar doğrudan insan
sağlığı ve yaşamını etkilemekte, geri dönülmez sonuçlara yol açabilmektedir (Yıldırım,
2007).
Sağlık hizmetleri hasta bireylerin çıkarlarını korumaya odaklıdır. Fakat hizmet sunulan
sağlık kurumunun özellikleri, tıbbi süreçler, kullanılan teknoloji, sağlık hizmeti sunan
kişilerin nitelik ve niceliğine ilişkin özellikler, ekip çalışması kavramı, etkili iletişim
faktörü gibi kavramlara ilişkin nedenlerden dolayı tıbbi hatalı uygulamalar ve istenmeyen
olaylarla karşılaşılmakta, hem hastalar hem de çalışanlar bu durumdan zarar
görmektedirler (Özkan, 2005: 15). Uluslar arası Hemşireler Konseyi’nin (ICN) 2007
temasında sağlık sektöründe güvenli çalışma ortamının çalışan ve hasta güvenliğine
olumlu katkılar sağladığı ve olumlu hasta sonuçlarını desteklediği belirtilmektedir
(http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/, 2011).
Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinde meydana gelebilecek hatalar nedeniyle kişilerin
uğrayacağı zararları önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışanlar
tarafından alınan önlemlerdir. Hasta güvenliğinde amaç, hizmet süreçlerindeki önlenebilir
nitelikteki basit hataların hastalara zarar vermesini engellemektir. Bu amaç doğrultusunda
yeni tasarımlar yapılarak, hataların hastaları etkilemesinden önce tespit edilip kayıt altına
alınması ve düzeltilmesini sağlayacak önleyici faaliyetler yapılandırılmalıdır (Akalın,
2004: 12). Hastane yönetim sisteminde kurum kültürü, kalite kültürü ve hasta güvenliği
kültürünün oluşması birbirini tamamlayıcı birer unsurdur. Sistemlerin hasta güvenliği
odaklı olarak geliştirilmesi için içinde bulunulan kurum kültürü, organizasyon yapısı ve
yönetim anlayışının hasta güvenliği çerçevesinde oluşturulması gerekmektedir. Hasta
güvenliği çalışmaları ancak güvenlik kültürünün kurum kültürü ve kalite kültürünün
parçası olduğunda mümkün olabilecektir (Çakır, 2007: 2).
Tıbbi hataları sağlık bakım hizmeti sunulan her alanda görmek olası iken, bazı alanlarda
bu oran daha yüksektir. Tıbbi hata görülme oranı yüksek olan alanlardan birisi de
hastanelerin ameliyathane bölümleridir. Cerrahi tedavinin uygulandığı yerler olan
ameliyathaneler, karmaşık iç yapısı, stresli çalışma ortamı ve kullanılan tıbbi cihazların
çeşitliliğiyle birlikte işleyişlerindeki karmaşa açısından özel bilgi, beceri, donanım ve
dikkat gerektiren özel yerlerdir. Bu özelliklerinden dolayı ameliyathanelerin hasta
güvenliğini tehdit edebilecek birçok unsuru bünyesinde barındırdığı söylenebilir
(Göçmen, 2003: 13).
Ameliyathane kaynaklı tıbbi hatalar olarak tanımlanan ve hasta güvenliğini tehdit eden bu
unsurları hasta kimliğinin doğru tanımlanmaması, sağlık profesyonelleri arasında iletişim
yetersizliği, ilaç uygulama hataları, yanlış taraf, yanlış hasta, yanlış cerrahi girişim,
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enfeksiyona bağlı sağlık bakım riskleri, düşmeler, cerrahi prosedür ve ortama bağlı
yanıklar, yüksek riskli hastaların belirlenmemesi ve bası yaraları şeklinde sıralanabilir
(Öğün, 2008: 4).
Hastanın normal fizyolojik fonksiyonlarını değiştirebilen “kontrollü bir travma” olarak
tanımlanan cerrahi girişim, tüm dünyada giderek kabul gören bir tedavi biçimidir. Ancak
sağlık bilimleri içinde gerekli önlemler alınmadığı takdirde hastaya en fazla zarar
verebilecek tedavi şekli yine cerrahidir (Öğün, 2008: 5). Dünya Sağlık Örgütü’ nün
verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 230 milyon insana travma, kanser gibi hastalıklar
nedeniyle yaşamın uzatılması ya da yaşam kalitesini artırmak amacıyla cerrahi girişim
uygulanmaktadır. Bu kadar yaygın uygulanan bir tedavi şekli olan cerrahide gelişmiş
ülkelerde komplikasyon görülme oranı % 3-16 arasında olup, bunların % 0.4-0.8’inin
kalıcı bir sakatlık veya ölümle sonuçlandığı belirtilmektedir (Yavuz, 2010: 12).
Türkiye’de basın yayın organları aracılığı ile yansıtılan ya da hukuksal olarak incelenen
olayların yanı sıra geniş çaplı araştırma sonuçları mevcut değildir. Yapılan lokal bazı
çalışmalarda yan etki veya tıbbi bakım sırasında hata görülme sıklığı %2.9-3.7 arasında
bulunmuş ve bu hataların %53-58’inin önlenebilir olduğu görülmüştür (Akalın, 2007: 32,
Yıldırım, 2005: 34). Bu araştırma farklı iki hastanenin ameliyathanelerinde çalışan
hemşirelerin hasta güvenliğine ilişkin görüş ve gözlemlerinin, ameliyathanedeki hasta
güvenliği uygulamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
2.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın evrenini Afyonkarahisar il merkezindeki devlet hastanesinde ve araştırma
uygulama hastanesinde, ameliyathane hemşiresi olarak çalışan 48 kişi oluşturmuştur.
Evrenin tamamına ulaşılması hedeflendiğinden örneklem seçimine gidilmemiş, bu
birimlerde çalışan 48 kişinin tamamı araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın
yapılabilmesi için kurumlardan yazılı izin, araştırmaya katılan kişilerden ise çalışmanın
amacı açıklanarak, sözel izin alınmıştır. Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından
literatür taraması yapılarak geliştirilen anket 01 Mayıs-01 Haziran 2010 tarihleri arasında
birebir görüşme yöntemi ile uygulanmış, ameliyathane hemşiresi olarak çalışan kişilerin
sosyo-demografik özellikleri, hemşirelerin hasta güvenliğine ilişkin görüş, gözlem ve
uygulamaları saptanmaya çalışılmıştır. Veriler SPSS 10.0 paket programı ile yüzdelik,
ortalama hesaplaması kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
3.

BULGULAR

Araştırmaya katılan kişilerin sosyo-demografik verilerine bakıldığında, %83.3’ünün
hemşire olduğu, %64.6’sının devlet hastanesinde, %35.4’ünün araştırma ve uygulama
hastanesinde çalıştığı, %52.1’inin ön lisans mezunu olduğu, %83.3’ünün mesleğinin
hemşire olduğu, %89.6’sının ameliyathane hemşiresi olarak çalıştığı, yaş ortalamasının
%32.25±6.84, hizmet yılı ortalamasının 11.25±7.76, ameliyathanedeki hizmet yılı
ortalamasının %9.27±7.19 olduğu, kişilerin %27.1’inin haftada 50 saat ve üzerinde
çalıştığı, %79.2’sinin gündüz mesaisi ve nöbet şeklinde çalıştığı saptandı (Tablo 1).
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Tablo 1. Kişilerin Tanımlayıcı Özellikleri

Tanımlayıcı Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Eğitim Durumu
Lise
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Meslek
Hemşire
Ebe
Acil Tıp Teknisyeni
Görev
Sorumlu Hemşire
Ameliyathane Hemşiresi
Sterilizasyon Ünitesi
Hemşiresi
Haftalık Çalışma Saati
40 saat
40-49 saat
50 saat ve üzeri
Çalışma Şekli
Gündüz mesaisi
Gündüz + nöbet
Sadece nöbet
Hizmet yılı ortalamasının

Devlet
hastanesi

Araştırma ve
Uygulama
Hastanesi

Toplam

n
31
-

%
64.6
-

n
17
-

%
35.4
-

n
48
-

%
100
-

1
25
5
-

2.0
52.1
10.4
-

3
11
3

6.3
22.9
6.3

4
25
16
3

8.3
52.1
33.3
6.3

27
4
-

54.2
8.3
-

13
2
2

29.1
4.2
4.2

40
6
2

83.3
12.5
4.2

2
29
-

4.2
60.4
-

1
14
2

2.0
29.2
4.2

3
43
2

6.2
89.6
4.2

10
7
14

20.8
14.5
27.1

8
9
-

16.8
18.8
-

18
16
14

37.6
33.3
27.1

4
26
2

8.3
54.2
4.2

4
12
-

8
38
2

16.6
79.2
4.2

Ameliyathanedeki hizmet
yılı ortalaması

8.3
25.0
11.25±7.76
%9.27±7.19

Devlet hastanesi ve araştırma uygulama hastanesi ameliyathanesinde çalışan kişilerin tıbbi
hatalı uygulamalar ve hasta güvenliğine ilişkin görüşleri incelendiğinde, %26.7’sinin tıbbi
hatalı uygulama kavramını duyduğu fakat yeterli bilgi sahibi olmadığı, %85.4’ünün tıbbi
hatalı uygulamaların sorumlusu olarak, sağlık personellerini, %56.3’ünün en çok hata
yapan meslek grubu olarak hekim ve hemşireleri gördüğü saptandı.
Araştırmaya katılan kişilerin %73.3’ünün sağlık kurumlarındaki hasta güvenliği
uygulamalarının, tıbbi hatalı uygulamaları önlemede kısmen etkili olduğunu düşündüğü,
%50.0’ının kurumlarındaki hasta güvenliği uygulamalarını orta düzeyde gördüğü,
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%81.3’ünün kurumlarında yapılan tıbbi hataların kayıt altına alınmadığını, %54.2’sinin
tıbbi hatalı uygulama yaptığında bunu rapor edeceğini, %41.6’sının ise bu konuda
kararsız olduğunu ifade ettiği sonucuna ulaşıldı (Tablo 2).
Tablo 2. Kişilerin Tıbbi Hatalı Uygulamalar ve Hasta Güvenliğine İlişkin Görüşleri

Daha önce tıbbi hata
kavramını duydunuz mu?
Evet, duydum
Duydum ama yeterli
bilgim yok
Hayır duymadım
*Sizce tıbbi hatalı
uygulamaların sorumlusu
kim ya da kimlerdir?
Sağlık personelleri
İdari personeller
Kurumlar
*Kişiler birden fazla
yanıt vermişlerdir
Sizce tıbbi hatalı
uygulamaları en sık
yapan meslek grubu
hangisidir?
Hemşireler
Hekimler
Hemşireler ve hekimler
Yardımcı personeller
Hasta güvenliği
uygulamaları tıbbi
hataları önlemede etkili
midir?
Evet etkilidir
Kısmen etkilidir
Hayır etkili değildir
Kurumunuzdaki hasta
güvenliği uygulamalarını
hangi düzeyde
görüyorsunuz?
Çok iyi
İyi
Orta düzeyde
Kötü
Çok kötü
Çalıştığınız kurumda
tıbbi hatalı uygulamalar
kayıt altına alınıyor mu?

Devlet
hastanesi

Araştırma ve
Uygulama
Hastanesi

n

%

n

%

n

%

21
10

43.7
20.9

14
3

29.6
5.8

35
13

73.3
26.7

-

-

-

-

-

-

n

%

n

%

n

%

25
14
15

52.1
29.7
31.2

16
11
12

33.3
22.4
25.0

41
25
27

85.4
52.1
56.2

n

%

n

%

n

%

2
14
13
2

4.2
29.7
27.1
4.2

2
14
1

4.2
29.2
2.0

2
16
27
3

4.2
33.3
56.3
6.2

n

%

n

%

n

%

1
29
1

2.0
60.4
2.0

9
6
2

18.9
12.9
4.2

10
35
3

20.9
73.3
6.2

n

%

n

%

n

%

1
5
20
4
1

2.0
10.5
41.7
8.3
2.0

3
7
4
3
-

6.3
14.5
8.3
6.2
-

4
12
24
7
1

8.3
25.0
50.0
14.5
2.0

n

%

n

%

n

%
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Toplam

Evet
Hayır
Nasıl kayıt altına
alınacağını bilmiyorum
Siz tıbbi hatalı uygulama
yaptığınızda bu durumu
rapor eder misiniz?
Evet
Hayır, gizli tutarım
Kararsızım

29

-

7
10

2

14.5

-

7
39

14.5
81.3

2

4.2

n

%

n

%

n

%

12
2
17

25.0
4.2
35.4

14
3

29.2
6.2

26
2
20

54.2
4.2
41.6

Ameliyathane hemşirelerinin tıbbi hatalı uygulamaların sebeplerine ilişkin soruya
verdikleri yanıtlara bakıldığında, %79.2’sinin tıbbi hatalı uygulamaların sebebi olarak
uzun çalışma saatlerinin neden olduğu yorgunluk ve uykusuzluğu, %58.3’ünün ekip ve
ekipler arası iletişim sorunları ve yetersiz hemşire sayısını sebep olarak gösterdiği
saptandı (Tablo 3).
Tablo 3. Tıbbi Hatalı Uygulamaların Sebepleri
*Tıbbi Hatalı Uygulamaların
Sebepleri
Ekip çalışması bilincinin olmaması
Yetersiz hemşire sayısı
Uzun çalışma saatlerinin neden
olduğu yorgunluk ve uykusuzluk
Ekip içi ve ekipler arası iletişim
sorunları
Mesleki gelişmelerin yakından takip
edilmemesi
Kurum içi eğitim faaliyetlerinin
yetersizliği
Zaman yönetimindeki sorunlar
Hasta güvenliği kültürünün
kurumlarda yerleşmemesi
Kayıt sistemindeki yetersizlikler
*Kişiler bir den fazla sebep
belirtmişlerdir

Devlet
hastanesi

Araştırma ve
Uygulama
Hastanesi
n
%
14
29.2
15
31.2
13
27.1

n
11
13
25

%
22.9
27.1
52.1

16

33.3

12

6

12.6

3

Toplam
n
25
28
38

%
52.1
58.3
79.2

25.0

28

58.3

7

14.5

13

27.1

6.2

8

16.7

11

22.9

2
8

4.2
16.7

5
8

10.3
16.7

7
16

14.5
33.4

2

4.2

6

12.6

8

16.8

Araştırmaya katılan kişilerin tıbbi hatalı uygulamaların kayıt altına alınmamasının sebebi
olarak, çoğunluğunun hasta ve hasta yakınlarının kişiye dava açmasından korkulduğu,
%66.6’sının tıbbi hata yapan kişiye karşı güvenin kaybedileceğinden korkulduğu için
kayıt altına alınmadığını düşündükleri sonucuna ulaşıldı (Tablo 4).
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Tablo 4. Tıbbi Hatalı Uygulamaların Kayıt Altına Alınmamasının Sebepleri
*Tıbbi Hatalı Uygulamaların
kayıt altına alınmamasının
sebepleri

Devlet
hastanesi

Araştırma ve
Uygulama
Hastanesi

Toplam

n
21

%
43.6

n
10

%
20.9

n
31

%
64.5

Hasta ve hasta yakınlarının kişiye
dava açmasından korkulması

25

52.1

13

27.1

38

79.2

Mesleki kariyere ilişkin kaygılar

17

35.4

11

22.9

28

58.3

Kişiye karşı güvenin
kaybedileceğinden korkulması

18

37.5

14

29.1

32

66.6

Hastane idaresinin cezai
yaptırımından korkulması

*Kişiler bir den fazla sebep
belirtmişlerdir
Ameliyathane hemşirelerinin hastanın kimliğini doğrulamaya yönelik uygulamalarına
ilişkin soruya verdikleri yanıtlara bakıldığında, devlet hastanesi ameliyathanesindeki
hemşirelerin %64.5’inin tüm uygulamalardan önce hastanın kimliğini kontrol ettikleri ve
hastaya ismi ile hitap ettikleri, bu uygulamanın araştırma uygulama hastanesinde %88.2
oranında gerçekleştirildiği, devlet hastanesindeki hemşirelerin %61.3’ünün kurumlarında
hastanın kimliğini belirtir kol bandının kullanıldığını, araştırma uygulama hastanesindeki
hemşirelerin ise, %17.6’sının kol bandının kullanıldığını ifade ettikleri görüldü.
Araştırmamızda, ameliyathanede doğru taraf cerrahisine yönelik yapılan uygulamalara
ilişkin verilere bakıldığında, devlet hastanesinde cerrahi güvenlik kontrol listesi
kullanıldığı, %67.7 oranında taraf işaretlemesi yapıldığının ve işaretlemeyi doktorun
yaptığının ifade edildiği, araştırma ve uygulama hastanesi ameliyathanesinde ise cerrahi
güvenlik kontrol listesi kullanılmadığının ve taraf işaretlemesinin göz ameliyatları dışında
yapılmadığının ifade edildiği, devlet hastanesindeki hemşirelerin gözlemlerine göre,
ameliyatı yapacak olan cerrahın hastaya taraf ve yer doğrulatmasını %77.4 yaptığı,
araştırma uygulama hastanesindeki hemşirelerin gözlemlerine göre bu değerin %88.2
olduğu saptandı.
Ameliyathane hemşirelerinin ameliyathanede güvenli ilaç uygulama ilkeleri
doğrultusundaki gözlemlerine ilişkin bulgular incelendiğinde, devlet hastanesi ve
araştırma uygulama hastanesi ameliyathanesinde çoğunlukla güvenli ilaç uygulama
ilkelerine uyulduğu, devlet hastanesi ameliyathanesinde %38.8 oranında premedikasyon
uygulanma durumunun kontrol edilmediği, araştırma uygulama hastanesinde ise bu
uygulamanın %52.9 oranında yapılmadığı, yine devlet hastanesi ameliyathanesinde %19.4
oranında önceden kullanılmış ve açılış tarihi belirsiz flakonların kullanıldığı, %22.6
oranında uzun süreli kullanılacak flakonların üzerine açılış ve son kullanma tarihinin
yazılmadığı, araştırma uygulama hastanesi ameliyathanesinde %47.1 oranında steril alana
verilen ilaç şişelerinin ameliyat sonuna kadar saklanmadığı saptandı ( Tablo 5).
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Tablo 5. Ameliyathane Hemşirelerinin Güvenli İlaç Uygulama İlkelerine İlişkin
Gözlemleri

Güvenli ilaç uygulama ilkeleri

Görünüşü ve okunuşu benzer ilaçlar
ayrı bölmeli dolaplarda saklanıyor
mu?
İlaçların isimlerine yönelik etiketleme
yapılıyor mu?
%Narkotik ilaçlar kilit altında
saklanıyor mu?
Enjektöre çekilen ilaçlar etiketleniyor
mu?
Uzun süreli kullanılacak flakonların
üzerine açılma tarihi ve son kullanma
tarihi yazılıyor mu?
Önceden kullanılmış ve açılış tarihi
belirsiz flakonlar kullanılıyor mu?
Steril alana verilen ilaçların şişeleri
ameliyat sonuna kadar saklanıyor
mu?
Steril alandaki ilaçlar görev değişimi
sırasında teslim ediliyor mu?
Hastanın ilaç alerjileri sorgulanıyor
mu?
Premedikasyon uygulanma durumu
kontrol ediliyor mu?
İlaçlar uygulandıktan sonra hasta
üzerindeki etkileri gözleniyor mu?
Ameliyat sırasında uygulanan tüm
ilaçlar kayıt altına alınıyor mu?
Ameliyathane çalışanlarının güvenli
ilaç uygulama ilkeleri konusunda
eğitimlere katılıyor mu?

Devlet hastanesi

Araştırma ve
uygulama hastanesi

Evet
n
%
30 96.7

Hayır
n
%
1 3.3

Evet
n
%
17 100

Hayır
n
%
-

28

90.3

3

9.7

17

100

-

-

27

87.1

4

12.9

17

100

-

-

30

96.7

1

3.3

17

100

-

-

24

77.4

7

22.6

17

100

-

-

6

19.4

25

80.6

2

11.7

15

88.3

26

83.8

5

16.2

9

52.9

8

47.1

26

83.8

5

16.2

16

94.1

1

3.3

26

83.8

5

16.2

17

100

-

-

19

61.2

12

38.8

8

47.1

9

52.9

27

87.1

7

12.9

17

100

-

-

26

83.8

5

16.2

17

100

-

-

25

80.6

6

19.4

17

100

-

-

Ameliyathane hemşirelerinin ameliyathanelerindeki enfeksiyon kontrolüne ilişkin
görüşleri incelendiğinde, devlet hastanesi ameliyathanesindeki hemşirelerin %67.7’sinin
çalıştıkları ameliyathanede sterilizasyon ve dezenfeksiyon ilkelerine uyulduğunu
düşündükleri, araştırma ve uygulama hastanesi ameliyathanesi hemşirelerinde ise bu
oranın %94.1 olduğu sonucuna ulaşıldı. Devlet hastanesi ameliyathanesindeki
hemşirelerin %38.7’sinin sterilizasyon ve dezenfeksiyon ilkelerini ameliyathanedeki
yardımcı personellerin, %29.0’ının ise anestezi teknisyenlerinin ihlal ettiğini
düşündükleri, araştırma uygulama hastanesi ameliyathanesindeki hemşirelerin ise
%52.8’sinin bu ilkeleri doktor, anestezi teknisyeni ve ameliyathanedeki yardımcı
personellerin ihlal ettiğini düşündükleri sonucuna ulaşıldı.
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Araştırmamızda devlet hastanesi ameliyathanesi hemşirelerinin gözlemlerine göre %25.8
oranında cerrahi alet ve malzemelerin uygun şekilde dekontaminasyon, sterilizasyon ve
dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmadığı, %19.3 oranında yarı steril ve steril alana
girişlerde kıyafet ve terlik değişimine uyulmadığını düşündükleri saptandı.
Ameliyathane hemşirelerinin ameliyathanede basınç yaralarının gelişiminin önlenmesine
yönelik uygulamalara ilişkin gözlemleri incelendiğinde, her iki hastanenin
ameliyathanesinde de hastaya ameliyatta uygun pozisyonun verildiği, pozisyon verilirken
basınç alanlarının uygun ekipmanlarla desteklendiği, devlet hastanesindeki
ameliyathanesindeki hemşirelerin gözlemlerine göre %47.1 oranında ameliyat süresince
basınç noktalarının gözlenmediği, bu oranın araştırma ve uygulama hastanesinde %22.6
olduğu sonucuna ulaşıldı.
Ameliyathanede hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik hasta güvenliği uygulamalarına
ilişkin veriler incelendiğinde, her iki hastanenin ameliyathanesinde de hasta transferinin
yardımcı personellerin sorumluluğunda gerçekleştiği, hasta transfer talimatının
bulunduğu, hastanın ameliyathaneye nakli için ucuca kayar sedye kullanıldığı, hastanın
ameliyat mamasına naklinde yeşil örtünün kullanıldığı, her iki hastanede de hasta transferi
yapan personellere belli periyodlarla bu konuda eğitim verildiği saptandı.
Ameliyathanede iletişim uygulamalarına ilişkin bulgulara bakıldığında, her iki
ameliyathanede de ameliyat odalarında ve ameliyathanenin diğer birimlerle iletişimi
sağlayacak telefonların mevcut olduğu saptandı. Ameliyathane hemşirelerinin iletişim
uygulamalarına ilişkin görüşleri incelendiğinde, devlet hastanesinde hemşirelerin
%88.2’sinin ameliyathanede ekip kavramı olduğunu düşündüğü, %47.1 oranında ekip ve
ekipler arasında iletişim problemleri yaşandığı ve bu problemlerin %58.8 oranında
cerrahlar ve anestezi uzmanlarından kaynaklandığı düşünüldüğü, yaşanan iletişim
problemlerinin çoğunlukla klinik ve idari düzeyde sorumlu kişilere iletilerek çözüm yolu
izlendiği sonucuna ulaşıldı.
Aynı değerlendirmeler araştırma ve uygulama hastanesi için yapıldığında, hemşirelerin
%93.5’nin ameliyathanede ekip kavramı olduğunu düşündüğü, %54.8 oranında iletişim
problemleri yaşandığı ve iletişim problemlerinin %54.9 oranında cerrahlar ve
hemşirelerden kaynaklandığı düşünüldüğü ve iletişim problemlerinin çözümü için ekip
içinde ve ekipler arasında toplantılar yapıldığı saptandı. Her iki hastanede de iletişim
konusunun hizmet içi eğitim programlarında yer aldığı görüldü.
Araştırmamızda hastada yabancı cisim unutulmasının önlenmesine yönelik uygulamalara
ilişkin sonuçlara bakıldığında, her iki hastanenin ameliyathanesinde de alet, iğne, spanç
gibi ameliyatta kullanılan tüm malzemelerin sayımlarının yapıldığı ve kayıtlarının
tutulduğu, fakat eleman yetersizliği nedeniyle her iki hastanenin ameliyathanesinde de
sirküle hemşire uygulamasının yapılamadığı, bu nedenle malzeme sayımlarında steril
hemşireye yardımcı personellerin eşlik ettiği ve kayıtlarının tutulduğu saptandı.
Cerrahi girişime bağlı yanık ve yangınların önlenmesine yönelik uygulamalara
bakıldığında her iki hastanede de yangın emniyet planının, yangın söndürme tüplerinin
olduğu ve tüplerin kontrollerinin belli periyodlarla yapıldığı, yanıcı maddelerin
taşınmasında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığının ifade edildiği sonucuna ulaşıldı.
Ameliyathane hemşirelerinin ifadelerine göre koter plağının kullanımında her iki
hastanede de hastaların tüm takılarının çıkarılmış olduğunun kontrolü yapılmakta, koter
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plağının yerleştirileceği bölgenin uygunluğuna dikkat edilmekte ve ısı kaynaklarının
periyodik bakım ve kalibrasyonlarının düzenli yapılmakta olduğu saptandı.
4. SONUÇ
Ameliyathane hemşirelerinin hasta güvenliğine ilişkin görüş ve uygulamalarının
incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırma; her iki hastanenin ameliyathanesinde de hasta
güvenliği uygulamalarında bir takım aksaklıkların olduğunu, hasta güvenliği kültürünün
her iki kurumda da tam olarak yerleşmediğini göstermektedir.
Araştırmamızda kişilerin %27.1’inin haftada 50 saat ve üzerinde çalıştığı, %26.7’sinin
tıbbi hatalı uygulamalar konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığı, kişilerin çoğunluğunun
tıbbi hatalı uygulamaların sorumlusu olarak sağlık personellerini gördüğü, yarıdan
fazlasının en çok hata yapan meslek grubu olarak hekim ve hemşireleri gösterdiği
sonucuna ulaşıldı. Kişilerin %73.3’ünün sağlık kurumlarındaki hasta güvenliği
uygulamalarının, tıbbi hatalı uygulamaları önlemede kısmen etkili olduğunu düşündüğü,
kurumlarındaki hasta güvenliği uygulamalarını orta düzey olarak değerlendirdiği,
çoğunluğunun kurumlarında yapılan tıbbi hatalı uygulamaların kayıt altına alınmadığını
saptandı. Ameliyathane hemşirelerinin çoğunluğu tıbbi hatalı uygulamaların sebebi olarak
uzun çalışma saatlerinin neden olduğu yorgunluk ve uykusuzluğu, tıbbi hatalı
uygulamaların kayıt altına alınmamasının sebebi olarak da, çoğunluğunun hasta ve hasta
yakınlarının kişiye dava açmasından korkulduğunu gösterdiği görüldü.
Araştırma ve uygulama hastanesinde kimlik doğrulamaya yönelik olarak kol bandı
uygulamasının yeterince kullanılmadığı, yine aynı hastanede cerrahi güvenlik kontrol
listesinin kullanılmadığı ve taraf işaretlemesinin göz ameliyatları dışında yapılmadı
saptandı. Devlet hastanesinde ise hemşirelerin gözlemlerine göre taraf işaretleme
uygulamasının %67.7 oranında gerçekleştirildiği, her iki hastanede de çoğunlukla cerrahın
hastaya taraf ve yer doğrulatmasını yaptığı sonucuna ulaşıldı.
Ameliyathane hemşirelerinin ameliyathanede güvenli ilaç uygulama ilkeleri
doğrultusundaki gözlemleri sonucunda devlet hastanesi ameliyathanesinde önceden
kullanılmış ve açılış tarihi belirsiz flakonların kullanıldığı, uzun süreli kullanılacak
flakonların üzerine açılış ve son kullanma tarihinin yazılmadığı, steril alana verilen ilaç
şişelerinin ameliyat sonuna kadar saklanmadığı saptandı. Devlet hastanesi ameliyathanesi
hemşirelerinin ifadelerine göre cerrahi alet ve malzemelerin uygun şekilde
dekontaminasyon, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmadığı, yarı steril ve
steril alana girişlerde kıyafet ve terlik değişiminde aksaklıkların olduğu, her iki hastanenin
ameliyathanesinde de ameliyat süresince basınç noktalarının gözlenmediği, hasta
transferinin yardımcı personellerin sorumluluğunda gerçekleştiği görüldü.
Araştırmanın yapıldığı ameliyathanelerde kişilerin çoğunluğunun ameliyathanede ekip
kavramının olduğunu düşündükleri, ekip içi ve ekipler arasında iletişim sorunları
yaşandığı fakat bu sorunların klinik ve idari düzeyde çözüme ulaştırılmaya çalışıldığı, her
iki ameliyathanede de sirkle hemşire kavramının uygulanamadığı, malzeme sayım ve
kayıtlarında yardımcı personellerin yer aldığı, ameliyathanede cerrahi ortama bağlı yanık
ve yangın önlemlerinin alındığı sonucuna ulaşıldı.
Bu sonuçlar doğrultusunda; kurumlarda hasta güvenliği kültürünün oluşturulması ve
yaygınlaştırılması için eğitim programlarına yer verilerek, kişiler hasta güvenliği
uygulamaları konusunda bilinçlendirilmeli ve hata bildirimleri konusunda
cesaretlendirilmelidir. Kurum tarafından hizmet sunulan birimlerde hasta güvenliği
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uygulamaları gözlemlenmeli, saptanan aksaklıkların ve yapılan olay bildirimlerinin
değerlendirilmesi sonucunda gerekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmelidir.
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HEMŞİRELERİN HASTANE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ
ALGILAMALARININ İNCELENMESİ
Hatice POLAT1 , Mehmet TOP2 ,Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ3,
Umut BEYLİK4,Mehbare İFTAR 5
Özet
Araştırmada Muğla’da bir kamu hastanesinde çalışan hemşirelerin kendi hastanelerinde
hasta güvenliği kültürüne ilişkin değerlendirme ve görüşleri üzerinden tanımlayıcı ve
karşılaştırmalı bir kesitsel tipte alan araştırma metodolojisi kullanılmıştır. Araştırmada
bir kamu hastanesinde çalışan hemşirelerin kendi hastaneleri ve çalıştıkları bölümleri göz
önüne alarak hasta güvenliği kültürüne ilişkin görüşlerini belirlemek ve bu görüşleri
hasta güvenliğinin bazı boyutları açısından incelenmesini sağlamak amaçlanmıştır.
Ayrıca araştırmada hastane hasta güvenliği kültürü boyutları arasındaki ilişkileri
açıklamak da amaçlanmıştır. Araştırma evrenini Muğla’da bir kamu hastanesinde çalışan
250 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem çekilmeyecek, evrenin tamamına
ulaşmak hedeflenmiştir. Bu noktada araştırmada kullanılan veri toplama aracı tüm
hemşirelere dağıtılmıştır. Araştırmada 200 hemşireye ulaşılmıştır. Dolayısı ile evrenin %
80’ine ulaşılmıştır. Araştırmada “Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi” (Hospital
Survey on Patient Safety Culture) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma
sonucunda hastane hasta güvenliği boyutları arasında anlamlı ilişkilerin olduğu
bulunmuştur. Bazı hasta güvenliği boyutları skorlarının hastane departmanlarına göre
anlamlı farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Kültürü, Hemşireler
Abstract
This study was planned and conducted on analysis views and evaluations about patient
safety culture of nurses at a public hospital in Muğla. This study is a sectional field
research which is descriptive and comparable. The aim of this study is to evaluate and
investigate the views about patinet safety culture of the nurses at in a public hosital in
Muğla. The nurses’ views and evaluations were analyzed in terms of some patient safety
culture dimensions. Also the other aim of this study is to analyss the relationships among
some patient safety dimensions. The univers of this study consists of 250 nurses who work
at a public hospital in Muğla. A sampling process was not used in this study. The
questionnrire was delivered to 250 nurses. 200 nurses answered all questions in the
research instrument. Respond rate is 80 %. In order to collect the data Hospital Survey
on Patient Safety Culture that was developed by Agency for Healthcare Research and
Quality was used.
At end of the sturdy it was found that there are signifinact relationships among patient
safety demiensions. The scores of some patient safety dimensions are diffarate
significantly according to the departments at the hospital.
Keywords: Patient Safety, Patient Safety Culture, Nurses
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1.

GİRİŞ

Hasta güvenliği sağlık bakımında kalite ve performansın önemli bir göstergesi olmaya
başlamıştır. Değişik ülklerede yapılan araştırmalar hastaların özellikle yataklı sağlık
bakım hizmeti almakta olanların %2,9 ile %16,6’sının hasta güvenliği sorunu yaşadığını
veya tıbbi hatalara maruz kaldıklarını göstermektedir. Yapılan çalışmalar dünya
genelindeki tıbbi hataların neredeyse yarısının önlenebilir nitelikte olduğunu
göstermektedir(Kohn, 2000; Vicent vd., 2001; Davis vd., 2002; Michel vd., 2004; Kaya
vd., 2010)
Sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında, hasta güvenliğinin sağlanması ve tıbbi
hataların önlenmesi, sağlık sisteminin öncelikleri arasında yer almaktadır (Akalın, 2004).
Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerinin kişilere vereceği olası zararı önlemek amacıyla
sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır.
Hasta güvenliği, süreçlerdeki basit hataların, hasta ve sağlık çalışanlarına zarar verecek
şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek tasarımlar yapmaktır. Hasta güvenliği, sağlık
bakımının karmaşık, riskli, tehlikeleri belirleyen, değerlendiren en aza indiren, dinamik,
daha az tıbbi hata ve en aza indirgenmiş risk boyutlarını içermektedir. (Berwick ve Leape
1999) Hasta güvenliğinde amaç; hasta ve hasta yakınlarını, hastane çalışanlarını fiziki ve
psikolojik olarak olumlu etkileyecek bir ortam yaratarak güvenliği sağlamaktır. Burada
temel hedef; hizmet sunumu sırasında hata oluşmasını engelleyecek, hatalar nedeniyle
hastayı olası zararlardan koruyacak, hata olasılığını ortadan kaldıracak bir sistemin
kurulmasıdır (Lowery 1997)
Bir sağlık kuruluşunda hasta güvenliği kültürünün yerleştirilmesi ve iyileştirilmesi için
apılabileceklerin neler olduğu ve nasıl başarıya ulaştığı Johns Hopkins Hospital’ın
paylaştığı deneyimlerle açık bir şekilde anlaşılabilir. Mayıs 2001 yılında başladıkları
programın ana hatları aşağıda belirtilmiştir (Pronovost vd., 2004):
1. Çalışmanın yapılacağı birimlerdeki tüm çalışanların hasta güvenliği kültürünün
ölçülmesi (kültür surveyi),
2. Tüm çalışanların hasta güvenliği konusunda eğitilmesi,
3. Kültür surveyi sonuçlarına göre çalışanların hasta güvenliği konusundaki
endişelerinin belirlenmesi,
4. Kıdemli liderin söz konusu birimde haftada bir hasta güvenliği viziti başlatması,
5. İyileştirme yöntemlerinin uygulamaya konulması,
6. Sonuçların bildirilmesi,
7. Bilgilerin yaygın olarak paylaşılması, başarı hikayelerinin geliştirilmesidir.
JCI hastaneler için akreditasyon standartlarında yer alan uluslararası hasta güvenliği
hedefleri altı hedef olarak belirlenmiştir (JCI, 2008: 31). Bu hedefler;
Hedef 1. Hasta Kimliğinin Doğrulanması
Hedef 2. Etkin İletişimin Geliştirilmesi
Hedef 3. Yüksek Riskli İlaçların Güvenliğinin Geliştirilmesi
Hedef 4. Doğru Taraf, Doğru İşlem, Doğru Hasta Cerrahisinin Sağlanması
Hedef 5. Sağlık Bakım İlişkili Enfeksiyon Riskini Azaltmak
Hedef 6. Düşme Kaynaklı Hastanın Zarar Görme Riskini Azaltmaktır.
Ülkemizde son yıllarda Sağlıkta Dönüşüm reform çalışmaları kapsamında hastaneler
başta olmak üzere sağlık sektöründe hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması önemli
öncelikler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından 2009 yılında
hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili tebliğ yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile sağlık kurum ve
kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için hasta güvenliği
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kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve
tekniklerin belirlenmesine, hasta ve çalışan güvenliği konusunda geliştirilen iyi uygulama
örneklerinin yaygınlaştırılmasına, hizmet içi eğitim yoluyla personelin farkındalığının ve
niteliklerinin artırılmasına, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili raporlama sistemlerinin
oluşturulmasına, hasta bakım ve tedavi sürecinin güvenlik ve kalitesinin artırılmasına,
hasta ve çalışanların sağlık hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve
zararlardan korunmasına yönelik, usul ve esasları düzenlemek amaçlanmaktadır (Resmi
Gazete, 2009). Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile birlikte sağlık
sistemimizde hasta güvenliği uygulamalarının hastanelerde arttığı ve hemşireler başta
olmak üzere sağlık çalışanlarına hasta güvenliği konusunda hizmet içi eğitimlerin
verilmeye başlandığı görülmektedir.
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve
Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği kapsamında sağlık kurum ve
kuruluşları hasta ve çalışan güvenliği kapsamında; a)Hasta kimlik bilgilerinin
tanımlanması ve doğrulanması, b) Sağlık hizmeti verenler arasında iletişim güvenliğinin
geliştirilmesi, c) İlaç güvenliğinin sağlanması, ç) Kan transfüzyonunda güvenli
uygulamaların sağlanması, d) Enfeksiyon risklerinin azaltılması, e) Hasta düşmelerinin
önlenmesi, f) Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması, g) Sıra beklemeden
kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi, ğ) Çalışan güvenliği için gerekli önlemlerin
alınması, h) Temel yaşam desteği sürecinin güvence altına alınması (Mavi Kod
uygulaması), ı) Yenidoğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması (Pembe Kod uygulaması), i)
Hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmalarına karşı
gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, j) Afetler (deprem, yangın, sel) ve olağan dışı
durumlarda tedbir alınması uygulamalarını yerine getirir.
Hasta güvenliği, tüm sağlık ekip üyelerinde olduğu gibi temel hemşirelik bakımının da
unsurlardandır. International Council of Nurses (Uluslar arası Hemşireler Konseyi), hasta
güvenliğinin arttırılması için profesyonel sağlık bakım personelinin ve hemşirelerin işe
alınması, eğitimi ve meslekte tutulması, performanslarının iyileştirilmesi, enfeksiyonla
mücadele, ilaçların güvenli kullanımı, cihaz emniyeti, sağlıklı klinik uygulamalar, sağlıklı
bakım ortamı da dahil 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 (Akbulut, 1998: 14; Özgirgin, 1996:14).
Hemşireler, bakımın her alanında hasta güvenliği ile iç içedirler. Bu bağlamda hastaların
ve diğer ilgililerin risk ve riskin azaltılması konusunda bilgilendirilmesi, hasta
güvenliğinin savunulması ve istenmeyen olayların rapor edilmesi de hemşirenin görevleri
arasındadır (Fişek, 1989: 12; Emiroğlu, 1994: 3; Çırpı vd., 2009: 87). Dolayısı ile
hemşireler hasta güvenliğinin sağlanmasında önemli fonksiyonları vardır. Hastane
yönetimleri hasta güvenliği uygulamalarında hekimler ve hemşireler başta olmak üzere
tüm sağlık personelini, hastanede çalışan sağlık personeli dışındaki idari, teknik ve mali
personeli eğitmeli, onları hasta güvenliği uygulamalarına dahil etmelidir.
Hasta güvenliği günümüzde önemini sürekli artırmakta, dünya gelenilinde ve Türkiye’de
yapılmaya çalışılan sağlık reformlarının önemli temaları arasında yer almaya
başlamaktadır. Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm reform çalışmaları kapsamında hasta
güvenliği uygulamaları artırılmaya başlanmıştır. Hasta güvenliği konusunda yapılacak
bilimsel araştırmalar konunun Türkiye için önemini ve uygulanışını yükseltebilir.
Özetlikle hastanelerde çalışan hemşirelerin kendi hastanelerinin hasta güvenliği
kültürlerine ilişkin değerlendirmeleri yönünde araştırmalar planlanmalıdır. Türkiye’de
hasta güvenliği konusunda yapılan araştırmalar son yıllarda önemli artışlar yaşanmıştır.
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Bu araştırmanın hasta güvenliğini konusu alması, hastane hasta güvenliği kültürünü
incelemesi noktasında önem arz etmektedir. Araştırma sonuçları gerek araştırmanın
yapıldığı hastane açısından, araştırmaya konu olan hastaneye benzen nitelikteki hastaneler
açısından yararlı olabilecektir. Araştırma sonucunda ülkemizde hasta güvenliğini
geliştirme noktasında bazı önerilere yer verilecektir.
2.

YÖNTEM

Bu çalışma anket esasına dayalı bir alan araştırmasıdır. Bu çalışma, Muğla’da bir kamu
hastanesinde çalışan hemşirelerin kendi hastanelerinde hasta güvenliği kültürüne ilişkin
değerlendirme ve görüşleri üzerinden tanımlayıcı ve karşılaştırmalı, kesitsel tipte alan
araştırmasıdır.
2.1. Amaç
Araştırmada bir kamu hastanesinde çalışan hemşirelerin kendi hastaneleri ve çalıştıkları
bölümleri göz önüne alarak hasta güvenliği kültürüne ilişkin görüşlerini belirlemek ve bu
görüşleri hasta güvenliğinin bazı boyutları açısından incelenmesini sağlamak
amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada hastane hasta güvenliği kültürü boyutları arasındaki
ilişkileri açıklamak da amaçlanmıştır. Hemşirelerin hastane güvenliği kültürüne ilişkin
görüş ve değerlendirmelerinin hemşirelerin görevi / ünvanı, çalışılan bölüm, çalışma
süresi gibi bazı faktörlere göre farklılık gösterip göstermediği de incelenecektir. Özetle bu
araştırmada; bir hastanede çalışan hemşirelerin hasta güvenliği kültürü algılamalarını
incelemek temel amaçtır.
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırma evrenini Muğla’da bir kamu hastanesinde çalışan 250 hemşire oluşturmaktadır.
Araştırmada örneklem çekilmeyecek, evrenin tamamına ulaşmak hedeflenmiştir. Bu
noktada araştırmada kullanılan veri toplama aracı tüm hemşirelere dağıtılmıştır.
Araştırmada 200 hemşireye ulaşılmıştır. Dolayısı ile evrenin % 80’ine ulaşılmıştır.
2.3. Veri Toplama Aracı (Anket)
Araştırmada “Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi” (Hospital Survey on Patient
Safety Culture) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu anket Türkiye’de birçok
yüksek lisans tezinde ve araştırmada kullanılmıştır. Türkiye için veri toplama aracının
geçerlilik ve güvenirliği ortaya konmuştur. “Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi”
dünyada bir çok ülkede kullanılan önemli bir hasta güvenliği ölçeğidir.
Anket, AHRQ (Agency for Health Care Research and Quality) tarafından 2004 yılında
geliştirilen “Hospital Survey on Patient Safety Culture” anketinin Türkçesidir (Sorra ve
Nieva 2004). Ankette hasta güvenliği kültürünün boyutlarını ünite/birim düzeyinde ve
hastane düzeyinde ölçen sorularla, sonuç değişkenlerinin yer aldığı sorular bulunmaktadır.
Aşağıdaki Tablo1’de Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketinin boyutları, boyutların
altındaki sorular gösterilmektedir.
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Tablo 1. Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi: Boyutlar ve İçerik
HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ÜNİTE / BÖLÜM DÜZEYİNDEKİ
BOYUTLAR
1. Üniteler İçinde Ekip Çalışması (4 madde)
Bu birimde çalışan kişiler birbirlerini destekler.
Acilen yapılması gereken çok iş olduğunda ekip olarak birlikte çalısırız.
Bu birimde çalışanlar birbirine saygılı davranır.
Birim içinde bir çalışma alanı aşırı yoğunlastığında diğerleri yardım eder.
2. Yönetici Beklentileri Ve Güvenlik Geliştirme Faaliyetleri (4 madde)
Yöneticilerimiz, olusturulmuş hasta güvenliği prosedürlerine göre yapılmış bir işi
gördüğünde takdir eder.
Yöneticilerimiz, hasta güvenliğini geliştirmek için çalışanların önerilerini ciddiye
alır.
Yöneticilerimiz, kalite kaybı olsa bile bizim daha hızlı çalışmamızı ister. (negatif
anlam, ters skorlama)
Yöneticilerimiz tekrar tekrar olusan hasta güvenliği problemlerini görmezden gelir.
(negatif anlam, ters skorlama)
3. Organizasyonel Öğrenme Ve Sürekli Geliştirme (3 madde)
Hasta güvenliğini geliştirme çalısmalarına aktif olarak katılırız.
Yapılan hatalar bölümde pozitif değişikliklere yol göstermistir.
Hasta güvenliğini geliştirmek için değişiklikler yaptıktan sonra bunların etkinliğini
değerlendiririz.
4. Hasta Güvenliği İçin Hastane Yönetiminin Desteği (3 madde)
Hastane yönetimi hasta güvenliğini artıran bir çalışma atmosferi sağlamaktadır.
Yönetimin faaliyetleri, hasta güvenliğinin üst düzey bir öncelik olduğunu
gösteriyor.
Yönetim, sadece istenmeyen olay olduğunda hasta güvenliği ile ilgili gibi
gözükmektedir. (negatif anlam, ters skorlama)
5. Hatalar Hakkında Geribildirim Ve İletişim (3 madde)
Raporlanan olaylara dayandırılarak yapılan değisiklikler hakkında bilgilendiriliriz.
Bu birimde olusan hatalar hakkında bilgilendiriliriz.
Bu birimde biz, hataların tekrar olusmasını engelleyecek yöntemleri tartısırız.
6. İletişimin Açık Tutulması (3 madde)
Çalısanlar, hasta bakımını olumsuz etkileyebilen bir şey gördüklerinde bunu
serbestçe dile getirebilir.
Çalısanlar, yöneticilerinin karar ve eylemlerini sorgulamakta kendilerini özgür
hisseder.
Çalısanlar, bir şey yanlıs gözüktüğünde soru sormaktan korkarlar. (negatif anlam,
ters skorlama)
7. Personel Sağlama (4 madde)
Bu birimde is yükünün üstesinden gelecek kadar personel mevcuttur.
Bu birimde çalısanlar hasta bakımı için en uygun olan süreden daha uzun süre
çalısırlar. (negatif anlam, ters skorlama)
Bu birimde gerekenden fazla geçici personel çalıstırılır. (negatif anlam, ters
skorlama)
Yapılacak çok is olduğunda ve çok çabuk yapmak gerektiğinde "kriz modunda"
çalısırız. (negatif anlam, ters skorlama)
8. Hataya Karşı Cezalandırıcı Olmayan Yanıt (3 madde)
Çalışanlar yaptıkları hatalardan dolayı suçlanacaklarını hissederler. (negatif anlam,
ters skorlama)
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Bir olay rapor edildiği zaman olayla ilgili problem değil, olayla ilgili kişi sikâyet
ediliyor duygusu vardır. (negatif anlam, ters skorlama)
Çalısanlar yaptıkları hataların kisisel dosyalarında muhafaza edildiğinden endise
duyarlar. (negatif anlam, ters skorlama)
HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN HASTANE DÜZEYİNDE ÖLÇTÜĞÜ
BOYUTLAR
1. Hastane Üniteleri Arasında Ekip Çalışması (4 madde)
Hastane üniteleri birbirleriyle uyum içinde çalısmaz. (negatif anlam, ters skorlama)
Birimler arasında birlikte çalısmayı gerektiren iyi bir işbirliği vardır.
Diğer bölümlerinden gelen kisilerle çalısmak genellikle hoş karşılanmaz. (negatif
anlam, ters skorlama)
Hastalar için en iyi bakımı sağlama amacıyla birimler birlikte iyi çalışır.
2. Hastane Müdahaleleri ve Değişim (4 madde)
Hastalar bir üniteden diğerine nakledilirken bazı şeyler ihmal edilir, gözden
kaçırılır, kaybedilir. (negatif anlam, ters skorlama)
Nöbet değisimi sırasında hasta bakımıyla ilgili önemli bilgiler çoğu zaman
kaybedilir. (negatif anlam, ters skorlama)
Birimler arasında bilgi aktarımında sıklıkla problemler oluşur. (negatif anlam, ters
skorlama)
Bu hastanede nöbet değişimleri hastalar açısından problemlidir. (negatif anlam, ters
skorlama)
SONUÇ DEĞİŞKENLERİNİ KAPSAYAN BOYUTLAR (KONULAR)
1. Güvenliğin ayrıntılı algılanması (4 madde)
Burada daha ciddi hataların oluşmaması sadece tesadüfe bağlıdır. (negatif anlam,
ters skorlama)
Hasta güvenliği, daha fazla iş yapmaktan daha öncelikli bir ilkedir.
Bu bölümde hasta güvenliği ile ilgili problemler vardır. (negatif anlam, ters
skorlama)
Uyguladığımız prosedürler ve sistemler hata olusmasını önlemede başarılıdır.
2. Olayların Raporlanma Sıklığı (3 madde)
Bir hata yapıldığında ancak hastayı etkilemeden fark edilip düzeltildiğinde ne
sıklıkla rapor ediliyor?
Bir hata yapıldığında ancak hastaya zarar verme potansiyeli olmadığında ne
sıklıkla rapor ediliyor?
Hastaya zarar verebilme olasılığı olan ancak zarar vermeyen bir hata yapıldığında
ne sıklıkla rapor ediliyor?
3. Hastane Ünitesinde Hasta Güvenliğinin Derecesi (1 madde)
Hasta güvenliği konusunda biriminizi değerlendiriniz.
4. Raporlanan Olayların Sayısı (1 madde)
Son 12 ayda kaç kez olay raporu yazıp idarecilerinize verdiniz?
2.3. Araştırma Sınırlılıkları
Bu araştırma sadece bir hastanede ve hemşireler üzerinde yapıldığından sonuçların
Türkiye’deki tüm hastane sektörüne ve tüm hemşirelere genellenmesi söz konusu değildir.
Araştırma Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanede yapıldığından sonuçların üniversite ve
özel hastaneler için yorumlanması mümkün değildir. Araştırmada sadece hastanede
çalışan bir meslek grubunun hasta güvenliği algılamaları incelenmiştir.
2.4. Veri Analizi
Anketler Eylül-Ekim 2010 tarihleri arasında uygulanmıştır. Anketlere verilen yanıtlar
bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS (Statistical Packages for Social Sicences) 15.0
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kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. Boyut skorları ilgili boyut altındaki sorulara
verilen yanıt değeleri toplamının ilgili boyut altındaki soru sayısına bölümü ile ede
edilmiştir. Boyut skorlaruından hereketle Tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi, t
testi, tek yönlü varyans analizi gibi istatistiksel çözümlemeler yapılmıştır. Ayrıca veri
ölçüm aracında açıklandığı üzere ankette sonuç değişkenleri olarak ele alınan “güvenliğin
ayrıntılı algılanması”, ve “hastane ünitesi hasta güvenliği derecesinin” diğer boyutlar
tarafından açıklanabilirliğini analiz etmek için regresyon analizine başvurulmuştur.
3. BULGULAR
Tablo 2. Hasta Güvenliği Hastane Anketindeki Boyutların Tanımlayıcı İstatistikleri
HASTA GÜVENLİĞİ
KÜLTÜRÜNÜN UNİTE /
Std.
Ranj
DEPARTMAN
Ortalama
Minimum Maksimum
Sapma (Aralık)
DÜZEYDEKİ
BOYUTLARI(n=200)
Üniteler İçinde Ekip
3,78
0,64
3,50
1,50
5,00
Çalışması
Yönetici Beklentileri ve
Güvenlik Geliştirme
3,21
0,71
3,50
1,50
5,00
Faaliyetleri
Organizasyonel Öğrenme
3,64
0,61
3,67
1,33
5,00
ve Sürekli Geliştirme
Hasta Güvenliği İçin
Hastane Yönetiminin
3,41
0,63
3,67
1,33
5,00
Desteği
Hatalar Hakkında Geri
3,30
0,85
4,00
1,00
5,00
Bilidirim ve İletişim
İletişimin Açık Tutulması
2,96
0,76
4,00
1,00
5,00
Personel Sağlama
Hataya Karşı Cezalandırıcı
Olmayan Yanıt
HASTA GÜVENLİĞİ
KÜLTÜRÜNÜN
HASTANE DÜZEYİNDE
ÖLÇTÜĞÜ BOYUTLAR
Unitelerarasi Ekip
Çalışması
Hastane Müdahaleleri ve
Değişim
SONUÇ
DEĞİŞKENLERİNİ
KAPSAYAN
BOYUTLAR
Hasta Güvenliğinin
Ayrıntılı Algılaması
(hastane geneli)
Hastane Ünitesinde Hasta
Güvenliği Derecesi
Olayların (Hataların)
Raporlanma Sıklığı

2,76

0,57

3,00

1,00

4,00

2,40

0,75

4,00

1,00

5,00

3,21

0,60

3,25

1,25

4,50

3,40

0,64

3,50

1,50

5,00

3,57

0,60

3,25

1,75

5,00

3,42

0,75

4,00

1,00

5,00

2,34

1,09

4,00

1,00

5,00
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Tablo 2 hemşirelerin hasta güvenliği kültürü alt boyutları ortalama skorlarını ve diğer bazı
tanımlayıcı istatistiklerini göstermektedir. Tablo incelendiğinde hemşirelerin hasta
güvenliği kültürü alt boyutları skor ortalamalarının düşük ve orta seviyelerde olduğu
görülmektedir. Hemşireler kendi departmanlarında ekip çalışması düzeyini (3,78),
departmanlar arası ekip çalışmasına (3,57) göre daha yükse düzeyde algılamaktadır.
Hemşireler hasta güvenliğine ilişkin yönetici beklentileri ve yöneticilerinin güvenlik
geliştirme faaliyetlerini orta düzeyde değerlendirmektedir. Tabloda hasta güvenliğinin
hastane açısından genel ve hemşirelerin çalıştığı departmanlar açısından ortalama hasta
güvenliği düzeyleri de yer almaktadır. Buna göre hemşireler genel olarak hastranenin
hasta güvenliği derecesini (3,57), çalıştıkları ünitedeki hasta güvenliği derecesinden (3,42)
daha yüksek bulmaktadır. Hasta güvenliği açısından önemli olan yapılan hataların
raporlanması noktasında hemşireler çoğunlukla yapılan hataların yeterli düzeyde rapor
edilmesiğine inanmaktadır. Çünkü hataların raporlanma sıklığı alt boyutunun ortalama
skoru 2,34 bulunmuştur. Bu skor kesim noktası olan 3 değerinin altında kalmıştır.
Tablo 3. Hasta Güvenliği Hastane Anketindeki Boyutlar Arasındaki İlişkiler
BOYU
TLAR
1.Ünitel
er
İçinde
Ekip
Çalışma
sı
2.Yöneti
ci
Beklenti
leri Ve
Güvenli
k
Geliştir
me
Faaliyetl
eri
3.
Orgütsel
Öğrenm
e Ve
Sürekli
Geliştir
me
4. Hasta
Güvenli
ği İçin
Hastane
Yönetim
inin
Desteği
5.
Hatalar
Hakkınd
a Geri
Bilidiri

r
p
r

1

2

3

4

5

6

1

p

r

,28
6**

p

,00
0

r

,47
1**

,35
1**

p

,00
0

,00
0

r

,06
3

,46
5**

,22
7**

p

,37
9

,00
0

,00
1

r

,24
4**

,26
8**

,31
4**

,27
3**

p

,00
0

,00
0

,00
0

,00
0

1

1

1

1
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7

8

9

10

11

12

1
3

m ve
İletişim
6.
İletişimi
n Açık
Tutulma
sı
7.
Personel
Sağlama
8.
Hataya
Karşı
Cezalan
dırıcı
Olmaya
n Yanıt
9.
Uniteler
arasi
Ekip
Çalışma
sı
10.
Hastane
Müdaha
leleri ve
Değişim
11.
Hasta
Güvenli
ğinin
Ayrıntılı
Algılam
ası
(hastane
geneli)
12.
Hastane
Ünitesin
de Hasta
Güvenli
ği
Derecesi
13.
Olayları
n
(Hatalar
ın)
Raporla
nma
Sıklığı

r

,28
3**

,35
5**

,26
8**

,30
0**

,57
4**

p

,00
0

,00
0

,00
0

,00
0

,00
0

,20
2**

,02
1

,14
9*

,00
4
,16
6*

,76
3
,26
7**

,03
5
,42
1**

,06
4

r
p
r

,10
1
,15
3
,09
8

,00
1
,04
5

,03
3
,63
8
,11
2

,23
4**

1

1

1

p

,16
9

,52
5

,11
3

,01
9

,00
0

,00
0

,36
9

r

,10
8

,42
2**

,11
7

,52
1**

,28
7**

,28
0**

,14
2*

,16
8*

p

,12
9

,00
0

,10
0

,00
0

,00
0

,00
0

,04
5

,01
7

r

,21
7**

,19
7**

,24
1**

,29
8**

,22
9**

,17
6*

,05
6

,02
7

,45
0**

p

,00
2

,00
5

,00
1

,00
0

,00
1

,01
2

,43
3

,70
5

,00
0

r

,33
7**

,37
5**

,51
4**

,32
2**

,32
0**

,37
3**

,16
6*

,22
8**

,29
8**

,24
5**

p

,00
0

,00
0

,00
0

,00
0

,00
0

,00
0

,01
9

,00
1

,00
0

,00
0

r

,14
1*

,09
2

,30
9**

,27
0**

,32
5**

,18
6**

,02
6

,19
6**

,14
9*

,11
3

,30
5**

p

,04
7

,19
7

,00
0

,00
0

,00
0

,00
8

,71
7

,00
5

,03
6

,11
2

,00
0

r

,00
6

,14
5*

,24
3**

,22
0**

,45
1**

,26
7**

,11
1

,14
0*

,27
1**

,17
6*

,20
8**

,17
4*

p

,92
8

,04
0

,00
1

,00
2

,00
0

,00
0

,11
8

,04
8

,00
0

,01
3

,00
3

,01
4

1

** Korelasyon katsayısı 0,01 yanılma payında anlamlıdır (çift yönlü).
* Korelasyon katsayısı 0,05 yanılma payında anlamlıdır (çift yönlü).
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Tablo 3 hemşirelerin hasta güvenliği kültürü alt boyut skorları arasındaki ilişkileri
göstermektedir. Tablo incelendiğinde hasta güvenliği kültürü alt boyutları arasında
çoğunlukla anlamlı ve güçlü ilişkilerin (p<0,01) olduğu görülmektedir. Hasta güvenliğinin
hastane geneli ve çalışan departmana göre algılanan dereceleri arasında anlamlı ilişki
bulunmuştur (r= ,305; p<0,01). Hemşirelerin hastane genel hasta güvenliği algılama
dereceleri ile “örgütsel öğrenme ve sürekli geliştişrme” arasında bu araştırma açısından en
güçlü pozitif ilişki bulunmuştur (r= ,514; p<0,01). Buna karşılık hemşirelerin kendi
departmanlarına ilişkin algıladıkları departmantal hasta güvenliği derecesi ile “hatalar
hakkında geri bildirim ve iletişim” alt boyutu arasında yüksek pozitif ilişki söz konusudur
(r= ,325; p<0,01). Ayrıca bu araştırmada hataların raporlanma sıklığı ile ünite içindeki
ekip çalışiması arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur. Bu durum hata raporlama
sıklığı arttıkça ünitelerdeki ekip çalışması düzeyine ilişlkin değerlendirmelerin olumsuz
etkileneceği anlamına gelmektedir. Ancak bu ilişlki istatistiksel olarak anlamlı
bulunmamıştır (r=-,006; p>0,05). Sonuç olarak hemşirelerin hastanedeki genel hasta
güvenliği derecesi ve çalıştıkları üniteler için algıladıkları hasta güvenliği dreceleri ile
diğer alt boyutlar arasında “üniteler içindeki ekip çalışması”, “üniteler arası ekip
çalışması”, “yönetici beklenti ve güvenlik geliştirme faaliyetleri”, “örgütsel öğrenme ve
sürekli geliştirme”, “hasta güvenliğine yönelik hastane yönetiminin desteği”, “hatalar
hakkında geri bildirim ve iletişim”, “iletişimin açık tutulması” gibi hasta güvenliği kültürü
alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Dolayısı ile hastane güvenliği
derecesini yükseltmek için ünitelerdeki ekip çalışmasını ve üniteler arası ekip çalışmasını
desteklemek, iletişim kanallarını açık tutmak, hastane yönetimlerinin hasta güvenliğini
desteklemesi, hastanede yapılan hataların rapor edilmesi ve hatalara ilişkin geri
bildirimlerin yapılması, hastanelerde örgütsel öğrenme ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine
daha çok önem verilmesi hasta güvenliği derecesinin hem tüm hastane açısından hem de
departmanlar açısından yükselmesine ivme kazandırabilir.
Tablo 4. Hemşirelerin Çalıştıkları Ünitenin Hasta Güvenliği Derecesinin
Belirleyicileri

3

p

,101

23,316

,000(a)

,153

,144

17,757

,000(b)

,421(c)

,177

,165

14,088

,000(c)

,442(d)

,196

11,867

,000(d)

R

R2

Düzeltilmiş
R2

1

,325(a)

,105

2

,391(b)

3
4

Model
1

2

F

Model (e)

(Sabit)
Hatalar Hakkında Geri
Bilidirim ve İletişim
(Sabit)
Hatalar Hakkında Geri
Bilidirim ve İletişim
Örgütsel Öğrenme ve
Sürekli Geliştirme
(Constant)

DurbinWatson

,179

1,536

Standardize
Edilmemiş
Katsayılar
Std.
Beta Error
2,470
,203

Standardize
Edilmiş
Katsayılar
Beta

t
12,150

Önemlilik
(p)
,000

VIF

,325

4,829

,000

1,000

5,191

,000

,288

,060

1,647

,317

,224

,061

,253

3,656

,000

1,109

,284

,085

,229

3,320

,001

1,109

1,203

,363

3,311

,001
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4

Hatalar Hakkında Geri
Bilidirim ve İletişim
Örgütsel Öğrenme ve
Sürekli Geliştirme
Hasta Güvenliği İçin
Hastane Yönetiminin
Desteği
(Sabit)
Hatalar Hakkında Geri
Bilidirim ve İletişim
Örgütsel Öğrenme ve
Sürekli Geliştirme
Hasta Güvenliği İçin
Hastane Yönetiminin
Desteği
Yönetici Beklentileri ve
Güvenlik Geliştirme
Faaliyetleri

,191

,062

,216

3,084

,002

1,165

,252

,085

,203

2,946

,004

1,136

,196

,081

,165

2,423

,016

1,107

1,284

,362

3,545

,000

,204

,062

,230

3,299

,001

1,176

,298

,088

,241

3,410

,001

1,214

,270

,088

,227

3,085

,002

1,318

,170

,080

,161

2,111

,036

1,402

a Belirleyicier: (Sabit), Hatalar Hakkında Geri Bilidirim ve İletişim
b Belirleyicier: (Sabit), Hatalar Hakkında Geri Bilidirim ve İletişim, Örgütsel Öğrenme
ve Sürekli Geliştirme
c Belirleyicier: (Sabit), Hatalar Hakkında Geri Bilidirim ve İletişim, Örgütsel Öğrenme
ve Sürekli Geliştirme, Hasta Güvenliği İçin Hastane Yönetiminin Desteği
d Belirleyicier: (Sabit), Hatalar Hakkında Geri Bilidirim ve İletişim, Örgütsel Öğrenme
ve Sürekli Geliştirme, Hasta Güvenliği İçin Hastane Yönetiminin Desteği, Yönetici
Beklentileri Ve Güvenlik Geliştirme Faaliyetleri
e Dependent Variable: Hasta guvenligi derecesi
VIF: Variance Inflation Factor (Varyans Şişme Faktörü)
Tablo 4 hemşirelerin çalıştıkları ünitelere ilişkin algıladıkları departmantal hasta güvenliği
derecesinin hasta güvenliği kültürü alt boyutlarından hangileri tarafından belirlendiğini
göstermektedir. Departmantal hasta güvenliği derecesinin hangi hasta güvenliği kültürü
alt boyutları tarafından açıklandığını belirlemek için adım adım (stepwise) çoklu
regresyon analizi uygulanmıştır. Regresyon modelinde hemşireler tarafından algılanan
departmantal hasta güvenliği derecesi bağımlı değişken, 12 hasta güvenliği kültürü alt
boyutları ise bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Uygulanan regresyon analizi
sonucunda dördüncü adımda departmantal hasta güvenliği derecesinin hasta güvenliği
kültürü alt boyutlarından 4 tanesi (“Hatalar Hakkında Geri Bilidirim ve İletişim”,
“Örgütsel Öğrenme ve Sürekli Geliştirme”, “Hasta Güvenliği İçin Hastane Yönetiminin
Desteği” ve “Yönetici Beklentileri ve Güvenlik Geliştirme Faaliyetleri”) tarafından
anlamlı şekilde belirlendiği bulunmuştur. Tablo incelendiğinde departmantal hasta
güvenliği derecesinin “örgütsel öğrenme ve sürekli geliştirme” (standardize beta = ,241;
p< 0,01)hasta güvenliği kültürü alt boyutu tarafından en kuvvetli şekilde belirlendiği
bulunmuştur. Dolayısı ile Tablo 4 incelendiğinde bu araştırmada departmantal hasta
güvenliği derecesini önemlilik sırasıyla “Örgütsel Öğrenme ve Sürekli Geliştirme”,
“Hatalar Hakkında Geri Bilidirim ve İletişim”, “Hasta Güvenliği İçin Hastane
Yönetiminin Desteği” ve “Yönetici Beklentileri ve Güvenlik Geliştirme Faaliyetleri”
belirlemektedir. Bu dört alt boyut departmantal hasta güvenliği algılanan derecesindeki
toplam varyansın yaklaşık %20’sini açıklamaktadır.
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Tablo 5. Hemşirelerin Hastane Hasta Güvenliği Derecesinin Belirleyicileri
F

p

,261

71,196

,000(a)

,324

,317

47,204

,000(b)

,598(c)

,357

,348

36,344

,000(c)

4

,611(d)

,373

,361

29,046

,000(d)

5

,623(e)

,389

,373

24,669

,000(e)

6

,633(f)

,401

21,548

,000(f)

Model (e)

R

R2

Düzeltilmiş
R2

1

,514(a)

,264

2

,569(b)

3

Model
1

2

3

4

5

6

(Sabit)
Örgütsel Öğrenme ve
Sürekli Geliştirme
(Sabit)
Örgütsel Öğrenme ve
Sürekli Geliştirme
İletişimin Açık Tutulması
(Sabit)
Örgütsel Öğrenme ve
Sürekli Geliştirme
İletişimin Açık Tutulması
Ünitelerarası Ekip
çalışması
(Sabit)
Örgütsel Öğrenme ve
Sürekli Geliştirme
İletişimin Açık Tutulması
Ünitelerarası Ekip
çalışması
Personel Sağlama
(Sabit)
Örgütsel Öğrenme ve
Sürekli Geliştirme
İletişimin Açık Tutulması
Ünitelerarası Ekip
çalışması
Personel Sağlama
Rapor Edilen Olay Sayısı
(Sabit)
Örgütsel Öğrenme ve
Sürekli Geliştirme
İletişimin Açık Tutulması
Ünitelerarası Ekip

DurbinWatson

,383

1,746

Standardize
Edilmemiş
Katsayılar
Std.
Beta Error
1,724
,222

Standardize
Edilmiş
Katsayılar
Beta

t
7,775

Önemlilik
(p)
,000

VIF

,514

8,438

,000

1,000

6,018

,000

,507

,060

1,377

,229

,440

,060

,446

7,343

,000

1,077

,199
,918

,048
,266

,253

4,164
3,451

,000
,001

1,077

,431

,059

,438

7,362

,000

1,079

,159

,048

,202

3,282

,001

1,155

,190

,059

,191

3,195

,002

1,087

,592

,301

1,967

,051

,442

,058

,449

7,594

,000

1,087

,145

,048

,184

2,993

,003

1,176

,175

,059

,176

2,964

,003

1,101

,136
,654

,061
,300

,129

2,225
2,183

,027
,030

1,041

,467

,059

,474

7,948

,000

1,128

,143

,048

,182

2,992

,003

1,176

,170

,059

,171

2,906

,004

1,102

,141
-,108
,511

,060
,049
,306

,134
-,126

2,336
-2,205
1,670

,020
,029
,097

1,043
1,040

,435

,060

,442

7,203

,000

1,211

,135
,159

,048
,058

,172
,160

2,836
2,730

,005
,007

1,184
1,112
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çalışması
Personel Sağlama
Rapor Edilen Olay Sayısı
Algılanan Departmantal
Hasta Güvenliği Dercesi

,140
-,110

,060
,048

,133
-,129

2,337
-2,262

,020
,025

1,043
1,041

,095

,047

,119

2,006

,046

1,130

a Belirleyicier: (Sabit), Hatalar Hakkında Geri Bilidirim ve İletişim
b Belirleyicier: (Sabit), Hatalar Hakkında Geri Bilidirim ve İletişim, Örgütsel Öğrenme
ve Sürekli Geliştirme
c Belirleyicier: (Sabit), Hatalar Hakkında Geri Bilidirim ve İletişim, Örgütsel Öğrenme
ve Sürekli Geliştirme, Hasta Güvenliği İçin Hastane Yönetiminin Desteği
d Belirleyicier: (Sabit), Hatalar Hakkında Geri Bilidirim ve İletişim, Örgütsel Öğrenme
ve Sürekli Geliştirme, Hasta Güvenliği İçin Hastane Yönetiminin Desteği, Yönetici
Beklentileri Ve Güvenlik Geliştirme Faaliyetleri
e Dependent Variable: Hasta guvenligi derecesi
VIF: Variance Inflation Factor (Varyans Şişme Faktörü)
Tablo 5 hemşirelerin algıladıkları hastane hasta güvenliği derecesinin hasta güvenliği
kültürü alt boyutlarından hangileri tarafından belirlendiğini göstermektedir. Algılanan
hastane güvenliği derecesinin hangi hasta güvenliği kültürü alt boyutları tarafından
açıklandığını belirlemek için adım adım (stepwise) çoklu regresyon analizi uygulanmıştır.
Regresyon modelinde hemşireler tarafından algılanan hastane hasta güvenliği derecesi
bağımlı değişken, 12 hasta güvenliği kültürü alt boyutları ise bağımsız değişken olarak
kullanılmıştır. Uygulanan regresyon analizi sonucunda altıncı adımda departmantal hasta
güvenliği derecesinin hasta güvenliği kültürü alt boyutlarından 6 tanesi tarafından
anlamlı şekilde belirlendiği bulunmuştur. Tablo incelendiğinde hastane hasta güvenliği
derecesinin “örgütsel öğrenme ve sürekli geliştirme” (standardize beta = ,442; p< 0,01)
hasta güvenliği kültürü alt boyutu tarafından en kuvvetli şekilde belirlendiği bulunmuştur.
Dolayısı ile Tablo 4 incelendiğinde bu araştırmada hastane hasta güvenliği derecesini
önemlilik sırasıyla “Örgütsel Öğrenme ve Sürekli Geliştirme”, “İletişimin Açık
Tutulması”, “Ünitelerarası Ekip Çalışması”, “Personel Sağlama”, “Rapor Edilen Olay
Sayısı” ve “Algılanan Departmantal Hasta Güvenliği Derecesi” belirlemektedir. Ancak
rapor edilen olay sayısı arttıkça hemşirelerin algıladıkları hastane hasta güvenliği
derecesinin azaldığı dikkat çekici bir bulgudur. Bir başka ifadeyle hastane hasta güvenliği
ile ilgili rapor edilen olay sayısı arttıkça hemşirelerin hastane hasta güvenliğine ilişkin
değerlendirmeleri olumsuzlaşmaktadır. Bu altı alt boyut algılanan hastane hasta güvenliği
derecesindeki toplam varyansın yaklaşık %40’ını açıklamaktadır.
Tablo 6. Hemşirelerin Hasta Güvenliği Külürü Algılşamalarının Çalışılan Ünitelere
Göre Karşılaştırılması

Ameliyat
hane
(n=7)

Diğer
(Laborat
uvar,
Röntgen
vb.)
(n= 46)

KiKa
re
(x2)

p

,4
6

3,2
1

,63

3,8

,48

26,
349

,0
00

,6

3,2

,46

3,4

,50

14,

,0

BOYU
TLAR

Dahili
Tıp
Birimle
ri
(n= 52)

Cerrah
i Tıp
Birimle
ri
(n= 33)

Yoğun
Bakım
Ünitesi
(n= 39)

Acil
Servis
(n=17)

Diyaliz
(n= 6)

Üniteler
İçinde
Ekip
Çalışma
sı

3,
90

,5
9

3,
71

,6
4

3,
99

,6
6

3,
17

,7
6

4,
08

Yönetic

3,

,7

3,

,8

2,

,6

2,

,8

3,
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i
Beklent
ileri Ve
Güvenli
k
Geliştir
me
Faaliyet
leri
Örgütse
l
Öğrenm
e ve
Sürekli
Geliştir
me
Hasta
Güvenli
ği İçin
Hastane
Yöneti
minin
Desteği
Hatalar
Hakkın
da Geri
Bilidiri
m ve
İletişim
İletişimi
n Açık
Tutulm
ası
Persone
l
Sağlam
a
Hataya
Karşı
Cezalan
dırıcı
Olmaya
n Yanıt
Uniteler
arasi
Ekip
Çalışma
sı
Hastane
Müdaha
leleri ve
Değişi
m
Hasta
Güvenli
ğinin
Ayrıntıl

31

2

09

5

98

9

95

4

70

0

1

429

25

3,
69

,5
1

3,
54

,8
0

3,
73

,6
6

3,
54

,6
9

3,
72

,3
8

3,2
3

,56

3,6
6

,50

5,1
74

,5
22

3,
42

,5
7

3,
46

,6
3

3,
15

,6
2

3,
25

,9
9

3,
61

,8
7

3,6
1

,35

3,5
7

,48

11,
366

,0
78

3,
33

,8
3

3,
48

,8
7

3,
41

,7
5

2,
76

1,
14

4,
22

,7
7

2,8
0

,74

3,1
9

,72

16,
291

,0
12

2,
98

,6
5

3,
08

,6
8

2,
93

,9
4

2,
60

,9
0

3,
66

,8
9

2,6
1

,59

2,9
9

,69

10,
677

,0
99

2,
92

,4
6

2,
67

,6
6

2,
60

,6
7

2,
70

,7
9

2,
54

,4
3

2,6
0

,31

2,8
5

,42

10,
331

,1
11

2,
40

,5
9

2,
39

,7
6

2,
41

,9
0

1,
98

,7
5

2,
94

,6
4

2,1
4

,26

2,5
2

,80

10,
841

,0
93

3,
10

,6
2

3,
34

,4
6

3,
10

,6
7

2,
91

,7
3

3,
20

,4
3

3,3
9

,42

3,4
1

,54

13,
510

,0
36

3,
44

,5
6

3,
74

,4
90

3,
28

,8
1

3,
26

,3
7

3,
20

,5
1

3,3
9

,73

3,3
1

,67

11,
846

,0
65

3,
50

,5
3

3,
40

,6
4

3,
67

,5
4

3,
42

,7
6

3,
91

,7
8

3,6
4

,24

3,6
5

,62

6,7
46

,3
45
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2

ı
Algılam
ası
Olayları
n
(Hatalar
ın)
Raporla
nma
Sıklığı
Hastane
Ünitesi
nde
Hasta
Güvenli
ği
Dereces
i

2,
51

1,
12

2,
30

1,
02

2,
29

1,
25

2,
09

1,
11

2,
44

1,
29

2,6
1

,89

2,2
4

,99

3,4
42

,7
52

3,
28

,6
6

3,
36

,6
0

3,
69

,7
6

3,
17

1,
01

4,
50

,8
3

3,5
7

,78

3,3
0

,69

17,
718

,0
07

Tablo 5 hemşirelerin hasta güvenliği kültürü alt boyutlarının çalışılan ünitelere göre
dağılımını ve karşılaştırmasını göstermektedir. Gruplara düşen hemşire sayısı çok
dengesiz olduğundan ve diyaliz ünitesinde 6 hemşire analize tabii tutulduğundan,
nonparametrik bir test olan Kruskal Wallis testi ünitelere göre karşılaştırma yapmak
amacıyla kullanılmıştır. Tablo incelendiğinde hemşirelerin “Üniteler İçindeki Ekip
Çalışması”, “Yönetici Beklentileri Ve Güvenlik Geliştirme Faaliyetleri”, “Hatalar
Hakkında Geri Bilidirim ve İletişim”, “Ünitelerarası Ekip Çalışması” ve “Hastane
Ünitesinde Hasta Güvenliği Derecesi” gibi hasta güvenliği kültürü alt boyutları için
ünitelere göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Hemşirelerin hastane hasta güvenliği
derecesi algılamaları arasında çalıştıkları ünitelere göre anlamlı farklılık söz konusu
olmamasına karşın, hemşirelerin algıladıkları departmantal hasta güvenliği dereceleri
arasında anlamlı farklılık söz konusudur. Yapılan çoklu karşılaştırma analizinde (Tukey
testi) farklılığı yaratan grubun diyaliz ünitesinde çalışan hemşirelerin yanıtları olduğu
anlaşılmıştır.
4.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Hemşirelerin hasta güvenliği uygulamalarındaki etkinliğini gösteren birçok çalışma
vardır. Örneğin, Günlük hasta başına ek bir hemşire ilavesi ile 30 günlük ölüm oranında
%50, hemşire bakım saatinde 0,25’lik ilave ile ölüm oranında %20 azalma sağlandığı
saptanmıştır (Tombe, 2007: 15). Günlük hasta başına verilen hemşirelik bakım saatinde
bir saatlik artış ile pnomöni vakalarında % 8,5; bakım saatinde %10’luk bir artışın
sağlanması ile % 9,5 oranında azalmaya yol açtığı saptanmıştır. Hemşirelik bakım
saatinde artış ile bası yaralarında azalmaya yol açtığı belirlenmiştir (Sezgin, 2007: 18).
Cerrahi müdahale sonrası hasta başına sağlanan günlük tam hemşire bakım saati ile idrar
yolu enfeksiyonları, pnömoni, tromboz ve akciğer rahatsızlıkları riski arasında ilişki
olduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçları efektif bir hemşirelik bakımı ile hasta
güvenliğini tehdit edebilecek birçok komplikasyonların önlenebileceğini açıkça
göstermektedir (Wolf, 1996: 68).
Türkiye’de özellikle uluslararası kalite ve adretişdasyon örgütlerinden belge alanlar ve
alma sürecinde bulunan hastaneler hasta güvenliği ve tıbbi hataların asgari düzeylerde
tutulmasına büyük önem vermektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2004 yılından itibaran
uygulamaya alınan Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemin kapsamında hastanelerin
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kurumsal performans puanlarının hesaplanmasında hasta güvenliğine ilişkin
değerlendirmeler de yer almaktadır. Performansa Dayalaı Ek Ödeme Sistemi ile birlikte
Sağlık bakanlığı hastanelerinde hasta ve çalışan güvenliğine eskiye nazaran daha çok
önem verilmektedir. Ayrıca ek ödeme sistemi hasta güvenliği konusundaki hastana
faaliyetlerini özendirmekte ve hasta güvenliğine ilişkin yeni uygulamaları hastanelere
önerebilmektedir. Artık günümüzde Türkiye’de hem özel hem de kamu hastaneleri hasta
ve çalışan güvenliği uygulamalarını arttırmıştır. Türkiye’de hasta güvenliği
uygulamalarını, hasta güvenliğini bilincini artırmak için konuya özgü başta kongreler
olmak üzere bilimsel faaliyetlerde de önemli artış trendi yaşanmaktadır. Ancak ülkemizde
hasta güvenliği konusunda yapılan bilimsel çalışmaların ve yayınların istendik düzeye
geldiğini söylemekte her zaman mümkün olmayabilir (Kaya vd., 2010; OECD, 2008;
Resmi Gazete, 2009).
Hasta güvenliği günümüzde sağlık reformlarının önemli bir elementi olmaya başlamıştır.
Ülkemizde de hasta güvenliği uygulamalarında artışlar yaşanmaktadır. Daha önce de
belirtildiği üzere hemşirelerin hasta güvenliği kültürü ve uygulamalarının oluşmasında
önemli görevleri vardır. Bundan dolayı hasta güvenliği konusunda hemşirelerin hizmet içi
eğitimlerinin yapılması, hemşirelik eğitiminde hasta güvenliği uygulamalarının
öğretilmesi önem arz etmektedir. Mesleki Sorumluluk Sigortası’nın sağlık sistemimizde
yer etmesi ile birlikte hasta güvenliği önemini artıracaktır. Hemşirelerin hasta güvenliği
ile ilgili sorunlarla karşılaşmaması için mesleklere özgü hasta güvenliği yasal
düzenlemelerinin yapılması gerekecektir. Ülkemizde yasal olarak tebliğ düzeyinde
oluşturulan hasta güvenliğinin yönetmeliklere taşınması gerekmektedir. Bu noktada hasta
güvenliğinin mevzuatı geliştirilmek durumundadır.
KAYNAKLAR
Akalın, E. (2004) “Hasta Güvenliği Kültürü: Nasıl Geliştirebiliriz?”. ANKEM Derg. 18
(2): 12-13
Akbulut, T.- Coşkun, N.- Abbasoğlu, A. (1998) İşyeri Hekimliği Ders Notları. Ankara:
Türk TabiplerBirliği Yayını.
Berwick, DM. ve Leape LL. (1999) “Reducing errors İn Medicine:It’s Time To Take This
MoreSeriously”, BMJ 319:136-137.
Çırpı, F., Merih, YD., Kocabey, MY (2009) Hasta Güvenliğine Yönelik Hemşirelik
Uygulamalarının Ve Hemşirelerin Bu Konudaki Görüşlerinin Belirlenmesi.
İçinde: Kırılmaz H (Ed.) “Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
Bildiriler Kitabı Cilt 2”. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve
Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı. ss. 85-94.
Davis P, Lay-Yee R, Briant R, et al. (2002) Adverse events in New Zealand public
hospitals I: occurrence and impact. New Zealand Medical Journal,115: U271.
Emiroğlu, N. (1994), “İş Sağlığı Hemşireliği”, Türk Hemşireler Dergisi, 44(6)35-38.
Fişek, A. (1989), “TTB İşçi Sağlığı Etkinlikleri”, Türk Tabipleri Birliği Haber Bülteni,
17: 12-14
Joint Commission International Accreditation Standards Hospitals, 3rd Jan., 2008:31-35

334

Kaya S, Barsbay S, Karabulut E. (2010) The Turkish version of the safety attitudes
questionnaire:psychometric properties and baseline data. Quality and Safety in
Health Care, 2010, 19: 572- 577
Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. (2000) To err is human: building a safer health
system. Washington, DC: National Academy Press.
Lowery JE. (1997) “Understanding The Culture Shift İn Health Care. Culture Shift: A
Leader’s Guide To Managing Change in Health Care”. Chicago: American
Hospital Publishing Inc., pp. p 1-14.
Michel P, Quenon JL, Sarasqueta AM, et al. (2004) Comparison of three methods for
estimating ratesof adverse events and rates of preventable adverse events in
acute care hospitals. BMJ, 328: 199.
OECD and World Bank. OECD Reviews of Health Systems, Turkey. France: OECD
Publishing, 2008.
Özgirgin, K. (1996) “Hastane Yönetiminde Kalite Uygulamaları ve Toplam Kalite
Yönetimine Geçiş Projesi”. 5.Ulusal Kalite Kongresi Özgeçmişler ve Tebliğler
3, Kalder, İstanbul.
Pronovost PJ, Weast B, Bishop K et al. (2004) “Senior Executive Adopt-A-Work Unit: A
Model For Safety Improvement”. Jt Comm J Qual Saf 30: 59-68.
Resmi Gazete (2009) Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ. 29 Nisan 2009 tarihli ve
27214 mükerre rsayılı Resmi Gazete. (www.saglik.gov.tr, 01.06.2010).
Sezgin, B. (2007) “Kalite Belgesi Alan Hastanelerde Çalışma Ortamı ve Hemşirelik
Uygulamalarının
Hasta Ve Hemşire Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi”. İstanbul Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Sorra JS, Nieva VF. (2004) Hospital survey on patient safety culture. Rockville, MD:
AHRQ Publ. No. 04-0041.
T.C. Sağlık Bakanlığı (2011). Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi.
http://www.performans.saglik.gov.tr/content/files/yonerge/saglikta_performans_ve_kalite
_yonergesi_060509.pdf (Erişim Mart 2011).
Tombe, D. (2007), “Hasta Güvenliğini Sağlamanın Karmaşıklığı: Karmaşıklığın İnsan Ve
Sistem Boyutları”. 1. Hasta Güvenliği Kongre Kitabı, Antalya.
Vincent C, Neale G, Woloshynowych M. (2001) Adverse events in British hospitals:
preliminary retrospective record review. BMJ;322: 517-519.
Wolf, ZR.- Goldrick, T., - Flynn, ER.- Warwick, F. (1996), “Factors Associated With A
Perceived Harmful Out-Come From Medication Errors A Pilot Study”, The
Journal of Continuing Education in Nursing, 7(2):65-73.

335

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ
YAKLAŞIMI
Ümit ATMAN1 , Suat ÖZÇEVIKEL2
Özet
Amaç: Bu araştırma 112 Acil Sağlık Hizmeti çalışanlarının “Hasta Güvenliği Kültürü”nü
ölçmek, bu konudaki güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Materyal-metot: Çalışma 2010 yılı, Ağustos-Ekim ayları arasında yapılmıştır. Manisa 112
Acil Sağlık Hizmeti çalışanlarının tamamı çalışma kapsamına alınmış, veriler iki
bölümden oluşan bir anket yardımı ile toplanmıştır. I.Bölümde katılımcıları tanımlamak
amacıyla; cinsiyet, yaş, görev ve birimde çalıştığı süre sorulmuştur. II.Bölümde 112 Acil
Sağlık Hizmetleri personelinin “Hasta Güvenliği yaklaşımı” belirlenmeye çalışılmıştır.
Bunun için Teksas Üniveristesi (University of Texas) tarafından tasarlanmış, 19 sorudan
oluşan bir Güvenlik Kültürü Anketi (Safety Climate Survey 2004), birime adapte edilerek
uygulanmıştır. Bu ölçme aracı likert ölçeğinin kullanıldığı bir anket olup, geçerlilik ve
güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır (cronbach alfa katsayısı 0.8956). Likert ölçeğinde
“1:Kesinlikle katılıyorum, 2:Katılıyorum, 3:Kararsızım, 4:Katılmıyorum, 5:Kesinlikle
katılmıyorum” ifadesine karşılık gelmektedir.
Anketler SPSS 16.0 Veri Analiz Programında değerlendirilmiş olup, veriler tanımlayıcı ve
çıkarımsal istatistik bazında ele alınmıştır.
Bulgular: 112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan personelin“Hasta Güvenliği
Kültürü” ortalaması 2.59 olarak saptanmıştır. Çalışanların“Hasta Güvenliği Kültürü”
anketine verdiği yanıtlar değerlendirildiğinde; “Bu birimde, hasta güvenliği kültürü,
başkalarının hatalarından öğrenmeyi destekler”, “Bu birimde, yöneticiler beni dinler ve
endişelerimi ciddiye alır”, “Yönetime ifade ettiğim hasta güvenliğini ilgilendiren
önerilerim, dikkate alınarak harekete geçilir”, ”Performansım hakkında uygun
geribildirim alırım” şeklindeki ifadelerle ilgili yorum yapmadıkları, “Çalışanlar, bu birim
için konulmuş kural yada kılavuzları genellikle dikkate almaz” ifadesine katılmadıkları
gözlenmiştir.
Acil Sağlık Hizmeti Birimi çalışanlarının”Hasta Güvenliği Kültürü” anketine verdiği
yanıtlar, cinsiyet, yaş, görev ve birimdeki çalışma süresi gibi değişkenler bazında
değerlendirildiğinde; istatistiksel anlamda bir fark bulunmuştur. Bu farkın istatistiksel
anlamda kontrolleri yapıldığında, farkı yaratan grubun; kadın çalışanlar, Acil Tıp
Teknikerleri ve Acil Ambulans Bakım Teknikerleri, görev süresi 8 yılın üzerinde olanlar
ve 30 yaş altı grup olduğu saptanmıştır(Kruskal Wallis Test, Bonferroni düzeltmesi ile
Mann-Whitney U test, p<0.0167).
Sonuç: Manisa ilinde 112 Acil Sağlık Hizmeti biriminde görev yapan personelin çoğu
“Hasta Güvenliği Kültürü” konusunda bilgi sahibidir ve hasta güvenliği konusuna
yaklaşımları olumludur. Birimde güvenlik kültürü ikliminin oluşturulduğu, konunun çeşitli
boyutlarda ele alındığı görülmüştür. Birim içinde “Hasta Güvenliği Kültürü” nü
geliştirmek için, yöneticilerin geribildirim konusunda yapıcı, destekleyici, açıklayıcı ve
öğretici olması gerektiği açıktır. Hasta güvenliği konusu yönetimin öncelikleri arasında
yer almalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, Güvenlik Kültürü, Hasta Güvenliği Kültürü ölçme
anketi
1
2
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Abstract
Aim: In this study we aimed that measure “Patient Safety Culture” of Emergency Call
Center staff and determine strong and weak features of these approaches.
Material-methods: Study was performed between August-October 2010 period. All
personels of Manisa Emergency Call Center was included in to study. Data were
collected by using a 2 part questionnaire. The 1 st part included questions about
descriptive determinants such as gender, age, position and experience duration. 2 nd part
to determine patient safety approach of Emergency Call Center staff was aimed. Safety
Climate Survey 2004 was adapted and used for this purpose. Questionnaire included 19
Likert type questions, and scored as strongly agree:1, agree:2, no decision:3, disagree:4,
strongly disagree:5. Questionnaires previous validity and reliability indicators were
appropriate (Cronbach alpha level: 0.896). Data were evaluated by using SPSS 16.0
statistical package program. Descriptive and analytical statistics were performed.
Results: The mean “Patient Safety Culture” point of emergency call center staff was
calculated as 2.59. When staffs response on patient safety culture questionnaire was
evaluated, we figured out, many of them avoided make comment about, “Administrators
support learning from others mistakes in this unit”, “Administrators listen to me and take
seriously my concern, in this unit”, “In this unit, my advices about patient safety care and
actions take place”, “I get positive feedback about my performance” questions. Many
participants reported they weren’t approve “Staffs don’t care rule or guidance in this
unit”
sentence.
When response of Emergency Health Services Unit staffs were compared by age, gender,
position and experience duration, statistically significant differences were found. These
differences due to female staffs, emergency medical technician, emergency ambulance
care technicians (paramedics), have experiences more than 8 years and younger staffs
than 30 years (p<0.05 by using Bonferroni corrected Mann Whitney U test after Kruskal
Wallis test). Conclusion: More of Emergency Call Center staffs have information about
“patient safety culture” and theirs attitudes were positive about patient safety. We can
say safety culture climate was exist, and this issue have argued from different points. It is
clear that, administrators should positive, supportive, exploratory and instructive. Patient
safety should have a priority of administrative issues.
Keywords: Patient Safety, Safety Culture, Safety Climate Survey
1. GİRİŞ
Günümüzün rekabet ortamında sağlık hizmetlerinde “hasta güvenliği” artık kalite ve
akreditasyon çalışmalarının en önemli ayağı haline gelmiştir. Öyle ki, “Institute of
Medicine” nın yayınladığı iki raporda “Tıbbi hatalar-hasta güvenliği” ve “kalite” sağlık
hizmetlerinin en önemli konuları olarak ele alınmıştır. Bu raporlara göre Amerika Birleşik
Devletlerinde her yıl 98.000 kişi tıbbi hatalar nedeniyle hayatını kaybetmekte, tıbbi
hataların büyük bir kısmı da kişisel hatalardan çok, sistemdeki hatalardan
kaynaklanmaktadır.
Toplum olarak sağlık hizmetleri ile ilgili bilinç düzeyinin yükselmesi, beklentinin
artması, teknolojik gelişmeler ve riskleri, artan maliyetler ve yükleri kalite standartlarının
yükelmesi, oluşan rekabet ortamı, ilerlemeyi şart koşan sağlık politikaları, hasta
güvenliğini bu alanın vazgeçilmezlerinden biri haline getirmiştir.
Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerinin sunum aşamalarında görülebilecek basit hatalar
nedeniyle, hastalar ve sağlık kuruluşunda çalışanlar için zararla sonuçlanabilecek süreçleri
öngörmek, zarar ve hataları engellemek çabasıdır. Hasta güvenliğinde temel amaç hasta
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ve hasta yakınlarını, çalışanları fiziksel ve psikolojik olarak olumlu etkileyebilecek bir
ortam yaratarak güvenliği sağlamaktır (Godlee, 1998:2) .
Sağlık hizmeti sunan birimlerde hasta güvenliğine yönelik sistemlerin oluşturulması, hasta
güvenliği kültürünün yerleştirilerek geliştirilmesi ile mümkündür. Kurumsal kültür
inançlar, değerler, adetler, uygulamalar, öğrenilen işlemler ve paylaşılan ödüllerin tümü
ile yoğrulmuştur. Kurumsal kültür kolay değiştirilebilecek bir değer değildir. Değişime
kolay uyabilecek çalışanlar olduğu gibi, şiddetli direnç gösterecekler de vardır. Önemli
olan kurumsal liderliğin bu değişimin ne kadar önemli olduğunu önce kendisinin kabul
etmesi, daha sonra bunu bütün birim çalışanlarına açık bir şekilde anlatması ve
paylaşmasıdır (Akalın, 2004:13).
Hasta güvenliği kültürü, sağlık hizmetlerinin her aşamasında çalışan, özellikle hekim ve
yardımcı sağlık personelinin, hasta haklarına saygı, günlük hayatta hastaların haklarının
korunması ve uygulanması için tüm paydaşların gayretleri sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Birimlerde oluşturulacak hasta güvenliği kültürü hataların, süreçlerin ve sistemle ilgili
sorunların açıkça ve cezalandırma korkusu olmadan tartışılabildiği bir ortam yaratacak,
hasta güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların başarılı ve sürekli olmasını sağlayacak ve
böylelikle, tanı ve tedavi süreçleri ile sağlık çıktıları önemli ölçüde iyileşecektir. Bu
nedenle sağlık hizmeti veren kurumlar için, güvenlik kültürünü değerlendirmek bir
ihtiyaçtır.
Bu değerlendirme sonucunda;
-hasta güvenliği konusundaki farkındalık artırılacak,
-hasta güvenliği müdahaleleri ya da programları değerlendirilecek, değişimler izlenecek,
-İçsel ve dışsal kıyaslama(benchmarking) yapılacak,
-İyileştirme ve düzenleme yapılacak alanlar, gereklilikler belirlenecektir.
Sağlık hizmetleri sunumu oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Aynı amaca hizmet eden
birden fazla meslek grubunun ve hizmet biriminin dahil olduğu bir yapılanmadır. Bu
yapılanmanın en önemli ayaklarından biri “Acil Sağlık Hizmetleri”dir. Bugüne kadar
ülkemizde sağlık hizmetinin sunulduğu pek çok birimde “hasta güvenliği” ve “hasta
güvenliği kültürü” ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Fakat Acil Sağlık Hizmeti sunan
112 birimlerinde, bu konuyla ilgili yapılan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır.
Acil sağlık hizmetleri sistemi; acil yardım ve kurtarma ile başlayıp, taşıma (ambulans
hizmetleri), acil servis ve rehabilitasyon hizmetleri ile devam eden bir sistemdir. Zincirin
halkalarından birindeki bozukluk veya aksaklık, diğer tüm halkaları da etkilemektedir
(Aksoy ve Ergün, 2009). Trafik kazalarında, ilk 5 dakika içinde yaralıların %5’inin ve
kazadan sonraki ilk yarım saat içinde %50’sinin kaybedilmesi en kısa zamanda yapılacak
acil yardımın önemini ortaya koymaktadır. Uzmanlar bilinçli, kaliteli, süratle ve hasta
güvenliğini esas alarak yapılan acil sağlık hizmetleri ile hayatını kaybedenlerin en %20
sinin kurtarılmasının mümkün olabileceğini bildirmiştir (Kakillioğlu, 2009; Ege,1999).
Türkiye de hastane öncesi Acil sağlık hizmetleri, ilk kez 1986 yılında üç büyük
ilde(İstanbul, İzmir, Ankara) 077 nolu telefon ile ulaşılan “077 Hızır Acil Servis”olarak
faaliyete başlamıştır. Sağlık Bakanlığı 1994 yılında başlattığı bir projeyle 112 nolu
telefonla ulaşılan “112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri”ni devreye sokmuştur. 1994
yılında 6 ilde hizmet vermeye başlayan “Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri”, 1997
yılında bütün ülkeye yayılmıştır. Bakanlık 2003 yılında bu hizmetlerin adını, “Acil Sağlık
Hizmetleri” olarak değiştirmiştir (Tekingündüz, 2009).
2. MATERYAL METOT
Bu çalışma; 112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapanların, “Hasta Güvenliği
Kültürü” algısını belirlemek amacı ile planlanmış olup, 2010 yılı Mayıs ve Ağustos
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aylarını kapsayan bir dönemde, Manisa ilinde yapılmış ve çalışmaya 112 Acil Sağlık
Hizmetleri birimi çalışanlarının tamamı (215 kişi) katılmıştır. Araştırma sonunda 112 Acil
Sağlık Hizmetleri biriminin hasta güvenliği konusundaki güçlü yönlerini ve iyileştirmeye
açık alanlarını saptamak hedeflenmiştir. Veriler iki bölümden oluşan bir anket yardımı ile
toplanmıştır. I. Bölümde katılımcıları tanımlamak amacıyla; cinsiyet, yaş, görev ve 112
de çalıştığı süre sorulmuştur. II. Bölümde 112 personelinin “Hasta Güvenliği Kültürü”
belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için Teksas Üniveristesi (University of Texas)
tarafından tasarlanmış, 19 sorudan oluşan bir Güvenlik Kültürü Anketi (Safety Climate
Survey 2004), birime adapte edilerek uygulanmıştır. Bu ölçme aracı likert ölçeğinin
kullanıldığı bir ankettir, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır (cronbach alfa
katsayısı 0.8956).
Likert ölçeğinde “1: Kesinlikle katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3: Fikrim yok, 4:
Katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılmıyorum” ifadesine karşılık gelmektedir. Bu ölçme
yöntemi ile birimdeki “hasta güvenliği kültürü”nün hangi seviyede olduğu, liderliğin
çalışanlar tarafından nasıl algılandığı saptanabilmektedir.
Anketler SPSS 16.0 Veri Analiz Programında değerlendirilmiş olup, veriler tanımlayıcı ve
çıkarımsal istatistik bazında ele alınmış, sonuçlar %95 ‘lik güven aralığında, anlamlılık
p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
3. BULGULAR
3.1.Tanımlayıcı Özellikler
Çalışmaya katılan toplam 215 personelden % 41.9’u (90) Erkek, %58.1’i (125) Kadındır.
Personelin %78.1’i (168 kişi) 30 yaş altı grubundan, %8.8’i (19 kişi) 30-34 yaş
grubundan, %3.7’si (8 kişi) 35-39 yaş grubundan, %5.6’sı (12 kişi) 40-44 yaş grubundan
ve %3.7’si (8 kişi) 45 ve üzeri yaş grubundan olup, %11.6’sı (25 kişi) Pratisyen Hekim,
%59.5’u (128 kişi) Acil Tıp Teknisyeni , %19.5’i (42 kişi) Ambulans ve Acil Bakım
Teknikeri, %0.9’u (2 kişi) Sağlık Memuru, %0.5’i (1 kişi) Ebe, % 7.9’u(17 kişi) Şoför
olarak görev yapmakta olduğunu ifade etmiştir.
Personelin 112 hizmet biriminde çalışma sürelerine bakıldığında; %4.2’sinin (9 kişi) 1
yıldan az, %9.3’ünün (20 kişi) 1-2 yıl, %77.2’sinin (166 kişi) 3-7 yıl, %7.0’sinin (15 kişi)
8-12 yıl ve %2.3’ünün (5 kişi) 13 yıl ve üzeri bir süredir 112 Acil Sağlık Hizmetleri
biriminde çalıştığı saptanmıştır. Çalışmaya katılan personelin tanımlayıcı özellikleri
aşağıda Tablo1 de sunulmuştur.
Tablo 1. Çalışmaya Katılan Personelin Tanımlayıcı Özellikleri.
Sayı (n)

Yüzde %

Cinsiyet
Kadın

ÖZELLİKLER

125

58.1

Erkek

90

41.9

Yaş
30 Yaş Altı

168

78.1
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30-34 Yaş
35-39 Yaş

19
8

8.8
3.7

40-44 Yaş
45 ve üzeri Yaş

12
8

5.6
3.7

Görev
Hekim

25

11.6

Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri(AABT)
Acil Tıp Teknisyeni(ATT)

42
128

19.5
59.5

Sağlık Memuru
Ebe

2
1

0.9
0.5

Şoför

17

7.9

112 hizmet biriminde çalışma süresi
1 yıldan az
1-2 yıl

9
20

4.2
9.3

3-7 yıl
8-12 yıl

166
15

77.2
7.0

5

2.3

13 yıl ve üzeri
TOPLAM

215

3.2. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Çalışanlarının “Hasta Güvenliği
Kültürü” Konusundaki Düşünceleri
Çalışma kapsamındaki 215 personelden %93.1’ü (200 kişi) “hasta güvenliği kavramı”
konusunda bilgileri olduğunu, %6.9’u (15 kişi) ise; bu konuda bilgilerinin olmadığını
ifade etmiştir. Öte yandan personelin %79.5’u (171 kişi) “hasta güvenliği kültürünün
birim çalışmalarına yansıması gerektiğine inandığını belirtirken, %13.4’ü (29 kişi) ise;
bunun çalışma şartları nedeniyle zor olduğunu söylemiş, %6.9’u (15 kişi) ise; konuyla
ilgili yorum yapmamıştır.
3.3. 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimi çalışanlarının “Hasta Güvenliği Kültürü”
Ölçümü Sonuçlarının Değerlendirmesi
Çalışmanın bu kısmında, 112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminde çalışanların “Hasta
Güvenliği Kültürü” 19 sorudan oluşan bir Güvenlik Kültürü Anketi (Institute for
Healthcare Improvement -Safety Climate Survey 2004) aracılığıyla 5’li likert ölçeği
kullanılarak değerlendirilmiştir. Ölçekte “1: kesinlikle katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3:
Fikrim yok, 4: Katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılmıyorum” ifadesine karşılık gelmektedir
(Tablo 2).
Tablo 2. 112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminde çalışanların “Hasta Güvenliği
Kültürü” anketi yanıtlarının Likert ölçeği bazında yüzde dağılımı.
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Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Bu birimde, hasta güvenliği kültürü, başkalarının
hatalarından öğrenmeyi destekler

6.5

30.2

25.6

25.1

12.5

Bu birimde, tıbbi hatalar uygun bir şekilde ele alınır

10.2

40.2

16.3

24.2

9.3

Bu birimde, yöneticiler beni dinler ve endişelerimi
ciddiye alır
Bu birimdeki liderlik, bizi hasta güvenliği odaklı
birim olmaya doğru yönlendiriyor
Yönetime ifade ettiğim hasta güvenliğini ilgilendiren
önerilerim, dikkate alınarak harekete geçilir
Yönetim/liderler
hasta
güvenliğini
etkileyen
konularda bilinçlidir ve verimliliği etkilese bile ödün
vermez
Hastaların güvenliği konusunda oluşabilecek
endişelerimi, olay bildirim yapmam
için
meslektaşlarım tarafından cesaretlendirilirim.
Hasta
güvenliği
konusunda
sorularımı
yöneltebileceğim uygun kanalları biliyorum

9.3

22.8

26.5

26.5

14.9

7.9

44.2

20.5

20.5

7.0

5.1

26.5

34.9

22.8

10.7

4.2

36.7

34.0

14.4

10.7

9.3

35.3

26.5

19.1

9.7

6.0

39.1

23.7

24.7

6.5

Performansım hakkında uygun geribildirim alırım

4.2

22.8

30.2

21.4

21.4

112’den hasta olarak hizmet alsaydım, kendimi
güven içinde hissederdim

35.3

27.4

19.1

7.9

10.3

Nöbet değişimlerinden önce, çalışanları durum
hakkında bilgilendirmek, hasta güvenliği açısından
önemlidir
Bu birimde, Nöbet değişimlerinden önce, çalışanlar
durum hakkında bilgilendirilerek nöbet teslimi
yapılır
Bu birimde, liderlerin varlığını hissederim ve onlara
gerektiğinde ulaşabilirim
Bu birim, önceki yıla göre hasta güvenliği açısından
daha fazla çaba sarf etmektedir.
Birçok istenmeyen yan etkinin multipl(çoklu) sistem
hatalarından kaynaklandığını ve bir bireye mal
edilemeyeceğine inanıyorum

39.1

34.4

12.1

6.5

7.9

38.1

32.1

11.6

10.2

7.9

14.9

31.6

26.5

16.3

10.7

20.9

36.7

23.7

10.7

7.9

18.6

34.4

20.9

18.1

7.9

Bu birimde çalışanlar kendilerini hasta güvenliğinden
sorumlu hissederler

34.9

35.8

11.2

9.8

8.3
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Çalışanlar, bu birim için konulmuş kural yada
kılavuzları genellikle dikkate almaz
Bu birimde, hasta güvenliğinin yüksek önceliğe sahip
olduğu sürekli vurgulanır

6.5

10.2

15.8

30.2

37.2

34.0

36.7

12.6

6.5

10.2

112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan personelin“Hasta Güvenliği Kültürü”
ortalaması 2.59 olarak saptanmıştır. Personelin“Hasta Güvenliği Kültürü” anketine
verdiği yanıtlar, likert ölçeğindeki ortalamalarına göre değerlendirildiğinde; “Bu
birimde, hasta güvenliği kültürü, başkalarının hatalarından öğrenmeyi destekler”, “Bu
birimde, yöneticiler beni dinler ve endişelerimi ciddiye alır”, “Yönetime ifade ettiğim
hasta güvenliğini ilgilendiren önerilerim, dikkate alınarak harekete geçilir”,
”Performansım hakkında uygun geribildirim alırım” şeklindeki ifadelerle ilgili yorum
yapmadıkları, “Bu birimde, tıbbi hatalar uygun bir şekilde ele alınır”, “Bu birimdeki
liderlik, bizi hasta güvenliği odaklı birim olmaya doğru yönlendiriyor”, “Yönetim/liderler
hasta güvenliğini etkileyen konularda bilinçlidir ve verimliliği etkilese bile ödün vermez”,
“Hastaların güvenliği konusunda oluşabilecek endişelerimi, olay bildirim yapmam için
meslektaşlarım tarafından cesaretlendirilirim”, “Hasta güvenliği konusunda sorularımı
yöneltebileceğim uygun kanalları biliyorum”,”112’den hasta olarak hizmet alsaydım,
kendimi güven içinde hissederdim”, “Nöbet değişimlerinden önce, çalışanları durum
hakkında bilgilendirmek, hasta güvenliği açısından önemlidir”, “Bu birimde, nöbet
değişimlerinden önce, çalışanlar durum hakkında bilgilendirilerek nöbet teslimi yapılır
“,”Bu birimde, liderlerin varlığını hissederim ve onlara gerektiğinde
ulaşabilirim”, “Bu birim, önceki yıla göre hasta güvenliği açısından daha fazla çaba sarf
etmektedir”, “Birçok istenmeyen yan etkinin multipl(çoklu) sistem hatalarından
kaynaklandığını ve bir bireye mal edilemeyeceğine inanıyorum”, “Bu birimde çalışanlar
kendilerini hasta güvenliğinden sorumlu hissederler”, “Bu birimde, hasta güvenliğinin
yüksek önceliğe sahip olduğu sürekli vurgulanır”şeklindeki ifadelere ise katıldıkları,
“Çalışanlar, bu birim için konulmuş kural yada kılavuzları genellikle dikkate almaz”
ifadesine katılmadıkları gözlenmiştir (Tablo 3).
Tablo 3. 112 Acil Sağlık Hizmeti Birimi Çalışanlarının “Hasta Güvenliği Kültürü”
Anketi Yanıtlarının Ölçek Ortalamalarına Göre Dağılımı.

112 Acil Sağlık Hizmeti Birimi çalışanlarının
“Hasta Güvenliği Kültürü”

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Bu birimde, hasta güvenliği kültürü, başkalarının hatalarından
öğrenmeyi destekler

3.05

1.13

2.82

1.18

3.14

1.20

2.73

1.07

3.06

1.05

2.88

1.03

Bu birimde, tıbbi hatalar uygun bir şekilde ele alınır
Bu birimde, yöneticiler beni dinler ve endişelerimi ciddiye alır
Bu birimdeki liderlik, bizi hasta güvenliği odaklı birim olmaya
doğru yönlendiriyor
Yönetime ifade ettiğim hasta güvenliğini ilgilendiren
önerilerim, dikkate alınarak harekete geçilir
Yönetim/liderler hasta güvenliğini etkileyen konularda
bilinçlidir ve verimliliği etkilese bile ödün vermez
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Hastaların güvenliği konusunda oluşabilecek endişelerimi, olay
bildirim
yapmam
için
meslektaşlarım tarafından
cesaretlendirilirim.
Hasta güvenliği konusunda sorularımı yöneltebileceğim uygun
kanalları biliyorum

2.82

1.12

2.86

1.06

3.32
1.16
Performansım hakkında uygun geribildirim alırım
112’den hasta olarak hizmet alsaydım, kendimi güven içinde
2.28
1.29
hissederdim
Nöbet değişimlerinden önce, çalışanları durum hakkında
2.09
1.21
bilgilendirmek, hasta güvenliği açısından önemlidir
Bu birimde, Nöbet değişimlerinden önce, çalışanlar durum
2.16
1.25
hakkında bilgilendirilerek nöbet teslimi yapılır
Bu birimde, liderlerin varlığını hissederim ve onlara
2.75
1.19
gerektiğinde ulaşabilirim
Bu birim, önceki yıla göre hasta güvenliği açısından daha fazla
2.46
1.15
çaba sarf etmektedir.
Birçok istenmeyen yan etkinin multipl(çoklu) sistem
2.61
1.19
hatalarından kaynaklandığını ve bir bireye mal edilemeyeceğine
inanıyorum
Bu birimde çalışanlar kendilerini hasta güvenliğinden sorumlu
2.18
1.22
hissederler
Çalışanlar, bu birim için konulmuş kural yada kılavuzları
3.81
1.22
genellikle dikkate almaz
Bu birimde, hasta güvenliğinin yüksek önceliğe sahip olduğu
2.22
1.26
sürekli vurgulanır
*n:215, ölçekte “ 1: kesinlikle katılıyorum”, “5: kesinlikle katılmıyorum,” anlamındadır;
Kruskal Wallis testine göre sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır.
Çıkarımsal istatistik bazında, Acil Sağlık Hizmeti Birimi çalışanlarının”Hasta Güvenliği
Kültürü” anketine verdiği yanıtlar, cinsiyet, yaş, görev ve birimdeki çalışma sürelerine
göre değerlendirildiğinde; aralarında saptanan fark anlamlıdır (Kruskal Wallis Test,
p<0.05). Bu fark irdelenip, istatistiksel anlamda kontrolleri yapıldığında; Hasta Güvenliği
Kültürü ölçeğindeki hangi ifadelerde nasıl karşımıza çıktığı belirlenmiş ve sonuçlar Tablo
4’de sunulmuştur (Kruskal Wallis Test, Bonferroni düzeltmesi ile Mann-Whitney U test,
p<0.0167).

Bu birimde, hasta güvenliği kültürü, başkalarının
hatalarından öğrenmeyi destekler

*
*

Bu birimde, yöneticiler beni dinler ve endişelerimi
ciddiye alır
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Hizmetsüresi

Görev

Hasta Güvenliği Kültürü
Değişkenleri

Yaş

Cinsiyet

Tablo 4. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Biriminde Çalışanların Tanımlayıcı Özelliklerine
Göre; Farklılık Saptanan “Hasta Güvenliği Kültürü” Değişkenlerinin Dağılımı.

*

Bu birimdeki liderlik, bizi hasta güvenliği odaklı
birim olmaya doğru yönlendiriyor
Yönetime ifade ettiğim hasta güvenliğini ilgilendiren
önerilerim, dikkate alınarak harekete geçilir
Yönetim/liderler
hasta
güvenliğini
etkileyen
konularda bilinçlidir ve verimliliği etkilese bile ödün
vermez
Hastaların
güvenliği
konusunda
oluşabilecek
endişelerimi, olay bildirim yapmam
için
meslektaşlarım tarafından cesaretlendirilirim.
Hasta
güvenliği
konusunda
sorularımı
yöneltebileceğim uygun kanalları biliyorum

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Performansım hakkında uygun geribildirim alırım
*
112’den hasta olarak hizmet alsaydım, kendimi güven
içinde hissederdim
Nöbet değişimlerinden önce, çalışanları durum
hakkında bilgilendirmek, hasta güvenliği açısından
önemlidir
Bu birimde, Nöbet değişimlerinden önce, çalışanlar
durum hakkında bilgilendirilerek nöbet teslimi yapılır
Bu birimde, liderlerin varlığını hissederim ve onlara
gerektiğinde ulaşabilirim
Bu birim, önceki yıla göre hasta güvenliği açısından
daha fazla çaba sarf etmektedir.
Birçok istenmeyen yan etkinin multipl(çoklu) sistem
hatalarından kaynaklandığını ve bir bireye mal
edilemeyeceğine inanıyorum

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*
Bu birimde çalışanlar kendilerini hasta güvenliğinden
sorumlu hissederler
Bu birimde, hasta güvenliğinin yüksek önceliğe sahip *
*
*
*
olduğu sürekli vurgulanır
*n:215, ölçekte Mann-Whitney U test- Bonferroni düzeltmesine göre sonuçlar istatistiksel
bakımdan anlamlıdır.
4. SONUÇ
Manisa ilinde 112 Acil Sağlık Hizmeti biriminde görev yapan personelin çoğu “Hasta
Güvenliği Kültürü” konusunda bilgi sahibidir ve hasta güvenliği konusuna yaklaşımları
olumludur. Birimde güvenlik kültürü ikliminin oluşturulduğu, konunun çeşitli boyutlarda
ele alındığı görülmüştür. Ancak, Hasta Güvenliği Kültürü anketine verdikleri yanıtlar;
görev, yaş grupları ve 112 deki hizmet sürelerine göre ayrıntılı olarak
değerlendirildiğinde; hekimlerin, 30 yaş altı grubun ve görev süresi 8 yılın üzerinde
olanların çoğunun “Bu birimde, yöneticiler beni dinler ve endişelerimi ciddiye alır” “Bu
birimdeki liderlik, bizi hasta güvenliği odaklı birim olmaya doğru yönlendiriyor”,
“Yönetime ifade ettiğim hasta güvenliğini ilgilendiren önerilerim, dikkate alınarak
harekete geçilir”, “Hasta güvenliği konusunda sorularımı yöneltebileceğim uygun
kanalları biliyorum” ifadelerine katılmadıkları,
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Acil Tıp Teknikerleri ve Acil Ambulans Bakım Teknikerlerinin çoğunun“Bu birim,
önceki yıla göre hasta güvenliği açısından daha fazla çaba sarf etmektedir”, “Birçok
istenmeyen yan etkinin multipl(çoklu) sistem hatalarından kaynaklandığını ve bir bireye
mal edilemeyeceğine inanıyorum”, “Bu birimde çalışanlar kendilerini hasta güvenliğinden
sorumlu hissederler”, “Bu birimde, hasta güvenliğinin yüksek önceliğe sahip olduğu
sürekli vurgulanır” ifadelerine katıldıkları saptanmış ve bu farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu gözlenmiştir (Kruskal Wallis Test, p<0.05).
Hasta güvenliğinde iyileşme sağlanması için hastaların karşılaşabilecekleri risklerin
azaltılmasına yönelik dikkatli bir şekilde tasarlanmış programlara ihtiyaç vardır. Yan
etkilerin önlenmesi, gerçekleşme halinde hızlı bir şekilde anlaşılması, hasta ve yapılan
tedavi üzerindeki olumsuz etkilerinin hızlı bir şekilde giderilmesi ve gelecekteki
hastaların başına gelmesi muhtemel sorunların en aza indirilmesi çalışmaları için,
tamamlayıcı eylemlere gereksinim bulunmaktadır. Bireysel düzeyde sağlık hizmeti
sağlayıcıları ve sağlık çalışanları açısından, bunların ekipler düzeyinde, kurumsal olarak
ve nihai olarak sağlık sisteminde bir bütün olarak ele alınmasına gereksinim vardır. Bu
önemli bir değişimdir ve bu değişimin en temel ayağı hasta güvenliği kültürü”nün,
kurumsal kültürün bir parçası olmasıdır. Kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak, en önemlisi
hastalara zarar vermemek için hasta güvenliği kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi
şarttır. Kültürün yayılması ve kurumsallaşması için, gerek kamu gerekse özel kurumlar
üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeli, hasta güvenliği konusunu konuşabilecek
platformlar oluşturulmalı ve toplum olarak bu konudaki bilinç artırılmalıdır.
Bunun için yapılması gerekenler şunlardır (Lowery,1997):
-Yüksek riskli ve hata yapılabilecek aktivitelerin belirlenmesi,
-Tıbbi hataların korkusuzca ve çekinmeden bildirilebildiği ve cezalandırılmadığı bir
ortamın yaratılmış olması,
-Riske açık ortamlarda her düzeyde çözümlerin üretilebiliyor olması,
-Hasta güvenliği konusunda kurumun kaynak ayırması.
Hasta Güvenliği kültürünün yaratılması ve kalıcı olabilmesi için, kurum liderlerinin bu
konuyu sahiplenmesi oldukça önemlidir. Bu anlayışa sahip olan liderlerin göstermesi
gereken davranışlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir (Pronovost,2004); hasta güvenliği
konusunun herkesin sahiplenmesi gereken bir konu olduğunu duyurması, hasta güvenliği
konusunda liderler-çalışanlar ve hastalar arasında açık iletişimi teşvik etmesi, çalışanlara
hasta güvenliğini tehdit eden işlemleri belirleme ve azaltma konusunda sorumluluk
vermesi, hasta güvenliği konusunda kaynak ayırması ve tüm çalışanların hasta güvenliği
konusunda sürekli eğitilmelerinin sağlanması…gibi.
Sonuç olarak; Bir kurumun hasta güvenliği konusunda başarılı olabilmesi için,
çalışanların katılımı ve desteği şarttır. Çalışanların hasta güvenliği uygulamaları içindeki
rol ve görevlerinin düzenli olarak eğitimlerle vurgulanması, bu uygulamalarının
etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik belli aralıklarla çalışmalar yapılması, hasta
güvenliği kültürünün kalıcılığının sağlanması için, kurum çalışanlarının tamamının bu
konuyu sahiplenmesi çok önemlidir. Bu konuda kurum liderlerine yani yöneticilere büyük
iş düşmektedir. Liderlerin-yöneticilerin açık iletişimi teşvik etmesi, geri bildirim
konusunda yapıcı, destekleyici, açıklayıcı ve öğretici olması şarttır. Hasta güvenliği
konusunun sağlık hizmeti veren tüm kurumların en öncelikli konularından biri olduğunun
kabul edilmesi ve bu konudaki çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiği açıktır.
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BURDUR DEVLET HASTANESİNDEKİ HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Cüneyt Yıldırıcı1 , Osman Aydın2 , Nida Erçoban3, Ahmet Selçuk Kılınç4
Özet
Çalışmada; Burdur Devlet Hastanesi’ndeki hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem olarak, 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve
Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliği, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının Sağlıkta Hizmet
Kalitesi Standartlarının EK-1’de belirtilen sorguları ile 8 Mart 2010 tarih ve 27515 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri
araştırmacılar tarafından birleştirilerek 108 sorudan oluşan bir değerlendirme skalası
oluşturulmuş ve hastanedeki ilgili birimler ziyaret edilerek hasta ve çalışan güvenliği
uygulamaları değerlendirilmiştir.
Burdur Devlet Hastanesindeki hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının büyük oranda
standartları karşıladığı bulunmuştur. İlaç güvenliğinin sağlanmasına yönelik işlemler,
güvenli kan transfüzyonu için yapılması gerekli işlemler, hasta düşmelerinin önlenmesine
yönelik işlemler, güvenli cerrahi uygulamaları için alınması gerekli tedbirler, çalışan
güvenliği için alınması gereken tedbirler ve afetlerde (deprem, yangın, sel) ve olağan dışı
durumlarda tedbir alınması için yapılacak işlemler başlıkları altında bir takım problemler
olduğu tespit edilmiştir. Burdur Devlet Hastanesi; hasta ve çalışan güvenliği
uygulamaları kapsamında oluşturulan değerlendirme skalası ile toplamda 700 puan
üzerinden 658 puan alarak değerlendirme katsayısı: 0,94 olarak hesaplanmıştır.
Oluşturulan değerlendirme skalasının kurumların hasta ve çalışan güvenliği
uygulamalarının değerlendirilmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hasta, çalışan, güvenlik, skala, değerlendirme katsayısı
Abstract
In the study, it was aimed to evaluate the implementations of patient and employee safety
in Burdur State Hospital. As methods, The Decleration Concerning Rules of Patient and
Employee Safety Provision and Protection in Health Institution 4/29/2009 dated and
27214 No. in the Offical Gazette published, inquiry following in appendix-1 of Standarts
of Service Quality in Health which belongs to Performance Management and Quality
Improvement Department, and concerning clauses of Nursing Regulation published in
4/8/2010 dated 27515 No. in the Offical Gazette, combined by researchers, an evaluation
scale which consists of 108 questions is created and it has been evaluated by visiting
patient and employee safety implementations within relevant departments in the hospital.
It has been found that the implementations of patient and employee safety in Burdur State
Hospital meet the standarts substantially. There were several problems under the titles of
processes for providing drug safety, required procedures for safety blood transfusion,
1
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processes for preventing patient falls, obligatory measures for the safety surgery
implementations, obligatory measures for employee safety, required procedures during
disasters (earthquake, fire, flood) and unusual cases. With created evaluation scale within
the implementations of patient and employee safety in Burdur State Hospital, taking 658
points out of 700 points totaly, evaluation factor is counted 0.94. It is tought that created
evaluation scale can be used for evaluation of the implementation of patient and employee
safety.
Keywords: patient, employee, safety, scala, evaluation factor
1. GİRİŞ
Bir kurumun performansı, belirli bir dönem sonunda, kurumun amacını gerçekleştirme ya
da görevini yerine getirme başarısını tanımlayan bir göstergedir (Akdağ, 2007: 246-250).
Performans yönetimi, bir kurumun önceden belirlediği amaç ve hedeflere ulaşırken
izlediği yol ile bu yol sonunda elde ettiği sonuçların birlikte değerlendirildiği bir süreçtir.
Performans yönetimi bir taraftan hizmet kullanıcısına kaliteli hizmet sunma amacı
taşırken bir yönüyle de kurumsal stratejilerin ne yönde geliştirileceğini ve bu nokta
çalışanların nasıl davranması gerektiğini ortaya koymaktadır (Kılıç,2007: 307-344).
Sağlık bakımında etkililiği ve kaliteyi artırmak ve daha iyi sağlık çıktısı elde etmek için
gittikçe artan oranda performans yönetimine ağırlık verilmektedir (Aydın,2007: 252-365).
Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığımızın çok
değerli idarecileri ve çalışanlarının günler, haftalar, aylar alan çalışmaları ile
oluşturdukları Hizmet Kalite Standartları, Hasta ve Çalışan Güvenliği Uygulamaları ve
diğer çalışmaları ile oluşturdukları Rehberler ve Standartlar, İl Performans ve Kalite
Koordinatörlüğü olarak bizlere denetimlerimizde İlimizde bulunan tüm sağlık
kurumlarında Güvenilir, Kaliteli Hizmet sunumunu sağlatabilmek için rehber olmuş,yol
göstermiştir.
2. ARAŞTIRMANIN AMACI, GEREÇ VE YÖNTEMİ:
2.1. Araştırmanın Amacı:
Çalışmada; Burdur Devlet Hastanesi’ndeki hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
2.2. Araştırmanın Gereç ve Yöntemi:
Yöntem olarak, Araştırmanın yapıldığı dönem geçerli olan 29 Nisan 2009 tarih ve 27214
sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta
ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliği, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının Sağlıkta Hizmet
Kalitesi Standartlarının EK-1’de belirtilen sorguları ile 8 Mart 2010 tarih ve 27515 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Yönetmeliği’nin ilgili
hükümleri araştırmacılar tarafından birleştirilerek Hasta ve Çalışan Güvenliği
Uygulamaları kapsamında oluşturulan 108 sorudan oluşan toplamda 700 puan üzerinden
bir değerlendirme skalası oluşturulmuş ve Hastanedeki ilgili birimler ziyaret edilerek
hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları değerlendirilmiştir.
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Hastanelerin, Hasta ve Çalışan Güvenliği’nin hangi bölümlerinde iyileştirme
çalışmalarına öncelik vermeleri gerektiğini tespit etmek amacıyla “Hasta ve Çalışan
Güvenliği Denetim Formu” 13 bölüm, 108 standarda ayrıldı.
2.3.Araştırmada Değerlendirilen Bölümler:
Hasta ve Çalışan Güvenliği Denetim Formu 13 bölüm, 108 standarttan
oluşmuştur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bölüm: Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması kapsamında
yapılacak işlemler
Bölüm: Sağlık hizmeti verenler arasında iletişim güvenliğinin geliştirilmesi için
yapılacak işlemler
Bölüm: İlaç güvenliğinin sağlanmasına yönelik işlemler
Bölüm: Güvenli kan transfüzyonu için yapılması gereken işlemler
Bölüm: Enfeksiyon risklerinin azaltılması işleminde
Bölüm: Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik işlemler
Bölüm: Güvenli cerrahi uygulamaları için alınması gereken tedbirler
Bölüm: Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi için
yapılacak işlemler
Bölüm: Çalışan güvenliği için alınması gereken tedbirler
Bölüm: Temel yaşam desteği sürecinin güvence altına alınması (Mavi Kod
Uygulaması) için yapılacak işlemler
Bölüm: Yeni doğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması (Pembe Kod
Uygulaması) için yapılacak işlemler
Bölüm: Hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz
kalmalarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için yapılacak işlemler
Bölüm: Afetlerde (deprem, yangın, sel) ve olağan dışı durumlarda tedbir
alınması için yapılacak işlemler

Hastane rolü

Acil Servis Seviyesi

320 167485 633530

Yatak Doluluk
Oranı

Toplam Muayene

Acil Muayene

Yatak Sayısı

Burdur Devlet Hastanesi

Tablo 1. Burdur Devlet Hastanesine Ait İstatistiki Bilgiler, 2010
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B

II(2)

Yoğun Bakım
Yeni
Yeni
1.
2.
Doğan
Doğan
Seviye Seviye
1.seviye 2.Seviye
Yatak Yatak
Yatak
Yatak
Sayısı Sayısı
Sayısı
Sayısı
12

11

_

4

2.4.Araştırmada Değerlendirilen Hasta ve Çalışan Güvenliği Denetim Formuna
Göre Total Bölüm Puanları ve Yüzdeleri
1. Standart: Hasta güvenliği planı/programından sorumlu ekipler ve komisyonlar
bulunmalıdır: 8 PUAN %1.14
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1. Bölüm: Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması kapsamında yapılacak
işlemler: 38 PUAN %5.43
2. Bölüm: Sağlık hizmeti verenler arasında iletişim güvenliğinin geliştirilmesi için
yapılacak işlemler: 26 PUAN %3.71
3. Bölüm: İlaç güvenliğinin sağlanmasına yönelik işlemler: 84 PUAN %12
4. Bölüm: Güvenli kan transfüzyonu için yapılması gereken işlemler: 74 PUAN %10.57
5. Bölüm: Enfeksiyon risklerinin azaltılması işleminde: 92 PUAN %13.14
6. Bölüm: Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik işlemler: 34 PUAN %4.86
7. Bölüm: Güvenli cerrahi uygulamaları için alınması gereken tedbirler: 142 PUAN
%20.29
8. Bölüm: Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi için yapılacak
işlemler: 18 PUAN %2.57
9. Bölüm: Çalışan güvenliği için alınması gereken tedbirler: 68 PUAN %9.71
10. Bölüm: Temel yaşam desteği sürecinin güvence altına alınması (Mavi Kod
Uygulaması) için yapılacak işlemler: 30 PUAN %4.29
11. Bölüm: Yeni doğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması (Pembe Kod Uygulaması) için
yapılacak işlemler: 20 PUAN %2.86
12. Bölüm: Hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmalarına
karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için yapılacak işlemler: 22 PUAN %3.14
13. Bölüm: Afetlerde (deprem, yangın, sel) ve olağan dışı durumlarda tedbir alınması için
yapılacak işlemler: 44 PUAN %6.29
TOTAL PUAN: 700, YÜZDE: 100
2.5.Araştırmada Değerlendirmeler Sonucu Tespit Edilen Bulgular
Hasta ve Çalışan Güvenliği Denetim Formu (Burdur Devlet Hastanesi 2010 Yılı2.Dönem) Eksiklik Görülen Standartlar
3. Bölüm: İlaç güvenliğinin sağlanmasına yönelik işlemler;
*27. standart: Kurum eczanesinde, adı ve ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar, farklı
dozdaki aynı ilaçlar ve uygulama formları ayrı raflarda depolanarak üzerine ayırt edici
etiket yapıştırılmalıdır. 6 PUAN % 0.86
*30. standart: Hastalara uygulanan i.v. Sıvı Tedavilerinde, materyallerin üzerine hasta
isim soyadı, uygulayan hemşire adı, tarih, saat ve içine konulan ilaçlar yazılı olarak
belirtilip, kayıt altına alınmalıdır. 6 PUAN %0.86
TOPLAM PUAN: 12 %1.71
4. Bölüm: Güvenli kan transfüzyonu için yapılması gereken işlemler;
*39. standart: HIV, Hepatit B, Hepatit C gibi tanımlanmış testlerin pozitif sonuçlarında
yazılım programında uyarı vermesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 4 PUAN %0.57
6. Bölüm: Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik işlemler;
*57. standart: Personel hasta transferlerinde alınacak önlemler konusunda eğitilmelidir. 6
PUAN %0.86
7. Bölüm: Güvenli cerrahi uygulamaları için alınması gereken tedbirler;
*74. standart: Hastanın altında ameliyat esnasında sıvı birikimini önleyecek tedbirler
alınmalıdır. 8 PUAN %1.14
9. Bölüm: Çalışan güvenliği için alınması gereken tedbirler;
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*91. standart: Lateks alerjisi olan personele yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 6 PUAN
%0.86
13. Bölüm: Afetlerde (deprem, yangın, sel) ve olağan dışı durumlarda tedbir alınması için
yapılacak işlemler;
*108. standart: Servislerde ve hastanenin belirli bölümlerinde bulunan elektrik kontrol
panolarının kapalı kontrol altında tutulması ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. 6 PUAN
%0.86
Toplam Puan: 700 %100, Evet Puanı: 658 %94, Hayır Puanı: 42 %6, Değerlendirme
Dışı standart bulunmamaktadır.
Burdur Devlet Hastanesinin 3,4,6,7,9,13. bölümlerinde, eksikliklerinin olduğu tespit
edildi.
Tablo 2. Hasta
Değerlendirmesi

ve

Çalışan

Güvenliği

Denetim

BÖLÜM
1. Bölüm
2. Bölüm
3. Bölüm
4. Bölüm
5. Bölüm
6. Bölüm
7. Bölüm
8. Bölüm
9. Bölüm
10. Bölüm
11. Bölüm
12. Bölüm
13. Bölüm

BURDUR DEVLET HASTANESİ
%100
%100
%85.71
%94.59
%100
%82.35
%94.37
%100
%91.18
%100
%100
%100
%86.36

Formu

Bölüm

Bazında

3. SONUÇ
Burdur Devlet Hastanesindeki hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının büyük oranda
standartları karşıladığı bulunmuştur. İlaç güvenliğinin sağlanmasına yönelik işlemler,
güvenli kan transfüzyonu için yapılması gerekli işlemler, hasta düşmelerinin önlenmesine
yönelik işlemler, güvenli cerrahi uygulamaları için alınması gerekli tedbirler, çalışan
güvenliği için alınması gereken tedbirler ve afetlerde (deprem, yangın, sel) ve olağan dışı
durumlarda tedbir alınması için yapılacak işlemler başlıkları altında bir takım problemler
olduğu tespit edilmiştir. Burdur Devlet Hastanesi; hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları
kapsamında oluşturulan değerlendirme skalası ile toplamda 700 puan üzerinden 658 puan
alarak değerlendirme katsayısı: 0,94 olarak hesaplanmıştır. Oluşturulan değerlendirme
skalasının kurumların hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesinde
kullanılabileceği düşünülmektedir.

EK: 1
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Hasta güvenliği planı/programından sorumlu ekipler ve komisyonlar
bulunmalıdır.

8

Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması kapsamında
yapılacak işlemler
2

3

Hasta kimlik tanımlama ve kimlik doğrulama ile ilgili bir süreç
oluşturulmalıdır.

4

Doğru hastaya, doğru işlemlerin yapılması için; Kimlik Tanımlayıcı olarak
kullanılan Barkodlu Kol Bandında protokol no, ad soyadı, doğum tarihi, 10
TC kimlik no,doğum yeri,tabip adı olmalıdır.

4

2
Normal hastalar için barkodlu beyaz kol bandı kullanılmalıdır.

5

Alerjik hastalar için barkodlu kırmızı kol bandı kullanılmalıdır.

2

6

Aynı serviste aynı isimli hastalar için barkodlu lacivert kol bandı
kullanılmalıdır.

2

7

Bulaş riski olan hastalar için barkodlu sarı kol bandı kullanılmalıdır.

2

8

Alerjisi ve bulaş riski olan hastalar için barkodlu beyaz kol bandının üzerine
kırmızı ve sarı renkli etiket yapıştırılmalıdır.

2

9

Doğumhanede; doğum öncesi iki kol bandı hazırlanır. Doğumdan hemen
sonra kol bandının biri, erkekse mavi, kızsa kırmızı kol bandı dolaşımı
engellemeyecek şekilde takılmalıdır.

2

10

Bebeğin kol bandında; Anne adı ve soyadı, bebeğin doğum tarihi ve annenin
protokol numarası bulunmalıdır.

2

11

Hastalar için, Hasta Bilgi Güvenliği oluşturulmalıdır.(3.Şahıslara karşı bilgi
10
güvenliği)

353

Değerlendirme Dışı

Puan

1

Hayır

Sorular

Evet

Sıra No

Hasta ve Çalışan Güvenliği Denetim Formu

Sağlık hizmeti verenler arasında iletişim güvenliğinin geliştirilmesi için
yapılacak işlemler
12

Sözlü/telefon talimatının alınması sırasında ilacın ismi, dozu, uygulama şekli
ve veriliş sıklığı açık olarak belirtilmelidir.

4

13

Talimatı veren tabibin adı ve soyadı, talimatın alındığı tarih ve saat Sözlü ve
Telefonla Tabip Talimatları Formuna kaydedilir.

4

14

Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formu, sözlü talimatı veren tabibe 24
saat içinde imzalatılıp ve hasta tabelasına geçirilmelidir.

2

Talimatı veren tabibe 24 saat içinde ulaşılamadığı takdirde Sözlü ve
15 Telefonla Tabip Talimatları Formu, hastayı devralan servis tabibi tarafından
onaylanıp ve hasta tabelasına geçirilmelidir.

2

16 Telefon talimatları, sağlık kurumunun santralinde kayıt altına alınmalıdır.

8

17

Kemoterapi ilaçları ve yüksek riskli ilaçların uygulanmasında sözlü/telefon
talimatı kabul edilmez.

2

18

Sağlık kurumu, kendi statüsü ve şartlarına uygun olarak Acil Olarak
Bildirilmesi Gereken Kritik Test Değerleri Formunu oluşturmalıdır.

4

İlaç güvenliğinin sağlanmasına yönelik işlemler
Yatışına karar verilen hastanın varsa kullandığı ilaçlar kayıt altına alınarak
ilgili tabibe bildirilmelidir.

2

Hastanın evden getirdiği ve hastanede kullanması gerekli olan ilaçlar, günlük
20 olarak ve her farklı ilaç eklendiğinde eczacı ve/veya sorumlu tabip
tarafından ilaç-besin, ilaç-ilaç etkileşimleri değerlendirilir.

4

Tedavi planı; ilaç adı, dozu, zamanı ve uygulama şeklini içerecek şekilde,
21 okunaklı olarak her bir hasta tabelasına hastanın kendi doktoru tarafından
yazılmalıdır.

4

22 İlaçların güvenli uygulamasına yönelik bir prosedür bulunmalıdır.

10

Hastane yönetimi; adı, ambalajı, birbirine benzeyen ilaçlar, farklı dozdaki
23 aynı ilaçlar ve farklı uygulama formu bulunan ilaçlar için ismi ve söylenişi
benzer ilaçlar listesini oluşturmalıdır.

8

19

Yüksek riskli ilaçların (konsantre elektrolit çözeltileri, intravenöz
24 antikoagülanlar, insülin, antineoplastik ajanlar, opioidler, narkotikler vb.) 10
üzerine kırmızı uyarı etiketi yapıştırılmalıdır.
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25

Servislerde/ Ünitelerde adı, ambalajı birbirine benzeyen ve pediatrik dozdaki
ilaçlar ayrı raflarda depolanmalıdır.

8

26

Hastanede kullanılan ilaçlar için ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileşim listeleri
oluşturulmalıdır.

8

Kurum eczanesinde, adı ve ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar, farklı
27 dozdaki aynı ilaçlar ve uygulama formları ayrı raflarda depolanarak üzerine
ayırt edici etiket yapıştırılmalıdır.

6

Bağımlılık yapan uyarıcı ve uyuşturucu ilaçlar, kilitli dolaplarda servis
28 hemşiresinin sorumluluğunda muhafaza edilerek, imza karşılığında teslim
edilmelidir.

4

Eczane ve servislerde bulunan ilaç amaçlı buzdolaplarının kontrolleri yapılıp
kayıt altna alınmalıdır(Isı takipleri, yiyecek-içecek bulunmaması v.b.).

6

Hastalara uygulanan i.v. Tedavilerinde, materyallerin üzerine hasta isim
30 soyadı, uygulayan hemşire adı, tarih. saat ve içine konulan ilaçlar yazılı
olarak belirtilip, kayıt altına alınmalıdır.

6

Hasta taburcu ve/veya transferlerinde, hasta veya hasta yakınına ilaç listesi
31 verilir ve ilaç kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır. (Epikriz, hasta
sevk formu doldurularak)

8

29

Güvenli kan transfüzyonu için yapılması gereken işlemler

Transfüzyon olacak hastadan kan örneği alınırken hastanın kimlik bilgileri
32 dosyasından, kol bandından ve kendisinden teyit edilmeli ve numune
alındığında üzerine etiket yapıştırılmalı.

6

Kan bankasından gelen kan ve kan ürünleri cross-match formu ve kimlik
33 bilgileri iki sağlık personeli tarafından kontrol edilmelidir. Kayıt altına
alınmalı.

6

34

Kan Transfüzyonu ile ilgili Bilgilendirilmiş Onam Formu hastaya/hasta
yakınına mutlaka imzalatılmalıdır.

4

35

Transfüzyon sürecinde Kan ve Kan Transfüzyonu İzlem Formu doldurulup
imzalanmalıdır.

4

36 Donörün kimlik bilgileri, kayıt defteri ve hastane otomasyonuna kaydedilir.

4

37 Donör sorgulama formu doldurulmalıdır.

6

Donör ile ilgili Eliza testlerinin sonuçları ilgili laboratuar sorumlu tabibi,
38 sorumlu tabip olmadığı zaman nöbetçi tabip tarafından imzalanır ve sonuç
barkodu kayıt defterine yapıştırılmalıdır.

4
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39

HIV, Hepatit B, Hepatit C gibi tanımlanmış testlerin pozitif sonuçlarında
yazılım programında uyarı vermesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

4

40 Kan bankası/merkezi işleyişi ile ilgili prosedür hazırlanmalıdır.

8

41 Kan bankasında yapılan tarama testleri için uygun metotlar kullanılmalıdır.

4

42

Kan ve komponent saklama dolapları ve ortamlarının (kan saklama dolabı,
derin dondurucu, inkübatör veya soğuk odalar) ısı takibi yapılmalıdır.

8

43

Kan ve komponentlerinin hastane içinde transferi ve ürün iadesi uygun
koşullarda gerçekleşmelidir.

8

44 Donör seçim kriterlerini içeren bir talimat hazırlanmalıdır.

45

4

Kan merkezi personeli kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbına yönelik eğitim
almış olmalıdır.

4

Enfeksiyon risklerinin azaltılması işleminde

46 Enfeksiyon kontrol ve önleme programı oluşturulmalıdır.

10

47 Hastane enfeksiyonlarının rutin sürveyansı ve analizi yapılmalıdır.

8

48

Bölümlere göre
raporlanmalıdır.

hastane

enfeksiyon

oranları

ve

hızları

izlenerek

8

11/8/2005 tarihli ve 25903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı
49 Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği hükümleri
uygulanmalıdır.

10

50 El hijyeni için program hazırlanmalıdır.

14

51 Sağlık hizmeti verilen alanlarda el antiseptik solüsyonu bulunmalıdır.

14

Personelin görebileceği alanlarda el hijyeni uygulamasını anlatan
talimat vb.) 10
52 bilgilendirici materyal (resimli tabela, grafik, yazı,
bulunmalıdır.
53 Sterilizasyon işlemlerinin düzenli takip ve kontrolleri yapılmalıdır.

10

54 Enfeksiyon Kontrol hizmetleri ile ilgili personel eğitimleri verilmelidir.

8
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Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik işlemler
Hastane içerisinde düşme riski bulunan hastalar, Hemşirelik Hizmetleri
55 Hasta Değerlendirme Formunun doldurulması esnasında belirlenir ve riskli
alanlar tespit edilir.

6

Düşme riskinin yüksek olduğu bölgelere uyarıcı tabela, resim ile uyarı
levhaları konularak hastaların bu bölgelerde daha dikkatli olmaları sağlanır.

6

56

57 Personel hasta transferlerinde alınacak önlemler konusunda eğitilmelidir.

6

58 Hasta yataklarında gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

6

59

Riskli hastalar hemşire bankolarına yakın alanlarda ve sürekli gözetim
altında tutulur.

4

60

Doldurulan formlar aracılığı ile düşmelerin takibi ve belirli aralıklarla analizi
yapılır, düzeltici faaliyetler planlanır.

6

Güvenli cerrahi uygulamaları için alınması gereken tedbirler

61

Ameliyathanedeki tüm cihaz ve ısı kaynaklarının periyodik bakım ve
10
kalibrasyonları yapılıp kayıt altına alınmalıdır.

62

Ameliyat öncesi tüm cihaz ve ısı kaynaklarının son teknik kontrolleri
yapılmalıdır.

8

63

Hatalı gaz ve gaz karışımı verilmesini önlemek amacıyla, ameliyat öncesi
gerekli kontroller yapılmalıdır.

8

64

Ameliyat öncesi serviste hasta ile ilgili son kontroller tabip tarafından
yapılarak hastanın da katılımıyla taraf işaretleme süreci gerçekleştirilmelidir.

10

65 Taraf işaretlemesi için cerrahi taraf işaretleme kalemi kullanılmalıdır.

4

İşaret ameliyat bölgesine veya yakınına belirgin ve silik olmayacak şekilde
konulmalıdır.

4

Çoklu yatay yapılar (el ve ayak parmakları ve lezyonlar) veya çoklu
67 düzeylerde (lomber ve torakal ve servikal omurlar) en uygun ve en yakın
bölge işaretlenmelidir.

4

68 Göz tarafı işaretlemesi için kaşın üzeri kullanılmalıdır.

4

Tek organ vakaları (sezaryen bölgesi, kalp cerrahisi gibi), müdahaleler
69 sırasında, kateter ve enstrümanların takılmasında, prematüre bebeklerle ilgili
müdahalelerde işaretleme yapılmaz.

4

66
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Hastaya ameliyat öncesi servis hemşiresi tarafından kimlik doğrulama işlemi
70 yapılır ve hasta, dosyası ile birlikte görevli refakatinde ameliyathaneye
gönderilir.

8

Hasta ameliyathaneye kabul edilirken, ameliyathane hemşiresi ve anestezi
71 teknisyeni tarafından kimlik doğrulama işlemi yapılarak beraberce teslim
alınır

8

Elektro cerrahi, lazer ve diğer elektrikli cihazlarla yapılan işlemlerde cerrahi
72 yanıkların oluşmasını önlemek için cihazların rutin kontrolleri yapılıp, kayıt
altına alınmalıdır.

8

73

Ameliyathanedeki cihazların teknik kontrolünde kabloların yeterli uzunlukta
olduğu ve bağlantıların doğru kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir.

8

74

Hastanın altında ameliyat esnasında sıvı birikimini önleyecek tedbirler
alınmalıdır.

8

75

Ameliyathane ortamı nem oranının %30- %60 seviyesinde tutmak için
gerekli tedbirler alınmalıdır.

8

76

Ameliyat esnasında, Hastanın ekstremiteleri metal masa kısmıyla temas
etmemelidir.

8

77

Ameliyat odasında sesli olarak doğru hasta, doğru taraf, doğru işlem
doğrulaması yapılmalıdır.

10

78 Cerrahi güvenlik kontrol listesine göre doğrulama yapılmalıdır.
olumsuzlukların

20

Sıra beklemeden
yapılacak işlemler

kaynaklanan

79

Sağlık kuruluşuna
değerlendirilir.

müracaat

80

Yüksek riskli ve kronik hastalığı nedeniyle, sık hastaneye başvuran
hastaların daha hızlı hizmet alması için düzenlemeler yapılmalıdır.

6

81

Bekleme alanı ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.(Yeterli hasta oturma
sandalyeleri, havalandırma sistemi v.b.)

6

eden

hastalar

risk

önlenmesi

için

gruplarına

göre

6

Çalışan güvenliği için alınması gereken tedbirler

82

Çalışanları olası risk ve tehlikelere karşı korumak amacıyla, riskli alan ve
gruplar belirlenir.

4

83

Çalışan güvenliği plan/programından sorumlu bir ekip ve Çalışan Güvenliği
Programı oluşturulmalıdır.

4
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84

Riskli bölümlerde çalışan personel için ilgili mevzuat doğrultusunda düzenli
olarak sağlık taramaları yapılmalıdır, kayıt altına alınmalıdır.

8

85

Kesici ve delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik düzenleme yapılmalı
ve meydana gelen yaralanmalar takip edilmelidir.

8

86

Kemoterapi hazırlama-uygulama alanları gibi yüksek riskli bölümlerde
çalışan personelin güvenliklerini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

8

Kan veya vücut sıvısının damlama/sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım
87 ve müdahale bölgelerinde kişisel koruyucu ekipman (nem bariyerli elbise,
eldiven, yüz maskesi) bulunmalıdır.

6

Radyasyona tabi çalışan kişilerin dozimetre kontrolleri düzenli olarak
yapılmalıdır.

6

Röntgen çekim odalarında yeterli kurşun duvar korumaları yapılmalıdır.
89 Havalandırma sistemleri olmalıdır. kurşun yelekler uygun nitelikte olup,
kullanılmalıdır.

10

Çalışanların bulaş riski olan hastalıklara karşı korunması için, Enfeksiyon
90 Kontrol Komitesi tarafından aşı listesi oluşturulur ve riskli alanlarda çalışan
personelin aşılanması sağlanmalıdır.

8

91 Lateks alerjisi olan personele yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

6

88

Temel yaşam desteği sürecinin güvence altına alınması (Mavi Kod
Uygulaması) için yapılacak işlemler
92

Mavi Kod uygulaması için 24 saat hizmet verecek şekilde ekipler
oluşturulmalıdır.

93 Mavi Kod uygulaması için gerekli teknik iletişim sistemi kurulmalıdır.

94

Hastanedeki tüm tabiplerin ve ekipte görevli diğer sağlık personelinin CPR
eğitimi alması sağlanır.

10

10

10

Yenidoğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması (Pembe Kod Uygulaması)
için yapılacak işlemler
95 Pembe Kod uygulamasını gerçekleştirmek için ilgili Ekip kurulmalıdır.

96

10

Pembe Kod uygulamasını gerçekleştirmek için yazılı tedbirler hazırlanıp ve
10
uygulamaya konmalıdır.
Hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz
kalmalarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için yapılacak
işlemler
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97

Sağlık kurumu tarafından, fiziksel saldırılara karşı gerekli tedbirler
alınmalıdır.(Özel Güvenlik, Kamera sistemi v.b.)

98 Güvenlik ile ilgili personele eğitimler verilmelidir.

99

Personel tanıtım kartları takılmalıdır.

10

4

4

10
Hasta Refakatçi Kartları olmalıdır.
0

4

Afetlerde (deprem, yangın, sel) ve olağan dışı durumlarda tedbir
alınması için yapılacak işlemler
10
Kurum bir afet planı oluşturmalıdır.
1

8

10
Afet planının tatbikatları yılda en az bir kere yapılmalıdır.
2

10

Yangın söndürme araçlarının her an kullanıma hazır olması sağlanmalıdır,
10
Yangın söndürme tesisatı 5 (beş) senede 1 (bir) genel kontrolden
3
geçirilmelidir.

4

10
Yangın çıkış merdivenlerinin kontrolleri yapılmalıdır.
4

4

10
Belirli bölgelerde hastane krokileri olmalıdır.
5

2

10 Özürlü ve yatan hastaların tahliyesini sağlayacak araçlar, kurumda hazır
6 bulundurulmalıdır.

6

10 Tüm personel yangın söndürme teknikleri ve söndürme cihazlarının
7 kullanımı konusunda eğitilmelidir.

4

Servislerde ve hastanenin belirli bölümlerinde bulunan elektrik kontrol
10
panolarının kapalı kontrol altında tutulması ile ilgili düzenlemeler
8
yapılmalıdır.

6

Toplam Puan

70
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HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SÖZEL TIBBİ
İSTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nurhan AYTUĞ KANBER1 , Öznur GÜRLEK2 , Ayşe GÖZLÜKAYA3
Özet
Hemşireler, sağlık bakımında hemşirelik yasası başta olmak üzere ilgili yasa ve
yönetmeliklerle hemşirelik işlevlerini yerine getirirler. İlaç uygulamaları da hemşirelerin
yasal sorumluluklarından birisidir. Hemşireler hekim tarafından, acil durumlar dışında
yazılı olarak verilen tedavileri, ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken
durumlarda ise hekimin sözel tıbbi istemini kabul eder ve uygularlar. Hemşirelerin
güvenli ilaç uygulamalarını sağlamak ve ilaç uygulama hatalarını engellemek için sözel
olarak kabul edilen tıbbi istemlerin kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu araştırma
hemşirelerin sözel tıbbi istemleri kayıt altına alma durumlarını ve var olan aksaklılıkları
belirlemek amacıyla retrospektif olarak yapılmıştır.
Verilerin %44,6’sı dahili birim, %41,4’ü cerrahi birim, %14,0’ı yoğun bakımlardan elde
edilmiştir. En çok sözel istem %74,2 oranında telefon ile alınmış, %8,1’inde istem türü
belirtilmemiştir. Kimlik tanımlayıcılardan; protokol numarası %80,6’sında, doğum tarihi
de %77,4’ünde belirtilmiş, %39,2’sinde istemin alındığı birim, %1,1’inde istem tarihi,
%6,5’inde istem saati belirtilmemiştir. Saati belirtilen sözel istemlerin %56,32’sinin
mesai saatleri dışında (1700-0800) alındığı görülmüştür. Hemşirelerin tamamına yakınının
(%97,8) sözel istem formunu imzaladıkları tesbit edilmiştir.
Araştırmamız sonucunda sözel tıbbi istemlerin kayıt altına alındığı ancak bazı
aksaklıkların olduğu saptandı. Var olan aksaklıkların giderilmesi için hekim ve
hemşirelere konu ile ilgili eğitimler verilmesi uygun görüldü.
Anahtar Kelime: Tıbbi istem, Sözel istem, İlaç hatası, Hemşire.
Abstract
The nurses do their nursing duties with some law and regulations based on nursing laws.
Medicine applications are one of the responsibilty of the nurses as well. The nurses apply
out of emergency, the cures given by doctor as written, in emergency accepts and applies
the verbal requirement of the doctor. The verbally accepted medical demands should be
recorded to make sure nurses do medicine applications in safe and to stop medicine
application mistakes. This investigation has been done retrospectively to determine the
condition of nurse’s verbal medical demand chronicle and mistakes.
The datas were obtained as %44,6 of internal unit, %41,4 surgical unit, %14,0 intensive
care unit. The most verbal demand is %74,2 by phone, % 8,1 of demand is not specified.
What was specified in identify descriptive is %80,6 protocol number, %77,4 birth date,
what was not specified is %39,2 the unit name, %1,1 the date of demand, %6,5 time of
the demand. The demands of %56,32 with specified time was taken out of working hours
(1700- 0800). It is determined that almost all of the nurses (%97,8) signs the verbal
demand form.
1
2
3
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As the result of our investigation it is been determined that verbal medical demands are
recorded but some faults exists. To give education about subject to the nurses and doctors
has been decided.
Keywords: Medical Demand, Verbal Demand, Medicine Fault, Nurse.
1.

GİRİŞ

Hemşire birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık durumunda
iyileştirmeye yönelik çabaların tümünde yer almaktadır (Aştı ve Acaroğlu, 2000: 22).
Tıbbi tedavinin vazgeçilmez parçası olan ilaç uygulamaları, tüm dünyada hemşirelerin en
temel ve en yaygın işlevleri arasında yer alır. Hemşireler her gün, birinci basamaktan
üçüncü basamağa kadar tüm sağlık kuruluşlarında ve evde bakım hizmetlerinde ağız yolu
ya da ağız dışı yollardan çeşitli ilaçları uygulamaktadır (Karadağ, 2011). Hemşireler,
sağlık bakımında bağımsız, yarı bağımlı ve bağımlı rollerini uygulayarak hemşirelik
yasası başta olmak üzere ilgili yasa ve yönetmeliklerle hemşirelik sorumluluklarını yerine
getirirler (Kuğuoğlu vd., 2009: 87). Yasa ve yönetmeliklerin yanısıra etik ilkelerin
hemşirelere yüklediği sorumluluklar, bireyin güvenliğini ve yararını sağlamayı ve zarar
görmesini engelleyen bazı önlemlerin alınmasını gerektirir (Aban, 1997: 1).
Sağlık bakım sisteminde, hemşirenin rol ve sorumlulukları sürekli olarak artmakta ve
değişmektedir. Hemşireler, bu rol ve sorumluluklarını kişisel felsefesini hemşirelik
felsefesine uyarlayarak, mesleki eğitimle edindiği bilimsel bilgileri, becerileri, etik
kuralları ve hasta haklarını koruyarak yerine getirmelidir (Kuğuoğlu vd., 2009: 87).
Hemşirelerin güvenli ilaç uygulamalarını sağlamak için Uluslararası Hemşireler Konseyi
(ICN), Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede
hemşireler için ilaç uygulama rehberleri geliştirilmiştir. İngiltere’de Hemşirelik ve Ebelik
Meslek Örgütü (Nursing and Midwifery Council-NMC), en son Ağustos 2008 yılında
yeniden düzenleyerek yayımladığı “Standarts for Medicine Management” başlıklı
rehberde, ilaç uygulamasının, verilen isteme sıkı sıkıya bağlı kalınarak yapılan teknik bir
iş olmadığı, uygulayıcının kendi bilgi ve deneyimini kullanarak profesyonel bir yargıda
bulunma (karar verme) süreci olduğu belirtilmiştir. ICN ise 2005 yılında, hemşirelik
temasında, hemşirelerin hasta güvenliğini sağlamadaki en önemli işlevlerinden birinin
“sahte ve standart altı ilaçlarla mücadele etmek” olduğunu vurgulamıştır (Karadağ, 2011).
Ülkemizde Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin (1983) 132. maddesi’nde
hemşirelerin görev ve yetkileri, “hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve
tedavileri meslekleri dahilinde ve tabiplerin tarifine göre yapmak” olarak belirtilmektedir
(Aştı ve Acaroğlu, 2000: 22). 8 Mart 2010 tarih ve 27515 sayılı Hemşirelik kanununda
değişiklik yapılmasına dair kanun ve 2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı hemşirelik
yönetmeliğiyle birlikte, hemşirelerin tedavi uygulamalarına ilişkin rol ve sorumlulukları
genişletilmiş, hemşireler tedavi uygulamalarında pasif bir uygulayıcı olmak yerine, neyi
nasıl yaptığını bilen, hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alan
sorumluluklar üstlenmişlerdir (www.resmigazete.gov.tr, 2011).
Hemşirelerin meslekleri ile ilgili yasal tüzük ve yönetmelikleri değerlendirerek, haklarının
neler olduğunu ve bunların nasıl korunup kullanılacağını bilmeleri meslek hukuku
açısından bir çok sorunun üstesinden gelmelerine yardımcı olacaktır. Yasaları bilmeden
yapılan bazı girişimler ise hemşireyi yasalar önünde suçlu duruma düşürebilir (Aştı ve
Acaroğlu, 2000: 23). Ülkemizde son yıllarda hemşirelere karşı açılan malpraktis
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davalarında artış olduğu bildirilmekle beraber diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bu sayı
oldukça azdır (Kuğuoğlu vd., 2009: 88).
Sağlık bakımı oldukça karmaşık bir konu olup, bakım sırasında kimi zaman tıbbi hatalar
yaşanabilmekte ve bu hatalara bağlı olarak ölüm, yaralanma, sakatlık ya da tedavinin
gecikmesi gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir (Özata ve Altunkan, 2010: 100). The
Joint Commision on Accredition of Healtcare Organizations (JCAHO) tıbbi hata
kavramını; “sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin uygun ve etik olmayan bir davranışta
bulunması, mesleki uygulamalarda yetersiz ve ihmalkâr davranması sonucu hastanın zarar
görmesi” şeklinde tanımlamaktadır (www.jointcommission.org, 2006). Tıbbi hatalar,
planlanan bir tıbbi uygulamanın amaçlandığı şekilde tamamlanamaması (uygulama hatası)
veya amaca ulaşabilmek için yanlış plan yapılması ve uygulanması (planlama hatası)
olarak da tanımlanmaktadır. Yan etki ise, sağlık hizmetinin (tıbbi uygulamanın), hastanın
içinde bulunduğu duruma veya altta yatan hastalığa bağlı olmaksızın, yol açtığı zarar veya
hasardır. İlaç uygulama hataları bu tanım içindeki tıbbi hatalardır (Akalın, 2004: 10).
Amerika Birleşik Devletlerinde ilaç uygulama hataları ve Önlenmesi Ulusal
Koordinasyon Konseyine göre ilaç uygulama hatası şu şekilde tanımlanmıştır; “ilaç
uygulama hataları hastanın zarar görmesine neden olan ya da yol açan tüm önlenebilir
olaylardır. Bu olaylar sağlık çalışanının uygulamasına, sağlık bakım ürününe,
reçetelemedeki hatalara, istemin iletimine, ürünün etiketlenmesine, paketlenmesine,
adlandırılmasına, bileşim haline getirilmesine, dağıtımındaki uygunsuzluklara, eğitim ve
kullanım sistemlerinin herhangi birine bağlı olabilir”(www.acibademhemsirelik.com,
2011). Hastanelerdeki ilaç uygulama hataları mortalite ve morbiditenin yanı sıra birincil
tedavinin aksaması, ayrı tedavi gerektirmesi, yatış süresinin uzamasıyla beraber maliyet
artışına neden olmaktadır (Uludağ vd., 2010).
İlaç uygulama hataları hem hastanede yatan hastalarda hem de ayaktan tedavi gören
hastalarda sıklıkla saptanmaktadır. Özellikle ilaç seçimi, yazımı (order/tabela) ve
reçetelenmesi sırasında ilaç uygulama hatalarının görülme sıklığı her 1000 yatan hastada
3 ila 99 arasındadır (Pamuk vd., 2007: 256). İngiltere'de 2001 yılında ilaç uygulama
hatalarından yaklaşık 1200 kişinin öldüğü, bu durumun son on yıl içinde %500 oranında
artış gösterdiği kaydedilmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD), hastaneye yatan
770000-2000000 hastada ilaç uygulama hatası tespit edilmiştir (Alsam ve Ünal, 2005:
175). Yapılan bir çalışmada hastanede verilen her 1000 orderdan 62.4’ünde hata
saptanmış, bu hataların % 30.8’inin klinik olarak önemli sonuçlar doğurabileceği
belirtilmiştir (Bobb vd., 2004: 785).
İlaçların gerek tedavi gerekse koruyucu sağlık hizmeti veren kuruluşlarda etkili ve
güvenilir bir şekilde kullanılması, hasta, hemşire, hekim ve eczacının karşılıklı iletişim ve
işbirliğini gerektirir. Çünkü ilaç uygulaması gerçekte bir çok disiplini içine alan bir
süreçtir (Ayık vd., 2010: 136). İlaç uygulama hatalarının içeriği incelendiğinde, ilacın
order edilme aşamasından uygulandıktan sonraki etkilerin takibini de içine alan, çok geniş
bir süreç içinde gerçekleştiği görülmektedir. İlaç uygulama hataları, ilacı yanlış zamanda
uygulama, ilacı uygulamayı unutma, yanlış dozda verme, reçete edilmemiş ilacı
uygulama, yanlış ilacı uygulama, ilacı uygun teknikle hazırlamama, etkileşime giren
ilaçları aynı anda uygulama, uygulamayı kaydetmeme şeklinde örneklendirilebilir.
İlaçların gerek tedavi gerekse koruyucu sağlık hizmeti veren kuruluşlarda etkili ve
güvenilir bir şekilde kullanılması, hasta, hemşire, hekim ve eczacının karşılıklı iletişim ve
işbirliğini gerektirir. Çünkü ilaç uygulaması gerçekte bir çok disiplini içine alan bir
süreçtir (Vural, 1998: 20).
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İşgücü, kaynak ve bazen can kaybı ile sonuçlanabilecek bu hataların en aza indirilmesi,
hata kaynaklarının bilinmesi ile mümkün olabilir. Bu hatalar hekim kaynaklı, hemşire
kaynaklı ve hasta kaynaklı olabilir. Hekim kaynaklı hataların hemen hemen tamamı istem
ya da reçeteleme aşamasında olmaktadır. Önlenmesi için hekimin istem ya da reçeteyi
daha dikkatli hazırlaması gerekir. Hasta kaynaklı ilaç uygulama hatalarında, hasta kendine
verilen ilacı kullanmaz ya da yanlış kullanır. Bazı durumlarda ise kendine verilmeyen bir
ilacı kullanabilir. Önlenmesi için hastanın eğitimi yanında ilaçlar hakkında yeterli bilgi
verilmesi şarttır. (Uzun ve Arslan, 2008: 217).
Hemşireler ilaç kullanım sisteminde merkezi bir pozisyona sahip ve son kontrolü yapan
ekiptir. Diğer disiplinlerle iletişimi sağlayan ve hasta ile en çok birlikte olan gruptur. İlaç
kulanım sisteminde, hataların en çok meydana geldiği ve hastaya ulaşıp zarar verdiği
basamaklarında hemşireler görev alır. Bilindiği üzere hataların en çok oluştuğu, ilaçların
direktiflerinin yazıldığı, ilaçların uygulandığı ve ilaç uygulandıktan sonra ilacın etkilerinin
izlendiği basamaklarda hemşirelerin geliştireceği stratejiler ilaç hatalarının azaltılmasında
büyük bir yere sahiptir (Oğuz, 2007: 12).
Hemşireler hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri, ani
gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken durumlarda ise hekimin sözel tıbbi istemini
kabul eder ve uygularlar. Hemşirelerin istemleri yerine getirirken, ilaç uygulama
hatalarını önlemek için istemlerin prosedüre uygun olup olmadığına bakması ve emin
olduktan sonra yerine getirmesi gerekir. Buna karşın yeterince açık olmayan, sorun
oluşturabilecek istemler, hekimin yazılı açıklamasından/doğrulamasından sonra kayıt ve
uygulamaya geçmelidir. Sakıncası görülen, soru işareti olan istemler rapor edilmeli, sözlü
veya telefonla alınan istemler ise en kısa zamanda (ilk 24 saat) istem veren hekime
imzalatılmalıdır (Aştı ve Acaroğlu, 2000: 23). Hekim istemi konusunda hemşirenin
bilmesi gerekenler şunlardır: İstem verilmiş midir, tarihi nedir, istem yazılı/sözlü müdür,
kesin olarak istemde istenen nedir? (Aban, 1997: 3).
Hekim istemi yazılı veya sözlü olabilir. Yazılı istemler hasta dosyasına yazılır ve hekim
tarafından imzalatılır. Sözlü istemler ise, acil sözlü ya da telefonla yapılan istemleri
kapsar. İlaç uygulamadan önce hekim istemi tekrarlanmalı, hekim servisten ayrılmadan
önce istemi yazması söylenmeli, hekim istemi yazmadan önce ayrılmış ise, hemşire
notuna, ne yapıldığı, istemin kim tarafından, hangi iletişim yolu ile istendiği, nasıl
uygulandığı, tarih ve saat belirtilerek yazılmalıdır (Kuğuoğlu vd., 2009: 88). Acil istemler
genellikle acil girişim gerektiren durumlarda verilir ve istemin sözlü olarak verilmesi söz
konusu ise, en kısa zamanda hekime imzalatılır. İstemin uygulanması sırasında hastanın
korunması için hemşirenin yeterli ve yetkin olması gerekir. İstem alma ile ilgili hataların
en aza indirilmesi için, kurumlarda istem almaya yönelik politika ve prosedürler
oluşturulmalıdır (Aban, 1997: 4).
Bu araştırma hemşirelerin sözel tıbbi istemleri kayıt altına alma durumlarını ve var olan
aksaklıkları belirlemek amacıyla planlanmıştır.
2.

GEREÇ YÖNTEM

Bu araştırma hemşirelerin sözel tıbbi istemleri kayıt altına alma durumlarını ve var olan
aksaklılıkları belirlemek amacıyla retrospektif olarak yapılmıştır. Hastanede kullanılan
sözel tıbbi istem formunda hasta kimlik belirleyici bilgileri, istemin alındığı birim, istemin
yapıldığı tarih, saat, ilaç adı, dozu, uygulama yolu, istemi alan hemşire ve istemi veren
doktorun ad, soyad ve imzasının olacağı bölümler bulunmaktadır. Araştırmanın verileri 1
Ocak-30 Haziran 2010 tarihleri arasında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kliniklerinde
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doldurulan sözel tıbbi istem formlarının taranması ile elde edilmiş ve elde edilen veriler
SPSS 10,0 paket programı ile analiz edilmiştir.
3. BULGULAR
2010 yılının ilk altı ayında kliniklerde doldurulan sözel istem formlarına ait verilerin
(n=186) %44,6’sı dahili birimlerden, %41,4’ü cerrahi birimlerden ve %14,0’ı da yoğun
bakımlardan elde edilmiştir.
Tablo 1. Hasta Kimlik Tanımlayıcı Bilgileri
Yazılmış

Yazılmamış
%
0,5

Hasta adı soyadı

n
185

%
99,5

n
1

Protokol no
Doğum tarihi

150
144

80,6
77,4

36
42

19,4
22,6

Tablo 1 de görüldüğü gibi kimlik tanımlayıcılardan olan doğum tarihi ve protokol
numarası bilgileri beşte bir oranında boş kalmıştır. Bu durum hemşireler arasında
çoğunlukla hasta adı ve soyadının kullanımının yeterli olduğunu düşündüklerini akla
getirmektedir.
Tablo 2. Sözel İstemin Yer ve Zaman Bilgileri

İstem türü

n
171

Yazılmış
%
91,9

Yazılmamış
n
%
15
8,1

İstemin alındığı birim

113

60,8

73

39,2

İstemin alındığı tarih
İstemin alındığı saat

184
174

98,9
93,5

2
12

1,1
6,5

İncelenilen formların %8,1’inde istem türünün belirtilmediği, bunlarında %73,3’ünün
cerrahi kliniklerden olduğu ve aralarındaki farkın anlamlı olduğu görüldü (p<0,05).
Doldurulan istem formlarının yer ve zaman bilgileri incelendiğinde ise istemin alındığı
birimin %39,2 oranında boş kaldığı görüldü. Saati belirtilen sözel istemlerin %56,32’sinin
mesai saatleri dışında (1700-0800) alındığı görülmüştür.
Alınan istemlerde en az 1, en fazla 8 kalem olmak üzere ortalama 2,62±1,95 kalem ilaç
yazılmıştır. İstenen ilaçların (n=329) %22,5’ini antihipertansif ilaçlar, %17,6’sını
antiagregan ilaçlar, %9,7’sini mide koruyucular, %6,4’ünü hiperlipidemi ilaçları ,
%6,3’ünü analjezikler, %5,7’sini antibiyotikler, %3,3’ünü narkotik anlajezikler ve
%28,5’inide diğer ilaçlar oluşturmuştur.
Doldurulan sözel istem formlarında %94,1 oranında ilaçların dozu belirtilirken %5,9
oranında ilaç dozları belirtilmemiştir. Sözel istemlerdeki ilaçların uygulama yollarına
bakıldığında %43,3 oranında İV, %33,3 oranında oral ve %8,6 oranında İM olarak
uygulama yolunun belirtildiği ancak %12,4 oranında ise uygulama yolunun belirtilmediği
görülmüştür.
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İncelenilen formların tamamına yakınında istemi alan hemşire adı, imzası ve istemi veren
doktor adı bulunmasına rağmen her beş formun birinde doktor imzasının olmadığı
görüldü. Doktor imzasının bulunmadığı formların %83,3’ünün cerrahi birimlerden,
%11,1’inin dahili birimlerden ve %5,6’sının yoğum bakımlardan olduğu ve aralarındaki
farkın istatistiki açıdan anlamlı olduğu görüldü (p<0,001).
Sözel istem formlarının altında yüksek riskli ilaçların sözel istem ile alınamayacakları
notu bulunmasına rağmen incelenilen formların %57,5’inde yüksek riskli ilaç order
edildiği görüldü. Yazılan uygunsuz ilaçların %65,2’sinin dahili kliniklerden, %31,1’inin
cerrahi kliniklerden ve %18,1’ninde yoğun bakımlardan olduğu ve aralarındaki farkın
istatistiki açıdan çok anlamlı olduğu görüldü (p<0,001).Yazılan uygunsuz ilaçların
başında %53,2’lik oranla düşük molekül ağırlıklı heparinin yer aldığı saptandı.
4. SONUÇ
Araştırmamız sonucunda sözel tıbbi istemlerin kayıt altına alındığı ancak bazı
aksaklıkların olduğu saptandı. Mesai saatleri dışında istem yapılan yüksek riskli ilaç
istemlerinin önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınması gerekliliği öne çıktı.
Doldurulan istem formunun hasta dosyasında saklanması ve dosyada hastanın yattığı
kliniğin belirtilmiş olması nedeniyle sözel istem formundaki birim bölümün göz ardı
edildiği düşünüldü. Var olan aksaklıkların giderilmesi için hekim ve hemşirelerin konu ile
ilgili eğitim faaliyetlerine katılımı sağlanmalıdır.
KAYNAKLAR
Aban, Süheyla (1997), “Hekim İstemleri ve Hemşirenin Yasal Sorumluluğu”, C.Ü.
Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Cilt 1, No. 1, sayfa 1-9.
Akalın, Erdal (2004), “Medikasyon Hataları” Ankem Dergisi No.18, Ek 2, sayfa 10-11.
Alsam, Özlem ve Ünal, Çilem (2005), “Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Parenteral İlaç
Uygulama Hataları”, Gülhane Tıp Dergisi, No. 47, sayfa 175-178.
Aştı, Türkinaz ve Acaroğlu, Rengin (2000), “Hemşirelikte Sık Karşılaşılan Hatalı
Uygulamalar”, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 4, No. 2,
sayfa 22-27.
Ayık, Gülden; Altuğ Özsoy,
Süheyla; Çetinkaya, Aynur (2010), “Hemşirelik
Öğrencilerinin İlaç Uygulama Hataları”, İ.Ü.F.N. Hem. Derg, Cilt 18, No. 3, sayfa 136143.
Bobb, Anne; Gleason, Kristine; Husch, Marla; Feinglass, Joe; Yarnold, Paul; Noskin,
Gary (2004), “The epidemiology of prescribing errors”, Arch Intern Med, Vol 164, pp
785-792.
http://www.resmigazete.gov.tr, (01.05.2011).
http://www.jointcommission.org, (12.04.2011).
http://www.acibademhemsirelik.com/e-dergi/makaleler, (01.05.2011).

367

Karadağ, Ayişe (2011), “Hemşireler İlaç Uygulama Hatalarını Önlemede Anahtar Kişi
(Mi) Dir?”http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr (12.04.2011).
Kuğuoğlu, Sema; Çövener, Çağrı; Kürtüncü, Tanır Meltem; Aktaş, Eda (2009), “İlaç
Uygulamalarında Hemşirenin Mesleki ve Yasal Sorumluluğu”, Maltepe Üniversitesi
Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt 2, No. 2, sayfa 86-93.
Oğuz, Özlem (2007), “İlaç Hataları Ve Hataların Raporlanmasına Yönelik Hemşirelerin
Alışkanlık ve Deneyimlerinin Belirlenmesi ve İlaç Hatalarının Önlenmesine İlişkin
Stratejilerin Geliştirilmesi”, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Özata, Musa ve Altunkan, Handan (2010), “Hastanelerde Tıbbi Hata Görülme Sıklıkları,
Tıbbi Hata Türleri ve Tıbbi Hata Nedenlerinin Belirlenmesi: Konya Örneği”, Tıp
Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, No. 2, sayfa 100 -111.
Pamuk, Gülsün; Üzümcügil, Filiz; Çelebioğlu, Bilge; Aypar, Ülkü (2007), “Türkiye’de
Anestezi Doktorlarının Yanlış ilaç Uygulamaları Konusunda Deneyim ve Düşünceleri”,
Türk Anest Rean Der Dergisi Cilt 35, No. 4, sayfa 256-267.
Uludağ, Murat; Sarıkoyuncu, Emre Şule; Bozoklu, Özgür Özhan, Ayça; Uludağ, Mehmet;
Süzer, Elvan; Anıl, Mehmet (2011), “İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesi Amacıyla
İlaç
Yönetim
Sistemininiyileştirilmesiprojesi”,http://www.performans.saglik.gov.tr/content/files/ornek
uygulamalar/eniyiuygulama3.pdf, (10.05.2011).
Uzun, Şenay ve Arslan, Filiz (2008), “İlaç Uygulama Hataları”, Türkiye Klinikleri J Med
Sci, No.28, sayfa 217-222.
Vural, Huriye (1998), “Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesinde İlaç Uygulamalarına
İlişkin Geliştirilen Prosedürün İlaç Uygulama Hataları Üzerine Etkisi”, Doktora Tezi,
GATA, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

368

GİRESUN PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ
ACİL LABORATUARINDAN BİLDİRİLEN KRİTİK TEST DEĞERLERİNİN
BİLDİRİM SİSTEMİ YÖNÜNDEN ANALİZİ
Ahmet Bal1, Hatice Yılmaz2, Aynur Çalış3, Resmiye Memiş4,
Adnan Yıldız5, Mustafa Torun6, Günay Korkmaz7, S. Fatih Menevşe8
Özet
Hasta güvenliğini sağlamada klinik laboratuarlar önemli bir role sahiptir. Hastanın tanı,
tedavi ve izleminde kullanılan laboratuar testlerinin doğruluğu hasta güvenliği açısından
çok değerlidir. Acil servisten gönderilen örneklerde hatalar yapılması, hasta güvenliğini
tehdit edebilen kritik sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu hatalar, özellikle laboratuar test
sonuçlarına dayanan yatış, taburcu ve tedavi gibi işlemlerde önemli kararların
verilmesinde etkilidir.
14.10.2009 – 14.09.2010 tarihlerinde Acil Laboratuarında 230.582 adet test çalışılmış, %
0,53 oranında numune reddedilmiştir. % 0.22 kritik test değeri tespit edilmiştir.
Kritik test değerleri; en yüksek % 47.3 biyokimya, en düşük ise % 2.6 koagülasyon
gruplarındadır. Bildirilen kritik test değerlerin bölümlere göre dağılımları; Acil Ünitesi
% 60.72, Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi % 9.62, Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi ise %
6.61’dır.
Kritik test değerleri bildirilen hastalar, tanı ve tedavilerine göre incelendiğinde; % 32.37
oranında yatarak tedavilerinin yapıldığı görülmüştür. En fazla dâhiliye servisine yatış
yapılmış, bunu nefroloji servisi izlemiştir. Yatışı yapılan hastaların % 8.96’sı üst
kurumlara sevk edilmiş, % 11.19’u ise ex olmuştur.
Kritik değerlerin bildirimiyle ilgili, laboratuar çalışanlarının tamamına olmak üzere,
sağlık çalışanlarının % 85’ine eğitim verilmiştir.
Acil laboratuarı çalışmaları kritik test değerleri bildirimi, red sayıları ve nedenleri
performans ölçümleri ile aylık olarak izlenerek gerekli iyileştirme faaliyetleri
yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kritik Değerlerin Bildirim, Hasta Güvenliği, Acil Laboratuarı
Abstract
Has an important role in ensuring patient safety in clinical laboratories. The patient's
diagnosis, treatment and follow-up of the accuracy of laboratory tests used in the
emergency department sent the samples are very valuable in terms of patient safety errors
made, which can threaten patient safety can lead to critical consequences. These errors,
mainly based on laboratory test results, admission, discharge and treatment procedures
such as the effective delivery of important decisions.
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Critical test values reported in patients, according to the diagnosis and treatment is
examined, the rate of 32.37% was observed lying on the treatment. Made up to stay in
theInternal Medicine service, it was followed by the nephrology service. 8.96% of
hospitalized patients 'sI was referred to higher institutions, 11.19%' if u died. Notification
of critical
values, all laboratory employees, including 85% of health workers were trained.
Laboratory test values of the critical work of the emergency declaration, the numbers and
reasons for rejection performance measurements on a monthly basis and are monitored
and necessary remediation activities.
Keywords: Critical Values Bildirim, Patient Safety, Emergency Laboratory
1.

GİRİŞ

Hasta güvenliği kavramı, sağlık hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla
sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamını
anlatır (Altındiş, 20109).
Hasta güvenliğine ilişkin plan, politika, prosedür ve talimatların oluşturulması veya hasta
güvenliği ile ilgili işleyişin mevcut dokümanlara implant edilmesine yönelik doküman
revizyon çalışmalarının mutlaka “ilgili” kişilerin katılımıyla yürütülmesi gerekmektedir.
Örneğin “kritik test sonucu bildirme-geri okuma ve geri söyleme” politikası tüm tetkik
birimlerinde yönetici konumunda olan ve iş akışını bilen kişilerin katılımıyla hazırlanmalı
ve uygulamaya konmalıdır (Tak, 2010: 72-113)
Hasta güvenliğini sağlamada klinik laboratuarlar önemli bir role sahiptir. Hastanın tanı,
tedavi ve izleminde kullanılan laboratuar testlerinin doğruluğu hasta güvenliği açısından
çok değerlidir (Özarda 2009: 42–44).
Sağlık hizmetlerinde kalite “doğru kişiye, doğru zamanda, doğru şekilde yapılan
girişimler sonucunda alınabilecek en iyi sonuca ulaşmak” olarak tanımlanabilir. Kalite
kavramı için laboratuvar uygulamaları açısından en anlamlı ifadeyi “doğru alınmış bir
örnekte, doğru ölçüm yapılarak, uygun zamanda ve doğru şekilde değerlendirilerek
saptanmış kan şekeri sonucu, kaliteli bir ürün veya hizmettir” cümlesinde de bulmaktayız
(Altındiş, 20109).
Laboratuvarcının hasta güvenliğine yapacağı en önemli katkı doğru, hızlı ve güvenilir
sonuçlar üretmesidir. Temiz ve düzenli bir laboratuvar ortamında, örneklerin doğrulukla
etiketlenmesi hataları önlemenin ilk aşamasıdır. Kan alırken hastaya adını yeniden sorarak
doğrulamak, tüplerin örnek toplandıktan sonra etiketlenmesi örneklerin karışmasını
önlemek için yerinde davranışlardır (Akbay vd., 2000: 8).
Laboratuvar hizmetlerinde proses aşaması; hastadan örnek alınması, kayıt, transport,
sisteme giriş, analiz, sonuçların doğrulanması ve rapor edilmesi süreçlerinin tümünü
kapsamaktadır. Bu hizmetlerin kusursuz sürdürülebilmesi için alt yapının uygun ve yeterli
olması şarttır. Hasta sağlığı ile ilgili çıktılar ise; hastaya yapılan tıbbi uygulamalar
nedeniyle hastanın önceki durumu ile uygulamalar yapıldıktan sonraki durumu arasındaki
farktır.
Laboratuvardan istenen testler de hekim doğru test talebinde bulunacak, laboratuvar
uygun koşullarda bu testler için hastadan gerekli örnekleri alacak ve güvenilir kalitede
analizini yapacaktır. Tüm bu çabaların neticesinde rapor edilen sonuçlar, hastanın tanı ve
tedavisine katkıda bulunmuş ise kaliteli bir hizmet yapılmış demektir.
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Son yıllarda ABD’de ardı ardına yayınlanan raporlarda, bu ülkede her yıl en az 100 bin
kişinin tıbbi hatalar nedeniyle öldüğü gösterilmiştir. Bu rakama diagnostik test hataları,
yanlış test istekleri, testlerin yanlış yorumlanması gibi doğrudan klinik laboratuvarla ilgili
hatalar da dahildir. Klinikte, hekimlerin verdiği önemli tıbbi kararların en az yüzde 6070’inin tanısal testlere dayandığı düşünülürse, hasta güvenliği açısından laboratuvarların
önemi daha da iyi anlaşılacaktır (Altındiş, 2010).
“Kritik Değerler Ya Da Panik Değerler” olarak bilinen “Kritik Sonuçlar” gerekli
müdahaleler hemen yapılmadıkça yaşamı tehdit eden ve düzeltici bazı işlemlerin mutlaka
yapılmasının zorunlu olduğu normalden sapma fizyolojik durumları ifade eder (Yenice
vd., 2010: 325).
Kritik değerler (panik değerler); hastaya acil müdahale edilmesini gerektiren veya klinik
doktorunun dikkatinin çekilmesini gerektiren değerlerdir (Dağlıoğlu, 2009: 60 – 61).
Test sonucunda hastaya en kısa sürede müdahale edilmesini gerektiren veya hastaların
tedavisinde önemli değişikliklere neden olabilecek sonuçlar, kritik değerler olarak
adlandırılmaktadır. Klinik laboratuarlarda gerçekleştirilen test sayısının artması ve farklı
yöntemlerin kullanılması, klinisyenlerin tüm testlere hakim olmasını güçleştirmektedir.
Bu nedenle raporun anlaşılır şekilde düzenlenmesi ve bazı durumlarda klinik öneminin
yorumlanması gerekmektedir (Dolunay ve Hasçelik, 2008).
Acil servisten gönderilen örneklerde hatalar yapılması, hasta güvenlini tehdit edebilen
kritik sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu hatalar, özellikle laboratuvar test sonuçlarına
dayanan yatış, taburcu ve tedavi gibi işlemlerde önemli kararların verilmesinde etkilidir
(Küme vd., 2009).
2.

AMAÇ

Hasta güvenliği kapsamında, kritik test değerleri bildirim sisteminin etkinliğini
değerlendirerek, bununla ilgili iyileştirme alanlarını belirlemek, hasta güvenliği
uygulamalarından biri olan bildirim sisteminin etkin uygulanmasını sağlamaktır.
3.

YÖNTEM

14.10.2009 – 14.09.2010 tarihleri arasındaki acil laboratuarı çalışmaları; test sayıları,
reddedilen numune sayıları, red nedenleri, bildirilen kritik test sayıları incelenmiştir.
Ayrıca, bildirilen kritik test değerleri; tetkik grupları, normalden yüksek ve düşük olan
değerler, gönderilen bölümlere göre dağılımları, bildirim sürelerine uyumları, hastaların
tanı ve tedavi süreçleri açısından değerlendirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı 01.09.2008 tarihinden geçerli olan Hizmet Kalite Standartları Rehberinin
9.8 ve 9.9 maddelerinde “Çalışılan parametrelerin panik değer listesi bulunmalıdır, Panik
değer bildirim talimatı bulunmalıdır” ana başlıkları ile panik değerlerin bildirim
kurallarını belirlemiştir. Kurumumuzda buna göre Panik Değer Bildirim Formu
oluşturulmuş ve laboratuarlar tarafından bildirimler kayıt altına alınmaya başlanmıştır.
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Tablo 1. Panik Değer Bildirim Formu
Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi
………………..………. LABORATUARI PANİK DEĞER BİLDİRİM FORMU
HASTA SERVİSİ /
TAR
NIN ADI POLİKLİ
İH
SOYADI
NİĞİ

Revizyon
Form No: MKR F 18

No:

TETK
İK
ADI

TETK
İK
SONU
CU

00

BİLDİRİ
LEN
SAAT

BİLDİRE
NİN ADI
SOYADI

/

BİLDİRE
NİN ADI
SOYADI
İMZASI

18.09.2008

29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı resmi gazetede Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında
Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Ve Korunmasına İlişkin Usul Ve Esaslar
Hakkında Tebliğde kritik test değerleri ile ilgili işlemlerde; Her sağlık kurum veya
kuruluşu, kendi statüsü ve şartlarına uygun olarak Ek–3’de yer alan formu örnek alarak
Acil Olarak Bildirilmesi Gereken Kritik Test Değerleri Formunu oluşturur. Acil olarak
bildirilmesi gereken kritik test değerleri, ilgili laboratuar bölümlerinin uzmanı veya
sorumluları tarafından, hastanın adı ve soyadı, protokol numarası ve kritik değerdeki
testin sonucu ile birlikte, çift nüsha halinde hazırlanan forma yazılır ve zaman
geçirilmeden hastanın tabibine ve hemşiresine bildirilir. Telefon ile bildirilen testler geri
okuma yöntemi kullanılarak kesinleştirilir.” denilmiştir. Buna göre Kritik Test Değerleri
Formu yeniden düzenlenmiştir.
Tablo 2. Acil Laboratuarı Acil Olarak Bildirilmesi Gereken Kritik Test Değerleri
Formu
Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi
ACİL LABORATUARI
ACİL OLARAK BİLDİRİLMESİ GEREKEN KRİTİK TEST DEĞERLERİ
FORMU
Hasta Adı
Soyadı:………………...………………………….....……..…………...Tarih:……/…..../
…………..
Servisi:………………………… Dosya
Saat:……...……...
…
No:……………………..
SONU
TETKİK
YAŞ
TEST DEĞERİ
Ç
Düşük
Yüksek
Kan Şekeri
Kan Gazı pH
Kan Gazı Karbondioksit
Kan Gazı O2
Troponin

40
7.35
35
85
2.0 ng/ml ve
üzeri
0.5 ve üzeri (K.

Kontraslı görüntüleme
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450
7.45
45
100

--

çalışmaları öncesi istenen
Kreatinin ve elektrolitler
Sodyumm
Potasyum
Kreatinin
Üre
BUN
Total protein
Calcium
Total blirubin
Beyaz küre
Hematokrit
Hemoglobin
Trombosit

Erişkin (1699)
Erişkin (1699)
Erişkin (1699)
Erişkin (1699)
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99

Klirensi %
40'ın altında
ise)
128
2.8
0.5 ve üzeri
4
100 ve üzeri
9 ve üzeri
6
20 ve üzeri
1500/mm3
15%

160
6.2
-170
--13
-15000/mm
3
55%

7g /dl

18g/dl

30000/mm3

1000000/m
m3

Protrombin Zamanı
40 sn
aPTT
90 sn
Kan kültürü
90 sn
BOS Gram boyama ve kültür
Pozitif
Steril vücut sıvılarından kültür
Pozitif
ARB boyama ve kültür
Pozitif
Malarya ya da diğer kan
parazitleri
Pozitif
Hızlı antijen testleri
0-99
(Cryptococcus, grup B
streptokok, H.influenza tip b, N.
Pozitif
menengitidis)
Salmonella, Shigella, gaita
0-99
Pozitif
kültürleri
Hepatit, sifiliz ve HIV
0-99
Pozitif
a.Testin istemi ve sonuçlanması arasındaki süre içinde temas kurulamaması durumunda,
kritik test sonucunun kime iletileceği konusunda karara varılır. Kritik test sonuçlarının
iletileceği alternatif kişiler; test istemi yapan tabiple aynı branştan başka bir tabip, kat
tabibi veya baştabip/yardımcıları ya da sorumlu hemşire olabilir.
b.Yoğun bakımlarda (YBÜ) yatak başında kan gazında elektrolit ve/veya glukometre ile
kan şekeri ölçümü yapıldı ise ilgili tabibe haber verme sorumluluğu YBÜ hemşiresine
aittir.
Not: Form 2 nüsha halinde düzenlenecek, bir nüshası laboratuarda muhafaza edilecektir.
BİLDİREİLEN KİŞİ
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
ADI SOYADI İMZASI
ADI SOYADI
ADI SOYADI
İMZASI
Revizyon No: 00 / 20.07.2009
Form No: AL F 06
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4.

BULGULAR

Temmuz 2009 da hizmete açılan Acil Laboratuarı, acil ünitesine ve mesai saatleri
haricinde tüm hastaneye hizmet vermektedir. Acil Laboratuarına çalışılan numunelerin
sonuçları, belirlenmiş olan sürelerde onaylanarak Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
üzerinden Acil Ünitesi gönderilmektedir. Tespit edilen kritik test değerleri Hastane Bilgi
Yönetim Sistemi üzerinde renkli uyarı sistemi ile iletilmektedir. Hayati önem taşıyan
tespitlerde, telefola geri okuma yöntemi kullanılarak hastanın hekim veya hemşiresine
bildirim yapılmaktadır. Ayrıca Acil Laboratuarı Acil Olarak Bildirilmesi Gereken Kritik
Test Değerleri Formu iki nüsha dolurularak imza karşılığında ilgililere bildirilmektedir.
İlgili dönemde Acil Laboratuarında 230.582 adet test çalışılmış, 414 hastaya ait 499
(0.22) kritik test değeri tespit edilerek servis ve ünitelere bildirilmiştir. Bunlardan 1
hastanın 4 kritik tetkiki (4),11 hastanın 3’er kritik tetkiki (33), 60 hastanın 2’er kritik
tetkik (120), 342 hastanın ise 1’er kritik tetkiki (342) bildirilmiştir. Acil laboratuarına
getirilen numunelerden 1212 (% 0.53) tanesi çeşitli nedenlerle reddedilmiş ve yeni
numune gelmesi sağlanmıştır.
Grafik 1. Reddedilen Numunelerin Red Nedenlerine Göre Dağılımları

Reddedilen Numunelerin Red Nedenlerine Göre Dağılımı
82,67
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

9,57

Hemolizli

Pıhtılı

5,78

Yetersiz

1,98

Yanlış
Numune

Garafik 1 inlelendiğinde; en çok hemoliz (% 82.67) nedeni ile numunelerin reddedildiği
görülmüştür. Bunu % 9.57 ile pıhtılı numune, % 5.78 ile yetersiz numune ve % 1.98
yanlış numune izlemiştir.
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Tablo 3. Bidirilen Kritik Testlerin, Servis Ve Ünitelere Göre Dağılımları

Y
HEMOGLOBİN

D
Y

TROMBOSİT

D
Y

BEY AZ KÜRE

D
Y

KREATİN

D
Y

KAN ŞEKERİ

D
Y

aPTT

D
Y

POTASY UM

17
1
46
11
4

D
D

2
2

Y
TROPONİN

TOTAL
BİLÜRÜBİN

4
1
1

TOPLAM

1
6
1

1

1

1

1

1
1
2

2
1
3

1

1

1

1

2

1
1

1
1

1

1

1
1

1
19

5

18
3

4
1

2

1
4
4

1
1

2
1

1

1

3

1

3

1
1

1
1

6

3

1
2
2

2
1

2

1

2
1

1

D

1
4

Y

1
1

3

1

2

1
1

D

1

D
303

33

11

48

60,72 6,61 2,20 9,62

14

8

17

1

4

1

9

8

17

3

1

3

1

11

2

1

3

3

2

3

0

1

0

2

2

3

1

0

1

0

2

0

0

1

%

2 0,40
18 3,61
2 0,40
80 16,03
5 1,00
18 3,61
82 16,43
22 4,41
26 5,21
1 0,20
35 7,01
1 0,20
51 10,22
14 2,81
5 1,00
2 0,40
6 1,20
46 9,22
30
10
2
4
21
0
1
12
2
0
1
0

1
1
1

2

TOPLAM

KVC SERVİSİ

ÇOCUK CERRAHİ SERVİSİ

NEFROLOJİ SERVİSİ

İNTANİYE SERVİSİ

NÖROLOJİ SERVİSİ

ORTOPEDİ SERVİSİ

PLASTİK CERVİSİ

BEVLİYE SERVİSİ

6

1

Y
AMİLAZ

1

D
Y

CALCİUM

1

3

1

3
8

DAHİLİYE SERVİSİ

1
5

Y
PROTROMBİN

KARDİYOLOJİ SERVİSİ

1

GASTROENTEROLOJİ SER.

2
1

GÖĞÜS HAST. SERVİSİ

1

BEYİN CER. SERVİSİ

7

GÖĞÜS CER. SERVİSİ

4

HARİCİYE SERVİSİ

2

CYB

3

2

2
1
1
15
3
1

KYB

2

D
Y

SODY UM

2

2

D
Y

ÜRE

2
12
1
53
4
13
50
14
18

DİYALİZ

D

NYB

Y
HEMOTOKRİT

DYB

ACİL

BİLDİRİLEN KRİTİK TESTLERİN ACİL ÜNİTESİ SERVİS VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNE GÖRE DAĞILIMI

6,01
2,00
0,40
0,80
4,21
0,00
0,20
2,40
0,40
0,00
0,20
0,00

499 100,00

Tablo 3’ün incelenmesinde; bildirilen kritik test değerlerinden % 16.43 (82 test) beyaz
kürenin, % 10.22 (51 test) kan şekerinin, % 7.01 (35 test) ürenin, % 6.01 (30 test)
potasyumun, % 5.21 (26 test) kreatinin ve % 4.21 (21 test) troponinin yüksek değerler
olduğu görülmüştür.
Düşük değerler ise % 16.03 (80 test) hemoglobin, % 9.22 (46 test) sodyum ve % 4.41 (22
test) beyaz küre olarak tespit edilmiştir.
Bildirilen kritik test değerlerinin bölümlere göre dağılımlarına bakıldığında; Acil
Ünitesine % 60.72, Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesine % 9.62 ve Dahiliye Yoğun Bakım
Ünitesine % 6.61’i bildirilmiş, diğer bölümlere daha az bildirim olmuştur.
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Grafik 2. Acil Laboratuarından Bildirilen Kritik Testlerin Tetkik Gruplarına Göre
Dağılımları

Kritik Test Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı
47,3

45,9

50
40
30
20

4,2

10

2,6

0
Biyokiya

Hemogram

Kardiyak

Koagulasyon

Grafik 2 incelendğinde; biyokimya ve hemogram tetkiklerindeki kritik test tespitlerinin
yüksek olduğu (biyokimya % 47.3, hemogram % 45.9) kardiyak ve koagülasyon
tetkiklerinde ise (kardiyak % 4.2, ve koagülasyon % 2.6) daha düşük olduğu görülmüştür.
Tetkik sonuçlarının verilme süreleri yönetim taraından belirlenmiş, hasta ve hasta
yakınlarının bilgilendirilmesi açısından duyurulmaktadır.
Grafik 3. Acil Laboratuarı Tetkik Sonuçlarının Verilme Süreleri

TETKİK SONUCU VERME SÜRELERİ
70

60 dk

60 dk

60 dk

60
50

40 dk

40

30 dk

30

20 dk

20
10
0

BiyokimyaKuagulasyonKardiyak

İdrar

GGK

Hemogram

Grafik 3’te görülen tetkik sonucu verme süreleri yönetim tarafından tanımlanmış, hasta ve
hasta yakınlarının bilgilendirilmesi açısından duyurulmuştur. Kurumumuzda belirlenmiş
sürelere uygun olarak çalışılmaktadır.
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Grafik 4. Kritik Test Değeri Tespit Edilen Hastalardan Yatışı Yapılanların Sayısı
Yatan Hasta Sayısı

134

414

Kritik Tetkiki Bildirilen hasta sayısı

Yatan Hasta Sayısı

Grafik 4’e bakıldığında kritik test değeri tespit edilen 414 hastanın 134 tanesinin (%
32.37) servis ve ünitelere yatışı yapılarak tedavilerinin devamı sağlanmıştır.
Grafik 5. Yatışı Yapılan Hastaların Bölümlere Göre Dağılımı

Yatan Hastaların Dağılımı
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20
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Grafik5’in incelenmesinde; en fazla dâhiliye servisine (% 29.10) hasta yatışı yapıldığı
bunların 15 tanesinin Diabetüs Mellütüs teşhisi ile olduğu görülmüştür. Bunu nefroloji ve
enfeksiyon hastalıkları servisi izlemiştir. Nefroloji servisine yatırılan hastalardan 6 tanesi
(% 14.18) Kronik Böbrek Yetmezliği, Enfeksiyon Hastalıkları servisine yatırılan
hastalardan 5 tanesi (%8.21) pnömoni teşhisi ile yatırılarak tedavileri sağlanmıştır.
Yatışı yapılan hastaların % 8.96’sı üst kurumlara sevk edilmiş, % 11.19’u ise ex olmuştur.

377

Tablo 4. Kritik Test Değerleri Sonucuna Göre Yatışı Yapılan Hastaların
Teşhislerine Göre Dağılımı
YATIRILAN HASTALARIN TEŞHİSLERE GÖRE DAĞILIMI
Diabetüs Mellitüs

23 Düşme

2 Gasroenterit + Kolit

1

Kronik Böbrek Yetmezliği

10 Epiktaksis

2 Gastrointestinal Hemoroji

1

Akut Böbrek Yetmezliği

3 Kronik Viral Hepatit

3 Hematemez

1

Anemi

9 Sarılık

1 Hipertansiyon

1

Demir Eksikliği Anemisi

3 Üriner İnkontinans

2 Hipokalemi

1

Kronik Hastalık Anemi

1 Akciğer Apsesi - Pnömoni

1 Karın ağrısı

1

Pnomoni

9

Akut Peptik Ülser,
Tanımlanmamış Hematürü

Sind. Sist. ve Karına Ait
1 Tanımlanmamış Semp.ve
Belirtiler

1

Serebrovasküler Hast.

6

Akut Peptik Ülser + Yeri
Tanımlanmamış Hemoroji

1 Melena

1

Akut Subendokardiyal
myokard Enfark.

4 Akut Pankreatit

1 Apandisit

2

Arteriosklerotik Kalp Hast.

4

3 Ateş

1

Konjestif Kalp Yetmezliği

3 Akut Peptik Ülser

1 Darp

1

Ön Duvar Akut Transmural
M.Enfark.

2 Böbrek Maling Neoplazmı

1 Koagülasyon bozukluğu

1

Alt Duvar Akut Transmural
M.Enfark.

2

1 Deri ve supkutan doku enf.

1

Göğüs Ağrısı

2 Hepatoselüler Karsinom

1 Parkinson

1

Eski Miyokart Enfarktüs

1 Mesane Maling Neoplazmı

1 Pupis Kırığı

1

Kardiyak Arrest

1 Mide Bening Neoplazmı

1 Multble Skleroz

1

İnguinal Herni

3 Lösemi

1 Trafik Kazası

2

Trombositopeni

3

1 Üriner sistem enf.

1

Akut Due. Ülseri, Hemoraji
Mev.

Bronş ve Akc.Maling
Neoplazmı

Yaygın non- Hodgking
Lenfoma

Tablo 4’ün incelemesinde; 23 hastanın Diabetüs Mellitüs, 19 hastanın farklı enfarktüs
teşhisleri, 10 hastanın Kronik Böbrek Yetmezliği, 9 hastanın anemi, 9 hastanın pnömoni,
7 hastanın ise değişik maling hastalıklar teşhisleri ile servis ve yoğun bakım ünitelerine
yatışları yapılarak tedavilerinin devamı sağlanmıştır.
5.

SONUÇ

Hastanemizde kurulan kritik test değerleri bildirim sisteminin etkin olarak kullanıldığı,
belirlenmiş olan sonuç verme sürelerine uygun çalışıldığı görülmüştür. Hizmet Kalite
Standartları ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğde belirlenen
esaslara uygun olarak kritik test değerleri için; Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden
renkli uyarı, form ve telefonla olmak üzere üçlü bildirim sistemi kurulmuştur. Kritik
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değerlerin bildirimiyle ilgili, laboratuar çalışanlarının tamamına olmak üzere, sağlık
çalışanlarının % 85’ine eğitim verilmiştir. Acil laboratuarı çalışmaları kritik test değerleri
bildirimi, red sayıları ve nedenleri performans ölçümleri ile aylık olarak izlenerek gerekli
iyileştirme faaliyetleri yapılmaktadır.
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SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİ
Olgun ŞENER1 , Çağıl Görkey TURGUT2 , Ferihan ERTAN3
Özet
Sosyal devletin temel belirleyicilerinden biri olan sağlık hizmetlerinin etkin ve adil
sunulması sürecinde ve bu sürecin yönetiminde köklü ve hızlı değişimler yaşanmaktadır.
Gelinen noktada, sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için bazı
kavramların uygulama aşamalarında daha ön plana alınmasını zorunlu hale getirmiştir.
Tıbbi cihaz kavramının kapsamı, teknolojide ve özellikle sağlık teknolojisinde yaşanan
baş döndürücü gelişmeler ve buna paralel olarak yüksek teknolojiye sahip tıbbi cihazların
tanı ve tedavide yaygın ve etkin olarak kullanılmaya başlanması tıbbi cihaz güvenliğini
sağlık politikalarının uygulanmasında vazgeçilmez bir duruma getirmiştir.
Bu çalışmanın amacı, 2002 yılından sonra uygulanmakta olan sağlıkta dönüşüm
programı çerçevesinde sağlık hizmetlerine erişimde sağlanan olumlu kazanımların
sürdürülebilmesinde tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması ve bunun sürdürülebilir hale
getirilmesinin önemini ortaya koymaktır. Çalışma, tıbbi cihazlarla ilgili mevzuata,
uygulamalara, gözlem ve deneyimlere dayalı olarak hazırlanmış olup sağlık hizmetleri
sunumu sürecinde, tüm paydaşlar açısından tıbbi cihaz güvenliğinin vazgeçilmez bir
öneme sahip olduğu, ayrıca akılcı tıbbi cihaz yönetiminin vazgeçilmez unsurlarından
birinin tıbbi cihaz güvenliği olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi Cihaz Güvenliği, Tıbbi Cihaz Yönetimi, Sağlık Hizmetleri

Abstract
Radical and rapid changes are taking place in the process of effective and fair
presentation of the health services which is one of the main determinants of the social
state and in the management of this process. Point is reached have made some concepts
must be taken to the fore in the implementation stages to ensure sustainability in health
care. The scope of the concept of medical devices, in the technology, and especially the
dizzying advances in the medical technology and, in parallel, widespread and effective
use of high-technology medical devices in diagnostic and treatment, has made the safety
of medical devices indispensable in implementing health policies.
The objective of this study is to provide medical device safety keeping continuity of easy
healthcare accessibility as part of the health transformation programme framework
implemented after 2002 and to show the importance of holding this process. This work
has prepared on the basis of medical devices legislation, implementation, observation and
experiment and we have concluded that the medical device safety is essential factor in
terms of rationalist medical device management and has high importance for the
stakeholders in the process of the healthcare management.
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1. GİRİŞ
Kişilerin ve toplumun sağlığını korumak, yükseltmek ve devamlılığını sağlamak için
yapılan, koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik olmak üzere üç aşamalı
hizmetlerden oluşan faaliyetlerin tümüne sağlık hizmetleri denir. Sağlık hizmetleri ile
ilgili genel politikaları oluşturmak, bu politikaların uygulanmasını gözetlemek ve
denetlemek bir kamu görevi olup bu hizmetlerin fiilen ve/veya sadece kamu tarafından
yerine getirilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik sağlık hizmetlerinde ortak temel
amaçlar; sunulan hizmetlerin kapsayıcılık ve erişilebilirliğini en üst düzeye
çıkartabilmektir. Bu doğrultuda, sağlık hizmeti sunumu sürecinde girdi olarak kullanılan
ve sonucu doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen tüm faktörlerin güvenli, etkili, kaliteli
ve sürdürülebilir olmasını sağlamak, hedeflere ulaşabilmek açısından önem taşımaktadır.
Sağlık hizmeti sunumunda, tıbbi cihazların en önemli girdilerden biri olduğu gerçeğini
göz önüne aldığımızda, tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi konusunun
önemi somut olarak ortaya çıkmaktadır.
2. SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA TIBBİ CİHAZLARIN ROLÜ
Tıbbi cihazın tanımı, ulusal ve uluslararası teknik düzenlemelerde birbirine paralel olarak
yer almaktadır. Avrupa Birliği’nin (AB) ilgili Direktifindeki (eur-lex.europa.eu, 2011)
tıbbi cihaz tanımı ile Küresel Uyumlaştırma Görev Gücü tarafından hazırlanan tıbbi cihaz
tanımı (ghtf.org, 2011) nüanslar haricinde neredeyse birbirinin aynıdır. Tıbbi cihaz, ulusal
düzenlemelerden Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde ise;
“İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya
metabolik etkiler ile sağlamayan, fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler
tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde:
1) hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi,
2) yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya
mağduriyetin giderilmesi,
3) anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine
başka bir şey konulması,
4) doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla imal edilmiş, tek başına
veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için
gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların
dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz,
aksesuar veya diğer malzemeleri” (Resmi Gazete, 2007)
ifade eder şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım, AB Direktifindeki tanımın aynen
çevirisidir. Tıbbi cihaz alanındaki diğer düzenlemeleri göz önüne aldığımızda yukarıda
verilen tanımı, dar anlamda tıbbi cihaz tanımı olarak kabul etmek gerekir. Tıbbi cihaz
kavramını geniş anlamda kullandığımızda, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında
Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (Resmi Gazete, 2007) ile Vücut
Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (Resmi Gazete, 2007) kapsamındaki
cihazlar ve/veya ürünler de tıbbi cihaz kavramının içine girmektedir. Söz konusu
Yönetmeliklerde yer alan, ısmarlama cihaz, klinik araştırma cihazı, aksesuar, performans
değerlendirme cihazı, kişisel test cihazı, kalibrasyon ve kontrol materyali, in vitro tıbbi
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tanı cihazı, aktif tıbbi cihaz ve vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihaz tanımları geniş
anlamda tıbbi cihaz tanımı içinde değerlendirilmektedir.
Bu çerçevede, geniş anlamı ile tıbbi cihaz tanımının içine, pamuk, gazlı bez, lens, lens
solüsyonu ve diyaliz solüsyonundan EKG, anestezi, ultrason ve MR cihazına; kan grubu
reaktifleri, gebelik testlerinden oto analizörlere ve vücuda yerleştirilen implantlara kadar
geniş bir ürün ve/veya cihaz (grubu) girmektedir.
Sağlık Bakanlığı tarafından, 2010-2014 yıllarını kapsayacak tarzda hazırlanan Stratejik
Planda belirlenen stratejik amaçlardan biri, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin güvenli
ve kaliteli olarak sunulmasını sağlamaktır Bu stratejik amaca ulaşabilmek için, tıbbi cihaz
hizmetlerini geliştirmek ve güvenli, erişilebilir, kaliteli hizmet sunumunu sürekli kılmak
hedef olarak öngörülmektedir (Akdağ, 2010: 141). Bu çerçevede, tıbbi cihazların
kapsadığı ürün ve/veya cihazlar ya da cihaz sistemleri göz önüne alındığında; sağlık
hizmet sunumu sürecinde tıbbi cihazların sahip olduğu tartışılmaz rol ve vazgeçilmez
önemin artarak devam edeceği açıktır.
3. TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİ
Sağlık hizmetleri sunumu sürecinde her açından güvenliği sağlamak, kapsayıcılığı ve
etkinliği artırmak, ulaşılabilirliği yaygınlaştırmak ve verimliği yükseltmek, kaliteli sağlık
hizmet sunumunun (Çakmak ve Şener, 2008: 233) özellikleri olarak sayılabilir. Bu
niteliklerden her biri, hizmet sunum sürecinde çok sayıda sabit ya da değişken faktörden
etkilenmektedir. Kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının
önündeki engellerin ulusal ve uluslararası düzeyde en aza indirilmesi için yoğun çabaların
harcandığı bir zaman diliminde bulunmamız (Şener, Çakmak ve Demirbaş 2010: 604)
nedeni ile sağlık hizmetleri sunumunun sınır ötesi bir nitelik taşıdığı da önemli bir
gerçekliktir. Bu nedenle, sağlık hizmeti sunum sürecine etki eden sabit ya da değişken
faktörler azımsanmayacak oranda artmakta ve farklılaşmaktadır. Bu kapsamda, tıbbi cihaz
kavramını geniş anlamıyla ele almamız gerektiğini düşünürsek, tıbbi cihaz güvenliğinin
sağlık hizmetleri sunumunda sahip olduğu hayati rol, önemli bir gerçeklik olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Özelikle sağlık hizmetlerinde, teknoloji yoğun hizmet sunumunun günümüzde geldiği
düzeye bakıldığında, tıbbi cihazlar başta olmak üzere hizmet sunumu sürecinde kullanılan
tüm cihazların güvenliğini sağlama konusunun taşıdığı önemin gittikçe arttığı
görülmektedir. Tıbbi cihaz güvenliği kavramının ön plana çıkmasını sağlayan etmenler
arasında, tıbbi cihaz kavramının oldukça geniş bir içeriğe sahip olması, sağlık
hizmetlerine erişimin yaygınlaşması ve kolaylaşmasının doğal bir sonucu olarak tanı ve
tedaviye yönelik sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin tüm
aşamalarında tıbbi cihaz kullanımın yaygınlaşması hususları gelmektedir. Diğer taraftan,
2000’li yıllardan sonra takip edilen sağlık politikalarının, birey lehine sağlık hizmetlerine
erişimi kolaylaştırması ve yaygınlaştırmasının da etkisi ile sağlık hizmeti sunumunun arz
yönünde çeşitlenmeler göstermesi sonucu tıbbi cihazların kullanımının daha yaygın hale
gelmesi, tıbbi cihaz güvenliği konusunun ön plana çıkmasına katkıda bulunmuştur.
Tıbbi cihaz güvenliği;
1. Üretim güvenliği,
2. Dağıtım güvenliği,
3. Kurulum ve kullanım güvenliği ve
4. İmha güvenliği
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aşamalarından oluşan temel bir süreçtir. Her bir aşamadaki herhangi bir unsur, sonraki
aşamayı etkileyebilmekte ve genel anlamda tıbbi cihaz güvenliğini olumsuz olarak
etkileyebilmektedir.
3.1. Üretim Güvenliği
Tıbbi cihaz üretim güvenliği teorik anlamda sağlanmış olmakla birlikte47, var olduğu
kabul edilen üretim güvenliğinin etkin olarak gözetim ve denetimini sağlayan
mekanizmanın işleyişinde, uygulamada bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar, tıbbi
cihazların üretim sürecindeki uygunluk değerlendirme işlemlerinin etkinliği başlığında ele
alınabilir. Üretim güvenliği, hammadde güvenliği, imalat güvenliği, depolama güvenliği
alt basamaklarından müteşekkildir. İmalat güvenliğinin, analiz güvenliği gibi daha alt
konu başlıklarını da içermesi gibi her bir alt basamağı, farklı bileşenlerle birlikte
değerlendirmek mümkündür.
Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde, tıbbi cihaz güvenliğinin sağlamaya yönelik hususlar, genel
gerekler ile tasarım ve yapımla ilgili gerekler olmak üzere ana hatları itibarı ile iki
bölümde düzenlenmiştir. Genel Gerekler bölümünde; cihazların kullanım amaçları ve
şartlarına uygun olarak kullanılmaları gerektiği belirtilmekte hasta, kullanıcı ve diğer
kişilerin güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek tarzda tasarlanması ve üretilmesi gerektiği,
sağlık ve güvenliği yüksek düzeyde koruması hükmü yer almaktadır 48. Ayrıca, kimyasal,
fiziksel, biyolojik, mikrobiyolojik kontaminasyon, yapım ile çevresel özellikler, ölçüm
fonksiyonu, radyasyon ve imalatçı tarafından verilmesi gereken bilgiler açısından güvenli
tasarımla güvenli üretimin ve güvenli kullanımın nasıl sağlanması gerektiği hususları
düzenlenmiştir49.
3.2. Dağıtım Güvenliği
Tıbbi cihazların piyasaya arz aşamasından son kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen süreci,
tıbbi cihaz dağıtım faaliyetleri olarak adlandırmak mümkündür. Bu sürece dağıtıcıların
etkisi azımsanmayacak orandadır. Dağıtıcı, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’da; “Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve
faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi”
ifade eder şeklinde tanımlanmaktadır. Dağıtım faaliyetleri olarak adlandırdığımız süreçte,
dağıtıcının yaptığı faaliyetler, tıbbi cihazın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilememekle
birlikte, tıbbi cihazın teknik dosyasında da bulunan, kullanma kılavuzu ve etiketinde yer
alan muhafaza ve dağıtım koşullarına uygun hareket edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
Aksi halde, tıbbi cihazların özellikleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmek suretiyle
bozulabilecek ve bunun sonucunda, öngörülen veya hedeflenen tıbbi cihazın kullanma
amacına ulaşılamayacaktır.

1
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 13/3/2002 tarihli ve 24694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
31/12/2003 tarihinde yürürlüğe girmiş, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
12/3/2002 tarihli ve 24693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 31/12/2003 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Vücut Dışında Kullanılan ( İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ise 14/10/2003
tarihli ve 25259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 14/04/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
2
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek 1 Temel Gerekler 1 Genel Gerekler
3
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek 1 Temel Gerekler 2 Tasarım ve Yapım ile İlgili Gerekler
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3.3. Kurulum ve Kullanım Güvenliği
Sağlık hizmetleri alanında vasatla yetinmek kabul edilebilir bir anlayış değildir. Eksik ya
da zamanında yapılmayan her işin bir bedeli olup (Özkan, 2010:4) bu bedel insan hayatını
doğrudan etkileyebilmektedir. Bu nedenle, sağlık hizmetleri ile ilgili tüm alanlarda olduğu
gibi tıbbi cihaz kurulum ve kullanım güvenliği alanında da mükemmelliğin hedeflenmesi
gereklidir. Tıbbi cihazların oluşturabilecekleri tehlikelerin önlenmesindeki önemli
noktalardan birisi, cihazların kurulumları (montajları) ve kullanımları esnasında, gerek
üreticiler tarafından öngörülen gerekse tesis güvenliğinin zorunlu kıldığı hususlar
açısından tüm kurallara uyulması gerekliliğidir (MEB, 2008: 41,42). Tıbbi görüntüleme
cihazları ve anestezi cihazları gibi birçok cihaz için özel montaj uygulamaları
gerekmektedir. Bu nedenle standartlarda belirtilen kurallar dâhilinde uygun mekânların
belirlenerek cihaz kurulumlarının yapılması gerekmektedir. Tıbbi cihazların montaj
yapılacak ortam koşulları, montaj bilgileri ve çizimleri üretici tarafından hazırlanan
kullanım kılavuzunda ve servis kılavuzunda belirtilmek zorundadır. Montaj yapacak olan
servis elemanı bu kurallara uygun davranmak zorundadır. Bununla birlikte montaj
esnasında gerekli güvenlik bariyerleri konularak, montaj alanına yetkisiz kişilerin
girmemesi sağlanmalıdır ( a.g.e., s.103.).
Tıbbi cihaz kullanım güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi, tıbbi cihazların uygun
(öngörülen) şekilde yönetilmesi ve kullanılması gerekliliğinin doğal bir sonucudur. Tıbbi
cihazların kullanılması sırasında oluşabilecek riskleri en aza indirebilmek, kullanılan
tıbbi cihazların hastaya, çalışanlara ve üçüncü kişilere zarar vermemesini ya da en az
zararı vermesi sağlamak, kısaca tıbbi cihaz kullanım güvenliğini sağlamak ve
sürdürebilmek için tıbbi cihazlar;
üreticisinin belirttiği talimatlar doğrultusunda kullanılmalı,
güvenilir ve emniyetli bir ortamda korunmalı ve
yaşam döngüsünü tamamladıktan sonra güvenli bir şekilde imha
edilmelidir.
Tıbbi cihaz kullanım güvenliği sürecinde; cihazların teknik düzenlemelere ve kullanım
amacına uygunluğu, cihaz hakkında herhangi bir olumsuz olay bildirimi yapılıp
yapılmadığı, yapıldı ise bu bildirimin nasıl sonuçlandırıldığı, tıbbi cihazların bakımonarımının nasıl yapılacağı, kullanıcıları için gerekli olan eğitimlerin nasıl ve ne sıklıkta
düzenleneceği gibi hususlara dikkat edilmelidir. Cihazın kabul aşamasında ise, teslimat
bilgileri, fonksiyon, elektrik, kalibrasyon ve ölçüm ( doz iletimi, enerji iletimi) kontrolleri
yapılmalıdır. Eğitim, tıbbi cihaz kullanım güvenliğinde olmazsa olmaz derecesinde
önemli bir unsurdur. Tıbbi cihazların öngörülen etkinliği güvenli bir şekilde
sağlayabilmesi için eğitimli/profesyonel kullanıcılar tarafından kullanılması
gerekmektedir. Ayrıca, tamir ve bakım servisi sunan kişilerin ehil olması zarureti vardır.
Üretici servisleri, yetkili servis acenteleri, üçüncü-kişi servis sağlayıcıları, kullanıcılar
tıbbi cihazların bakım ve onarımının yeterli bir şekilde yapılmasında görev üstlenebilirler.
Profesyonel kullanıcılar tarafından yapılan rutin bakım ve performans kontrolleri cihazın
düzgün bir şekilde işlev görmesini sağlar. Kullanıcılar, cihazın kullanım öncesinde doğru
bir şekilde çalıştığının kontrol edilmesi, temizliğinin yapılması, günlük/haftalık
bakımlarının yapılması, düzgün bir şekilde çalışmasının, ne zaman durduğunun ve
belirgin hasarın ne zaman meydana geldiğinin ve sonrasında kullanımına ne zaman son
verildiğinin not edilmesi ve servis veren ilgili organizasyon ile temasa geçilmesinden
sorumludur.
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Sağlıkta Dönüşüm Programının uygulanmaya başlanması, ileri teknoloji ürünü tıbbi
cihazların nüfus, coğrafi şartlar vb. açılardan kısıtlamaya tabi tutulmaksızın her bölgedeki
sağlık kuruluşunda kullanılması sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle, söz konusu cihazlar
kullanılarak yapılan ölçümlerin ve analizlerin, maliyetleri düşürerek (Kazdağı, Şiringil,
2011:64), cihazın kullanıldığı fiziki mekanın ve hatta sınırların ötesinde yorumlanması ve
sonuç raporu düzenlenmesi nedeniyle, bu çalışmanın kapsamı içinde yer almamakla
birlikte, bilişim güvenliğinin de belirli açılardan, tıbbi cihaz kullanım güvenliği içinde
değerlendirilebileceğini ortaya koymaktadır.
Diğer taraftan, Tıbbi Cihaz Uyarı Sistemi 50, etkin ve yaygın olarak işletildiğinde,
kullanım güvenliğinin sürdürülmesi açısından hayati fonksiyonlar yerine getirebilecek
olması, tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması sürecindeki önemli bir husustur.
3.4. İmha Güvenliği
Kullanım ömrünü tamamlayan tıbbi cihazların, gerek içsel gerekse dışsal herhangi bir
olumsuz etki yapmaksızın bertaraf edilmesi, tıbbi cihaz güvenliği sürecinin son
aşamasıdır. Bu aşamada, tıbbi cihazların özelliklerinden kaynaklanan zarar verebilme
potansiyelini ortadan kaldırmak bu mümkün değilse en aza indirebilmek
amaçlanmaktadır. Bu cihazların imhası aşamasında, tıbbi cihazlara ilişkin özel bir
düzenleme bulunmamaktadır. İmha işlemleri, Çevre Bakanlığı’nın atık yönetimi ile ilgili
düzenlemeleri51 çerçevesinde yapılmaktadır.
4. SONUÇ
Sağlık hizmetleri sunumunun her aşamasının vazgeçilmez girdilerinden olan tıbbi
cihazlar, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında sağlık hizmetlerine erişimin ülke
genelinde yaygınlaşmasına paralel olarak, tanı ve tedavi başta olmak üzere, sağlık
hizmetleri sunumunda etkin ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Tıbbi cihaz kavramının
oldukça geniş bir içeriğe sahip olması nedeniyle tıbbi cihazların kullanımı sürecinde,
cihaz güvenliğinin sağlanması, iyileştirilmesi ve bunun sürdürülebilir hale getirilmesi,
sağlık hizmetlerinin etkinliği ve verimliği açısından temel öneme sahiptir.
Türkiye’de tıbbi cihaz güvenliği ile ilgili mevzuat açısından temel bazı düzenlemeler
yapılmış olmakla birlikte özellikle tıbbi cihaz kurulum ve kullanım güvenliğinin
sağlanmasına yönelik düzenleme eksiklikleri bulunmaktadır. Ayrıca, düzenlenmiş alanda
dahi uygulamada yetersiz kalındığı, etkin ve yaygın bir kontrol mekanizması
sağlanamadığı görülmektedir. Bu durumun hasta, kullanıcı, uygulayıcı, üçüncü kişiler ve
çevre güvenliği ile sağlık ekonomisi açısından birçok soruna neden olabileceği
düşünülmektedir. Bu nedenle mevzuatın geliştirilmesi, denetim ve kontrol sağlayan
düzenlemelerin etkin olarak uygulanması, tıbbi cihaz güvenliğinin ülke genelinde
sağlanması ve sürdürülmesi açısından önem taşımaktadır.

1

Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ
Çevre Bakanlığı’nın atık yönetimi ile ilgili düzenlemeleri,
http://www.cygm.gov.tr/CYGM/AnaSayfa/ yönetmelikler.aspx?sflang=tr adresinde yer almaktadır.
2
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ HALKLA
İLİŞKİLER BİRİMİNE YAPILAN ŞİKAYET VE MEMNUNİYETLERİN
İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
1

Demet Ünalan,

2

Özcan Özyurt, 3 Aydemir Kayabaşı, 4 İbrahim Barın, 5Tülin Filik

Özet
Giriş ve amaç: Sağlık hizmetlerinde kalite değerlendirmelerinde hasta memnuniyet
düzeyinin belirlenmesi ve müşteri şikayet ve önerilerine duyarlı olunması önemlidir. Bu
çalışmanın amacı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri halkla ilişkiler birimine
yapılan kuruma ilişkin şikayet ve memnuniyetlerin incelenmesidir.
Materyal-metod: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastaneleri Halkla ilişkiler ünitesine 2007-2009 yılları arasında doğrudan ya da e-posta
ile form doldurma yoluyla yapılan şikayet ve memnuniyet bildirimlerinin retrospektif
olarak irdelenmesi amaçlanmıştır. 2007 yılında 120, 2008 yılında 85, 2009 yılında ise
125 olmak üzere toplam 330 şikayet bildirimi, 2007 yılında 97, 2008 yılında 45, 2009
yılında ise 78 olmak üzere toplam 220 memnuniyet bildirimi yapılmıştır. İstatistiksel
analizde, yüzde dağılımı ve Fischer exact test kullanılmış.
Bulgular: 2007 ve 2008 yılında şikayet bildirimleri en çok personel davranışı hakkında
iken, 2009 yılında acil hizmetler hakkındadır. Şikayet bildirimlerinin çoğunluğu doğrudan
halkla ilişkiler ünitesine bildirilme tarzındadır. Şikayet edilen personelin başında
hekimler gelmekte olup, ünite bazında ise cerrahi üniteler gelmektedir. 2007 yılında
memnuniyet bildiriminde bulunanların %31.7’sini sağlık çalışanı, %29.3’ünü öğretim
görevlisi oluştururken, 2008 yılında %23.3’ünü ev hanımları, 2009 yılında %13.3’ünü
memurlar oluşturmaktadır. 2007 yılında memnuniyet bildirimlerinin çoğunluğu personel
davranışı (%83.5) hakkında iken, 2008 ve 2009 yıllarında tedavi ve bakım hizmetleri
hakkındadır (Sırasıyla %66.7 ve %65.4). Ayrıca, 2007 yılında
memnuniyet
bildirimlerinin; %36.7’si dahili üniteler, 2008-2009 yıllarında cerrahi üniteler ile
ilgilidir.
Sonuç: Şikayet bildirimlerinin çoğunluğu personel davranışları ile ilgili olması nedeni ile
hasta hekim iletişimine gereken önem verilmeli ve sağlık çalışanlarına iletişim beceriler
ve hasta davranışları konusunda hizmet içi eğitim verilmelidir. Özellikle cerrahi üniteler
ile ilgili şikayetlerin fazlalığı dikkate alındığında bu ünitede memnuniyetsizlik yaratan
koşulların iyileştirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hastane, halkla ilişkiler, memnuniyet, şikâyet
Abstract
Introduction and Aim: It is important to be sensitive on clients’ complaints and
suggestions and to determine patients’ pleasure level in the assessment of the quality of
health services.We aim to investigate the complaints and pleasures of the institution
forwarded to the Public Relations of Hospitals of School of Medicine of University of
Erciyes.
1
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4
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Material-method: we aimed to debate restroctively the complaints and pleasures
forwarded to Public Relations Unit of Hospitals of School of Medicine of University of
Erciyes through filling up forms either directly or emails between 2007 and 2009 within
this identificational type study. Totally 330 complaints (120 in 2007,85 in 2008 and 125)
and 220 pleasures (97 in 2007,45 in 2008 and 78 in 2009 ) were forwarded.In statistical
analysis,the dispersion of percentage and Fischer exact test were implemented.
Findings: The majority of complaints were about staff attitudes between 2007 and 2008
but about emergency services in 2009. The majority of complaints were forwarded
directly to the Public Relations Unit.The majority of complained staff was doctors and the
majority of complained unit was surgical one.31.7 % health workers and 29.3 lecturers
in 2007, 23.3 % housewifes in 2008 and 13.3 civil servants in 2009 were among the
pleased responders.The majority of pleased responds was about staff attitudes in 2007
(83.5 %) but about treatment and care services in 2008 and 2009(66.7 % and 65.4 5
respectively ) Besides,the pleased responds were related to internal units in 2007 (36.7
%) but to surgical units in 2008 and 2009.
Result: Since the majority of complaints was about staff attitudes,the prior importance
should be given to doctor-patient communication and health workers should be given
interm training on communicative skills and patient attitudes.Upon taking into
consideration the increased number of complaints about surgical units,the required
measurements should be taken to promote the circumstances causing complaints within
this unit.
Keywords: Hospital, Public relations, Pleasure, Complaint
1.

GİRİŞ

Memnuniyet, hoşnutluğun oluşturulması olarak tanımlanmaktadır (Oliver, 1999: 33-44).
Son yıllarda sağlık hizmetleri maliyetlerinin çok artış göstermesine paralel olarak, var
olan kaynakların doğru kullanımına karar vermede hasta memnuniyeti önemli bir gösterge
olarak kullanılmaktadır. Hasta memnuniyeti sağlık hizmetlerinin en önemli çıktı
ölçüsüdür. Bununla birlikte bu açık yarar, memnuniyetin ifadesinin anlamı ve doğası
hakkında birkaç üstü kapalı ifade ile ortaya konulmaya çalışılmaktadır (Williams,
1994:509-516). Hasta memnuniyeti sağlık hizmetinde kalitenin önemli bir bölümünü
oluşturmaktadır (Pala vd.,2003:538-542). Sağlık hizmetlerinde hizmet sunumundan
kaynaklanan yetersizlik ve hataların doğurabileceği insan yaşamı ile ilgili ciddi
sonuçlar, sağlık hizmetlerinde kalite kavramının önemini artırmaktadır (Çiçek
vd.,2006). Sağlık hizmetlerinin doğrudan insan yaşamı ile ilgili olması ve yapılacak
hataların pahalıya mal olacağı ve geri dönüşümü olmayan sonuçlar doğuracağı
düşüncesi sağlık hizmetlerinde ve dolayısıyla sağlık işletmelerinde kalite sağlamayı
kaçınılmaz kılmaktadır (Devebakan, 2006:120-149).
Hasta Hakları Yönetmeliği’nin müracaat, şikayet ve dava hakkı bölümünde; Hastanın ve
hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü
müracaat,
şikayet
ve
dava
hakları
vardır”
denilmektedir
(http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-15943/h/hastahaklariyonetmeligi.pdf (09.12.2010).
Sağlık hizmetlerinde kalite; sağlık hizmetleri sisteminin çeşitli öğelerinin, standartlara
uygunluğu ya da mükemmellik derecesi olup (Özalp vd.,2000) hastanın ihtiyaçlarının
öneminin kavranarak bu ihtiyaçların sürekli istikrarlı bir şekilde karşılanması, ihtiyaçların
karşılanması noktasında bilimsel ve teknik olanakların kullanılmasını gerektirmektedir
(Lammers vd., 1996:463-478).
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri 2002 yılından itibaren sağlık hizmetleri
sunumu konusunda ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi almış olup, 2003 yılından
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itibaren de Toplam Kalite Yönetim Sistemine geçmiştir. 2005 yılında Halkla ilişkiler
birimi kurulmuş hasta ve hasta yakınları tarafından iletilen şikâyet ve memnuniyet
bildirimlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Bu
amaçla; dilek ve öneri formları oluşturulmuştur. Hasta ve yakınlarınca halkla ilişkiler
biriminden temin edilerek doldurulan her form, ilgili ay sonunda halkla ilişkiler
sorumlusunca değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonuçları bir rapor halinde hastane
yönetimi ile incelenerek yapılacak çalışmalar planlanmaktadır.
Kurum içi ve kurum dışı iletişimin etkin ve verimli olmasında, kalite amaçlarına
ulaşılmasında halkla ilişkiler birimleri hastane yönetimlerinde önemli roller
üstlenmişlerdir (Başok Yurdakul vd.,31-46). Sağlık işletmelerinde artan rekabet,
teknoloji, hümanist yaklaşımlar, müşterilerin eğitim düzeyi, iletişim ve ulaşım olanakları,
kalite ve müşteri memnuniyetini önemli kılmaktadır (Bostan ve Yılmaz, 2005:186-194).
Bu çalışmanın amacı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri halkla ilişkiler
birimine, 2007-2009 yılları arasında yapılan kuruma ilişkin şikayet ve memnuniyetlerin
incelenmesidir.
2.

MATERYAL YÖNTEM

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Halkla
ilişkiler ünitesine 2007-2009 yılları arasında doğrudan ya da e-posta ile form doldurma
yoluyla gerçekleştirilen şikayet ve memnuniyet bildirimlerinin retrospektif olarak
irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla müracaat formlarından; bildirim yapan kişilere ait
demografik-sosyokültürel özellikler, müracaata konu olan; ilgili birim, personel ve hizmet
türüne ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Veriler geliştirilen veri toplama formlarına
aktarılarak değerlendirilmiştir. 2007 yılında 120, 2008 yılında 85, 2009 yılında ise 125
olmak üzere toplam 330 şikâyet bildirimi, 2007 yılında 97, 2008 yılında 45, 2009 yılında
ise 78 olmak üzere toplam 220 memnuniyet bildirimi yapılmıştır. Değerlendirme
sürecinde yukarıda belirtilen parametreleri içermeyen formlar değerlendirme dışı
bırakılmıştır. Veriler SPSS 17.0 programında değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde,
yüzde dağılımı ve Fischer exact test kullanılmış. Değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi
olarak p<0.05 kabul edilmiştir.
3.

BULGULAR

Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri halkla ilişkiler ünitesine 2007 yılında 120,
2008 yılında 85, 2009 yılında ise 125 şikâyet bildirimi yapılmıştır.
Tablo 1. Yıllara göre şikâyet bildirimlerinin değerlendirilmesi
YILLAR

İstatistikî
değerlendirme

Değişkenler
2007
Sayı
%
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş grubu
18-30
31-50
51 ve üzeri

2008
Sayı
%

2009
Sayı
%

33
87

27.5
72.5

18
57

24.0
76.0

36
88

29.0
81.0

25
58
11

26.6
61.7
11.7

2
50
7

3.4
84.7
11.9

22
69
15

20.7
65.1
14.2
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X2

P

602

0.740

14.011

0.007

Eğitim durumu
İlköğretim
Lise
Yüksekokul
Meslek
Memur
Sağlık çalışanı
Ev hanımı
Serbest Meslek
Diğer
Bildirimi yapan
Kendisi
Yakını
Bildirim türü
Personel davranışı
Acil hizmetler
İdare
Tedavi ve bakım
hizmeti
Laboratuar
Diğer
Bildirimi yapan
Yatarak Tedavi gören
hasta
Ayakta Tedavi gören
hasta
Bildirilme tarzı
H.İ ünitesine
Öneri-şikâyet
kutusuna
e-posta ile
İdare
Diğer
Bildirime
konu
personel
Hekim
Hemşire
Birim çalışanları
Sekreter
Teknisyen
Diğer
Bildirime konu olan
ünite
Cerrahi
Dahili
İdare
Pediatri
Laboratuar

19
23
56

19.4
23.5
57.1

10
13
37

16.6
21.7
61.7

19
13
60

20.7
14.1
65.2

1.115

0.892

25
5
5
4
34

34.2
6.8
6.8
5.5
46.6

13
6
5
5
26

23.6
10.9
9.1
9.1
47.3

13
5
5
17
19

22.0
8.5
8.5
28.8
32.2

19.123

0.014

36
84

30.0
70.0

50
35

58.8
41.2

47
78

37.6
62.4

17.792

<0.05

52
26
13
9
5
15

43.3
21.4
10.3
7.5
4.2
12.5

21
17
15
13
3
16

24.7
20.0
17.6
15.4
3.5
18.8

19
32
23
11
25
13

15.4
26.0
18.8
8.9
20.3
10.6

47.502

<0.05

43
73

37.1
62.9

43
41

51.2
48.8

30
94

24.2
75.8

16.006

<0.05

118
0
0
2
-

98.3
1.7
-

56
3
13
11
2

65.9
3.5
15.3
12.9
2.4

110
2
3
5
5

88.0
1.6
2.4
4.0
4.0

46.544

<0.05

32
15
9
32
8
24

26.7
12.5
7.5
26.7
6.7
20.0

27
15
0
10
2
14

39.7
22.1
0
14.7
2.9
20.6

43
8
10
10
4
45

35.8
6.8
8.3
8.3
3.3
37.5

38.736

<0.05

52
37
11
11
5

44.8
31.9
9.5
9.5
4.3

35
8
20
11
9

42.2
9.6
24.1
13.3
10.8

34
30
20
9
30

27.6
24.4
16.3
7.3
24.4

42.343

<0.05

2007-2009 yılları arasında şikâyet bildiriminde bulunanların çoğunluğu erkek, 31-50 yaş
grubunda olup yarıdan fazlası yüksekokul mezunudur. Yaş gruplarına göre şikayet
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bildirimleri yıllara göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05). Sağlık Bakanlığı 2010
yılı Hasta hakları istatistik yıllığına göre; başvuranların %57’sini erkekler, %29’u 41 ve
üzeri yaş grubunda yer alan bireyler oluşturmuştur.
(http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/istatistik.htm,18.05.2011). Şikâyet ve memnuniyet
bildirimlerinin başvuruda erkek cinsiyeti tarafından daha fazla yapılmış olması, hem
erkek hastaların hem de kadın hastaların refakatçi ya da hastane ile ilgili işlemlerinin
takibini daha çok erkeklerin üstlenmesi ile ilişkili olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca
bildirimde bulunanların yarıdan fazlasının yüksekokul mezunu olması, bir taraftan kendini
savunma, hakkını arama konularında entelektüel birikimle bağlantılı olarak daha çok
ortaya çıkması yanında hastane hizmetlerinden beklentilerinin de daha yüksek olması ile
ilişkili olabilir.
2007 ve 2009 yıllarında şikayet bildirimlerinin çoğunluğunu hasta yakınları yaparken,
2008 yılında hastanın kendisi bildirimde bulunmuştur. Bildiri yapana göre şikayet
bildirimleri yıllara göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05). Yiğit ve ark.
tarafından yapılan Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin Acil Servis Hizmetleri Konusundaki
Memnuniyet Değerlendirme Formlarının İncelenmesi” konulu çalışmada şikayet
kutularına atılan formlarının % 34.8’i hastalar, %65.2’sinin hasta yakınları tarafından
doldurulduğu bulunmuştur (Yiğit vd.,2010:181-186).
2007 ve 2008 yılında en fazla şikayet bildirimleri personel davranışı hakkında iken 2009
yılında acil hizmetler hakkındadır. Personel davranışına yönelik şikayetler yıllar içerisinde
azalırken (sırasıyla % 43.3, % 24.7 ve %15.4), idare ile ilgili şikayetlerde artış olmuştur
(sırasıyla % %10.3, %17.6 ve %18.8). Diğer taraftan laboratuar hizmetleri ile ilgili
şikayetlerin 2009 yıllında % 20.3 ile şikayetlerin en fazla arttığı hizmet olarak dikkati
çekmektedir. Bildirim türüne göre şikâyet bildirimleri yıllara göre anlamlı farklılık
göstermektedir (p<0.05). Personele ilişkin şikâyetlerin yıllar içerisinde azalma eğilimi
göstermesi, bir taraftan personel alımları sırasında konu ile ilgili eğitimleri almış kişilerin
tercih edilmesinin yanı sıra, hizmet içi eğitimlere de eskiye nazaran daha çok önem
verilmesi ile ilişkili olabileceğini düşünüyoruz. Yıllar içinde idare ile ilgili şikâyetlerin
artışı, aslında sağlık alanında hizmet kalitesinin gelişen bilgi, teknoloji ve tecrübe birikimi
açısından bakıldığında paradoks bir durum gibi görülmekle beraber, halkın hakkını arama,
kendini savunma ve sağlık kurumlarından beklenti düzeyinin daha çok artması gibi
nedenlerle açıklanabileceğini düşünüyoruz.
2007 ve 2009 yıllarında şikâyet bildiriminde bulunanların çoğunluğu ayaktan tedavi gören
hastalar iken 2008 yılında yatarak tedavi gören hastalar daha çok şikâyette
bulunmuşlardır. Bildirimi yapana göre şikâyet bildirimleri yıllara göre anlamlı farklılık
göstermektedir (p<0.05). 2007-2009 yıllarında şikâyet bildirimlerinin çoğunluğu
doğrudan halkla ilişkiler ünitesine bildirilme tarzındadır. Bildirilme tarzına göre şikayet
bildirimleri yıllara göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05).
2007 yılında şikayet bildirimlerinin çoğunluğu hekim (%26.7) ve sekreterler (%26.7)
hakkında iken, 2008 yılında hekim (%39.7) ve hemşireler (%22.1), 2009 yılında ise hekim
(%35.8), birim çalışanları (%8.3) ve sekreterler (%8.3) hakkındadır. Bildirime konu olan
personele göre şikayet bildirimleri yıllara göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05).
Şikayet bildirimlerinin çoğunluğu hekimler hakkındadır. Tengilimoğlu ve ark. tarafından
yapılan Hasta hakları birimine yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi çalışmasında da
şikayetlerin çoğunluğunun hekime yönelik olduğunu belirtmişlerdir (Tengilimoğlu vd.,
2010:165-179). Bu sonuçlardan anlaşılmaktadır ki, hasta ve yakınları açısından birincil
iletişimin kurulduğu kişiler, hekim, hemşire, sekreter gibi çalışanların hasta
memnuniyetindeki rolleri çok büyük önem taşımaktadır ve bu kişilerin hasta ile iletişim
konusunda hizmet içi eğitimlerle sürekli bilgilendirmeye ve motivasyon kazandırılmasının
gerekliliği açıktır. Hizmet alanların kalite ile ilgili yargılarının oluşmasında bire bir
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iletişim kurdukları sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarına davranış biçimi önemli
rol oynamaktadır.
2007-2009 yıllarında şikâyet bildirimlerinin çoğunluğu cerrahi üniteler ile ilgilidir.
Bildirme konu olan üniteye göre şikâyet bildirimleri yıllara göre anlamlı farklılık
göstermektedir (p<0.05) (Tablo 1). Cerrahi ünitelerde tedavi gören hastaların gerek
ameliyat öncesi gerekse ameliyat sonrası dönemlerde daha fazla ıstıraplı ve daha çok bire
bir bakıma ihtiyaç duymaları nedeniyle daha yoğun bir iletişim süreci yaşanmakta olup bu
dönemlerde iletişim sorunlarının oluşması doğaldır.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri halkla ilişkiler ünitesine; 2007 yılında 97,
2008 yılında 45, 2009 yılında ise 78 memnuniyet bildirimi olmuştur.

Tablo 2. Yıllara göre memnuniyet bildirimlerinin değerlendirilmesi
YILLAR
İstatistikî
Değişkenler
değerlendirme
2007
2008
2009
Sayı %
Sayı %
Sayı %
Cinsiyet
Kadın
33
34.0 13
28.9
20
26.7 1.143
>0.05
64
66.0 32
71.1
55
73.3
Erkek
Yaş grubu
18-30
8
17.8
7
21.9
8
22.8
31-50
27
60.0 16
50.0
24
68.6 4.759
>0.05
10
22.2
9
32.0
3
8.6
51 ve üzeri
Eğitim durumu
6
10.2 11
32.4
18
46.2
İlköğretim
Lise
7
11.9
6
17.6
5
12.8 18.707
0.001
46
78.0 17
50.0
16
41.0
Yüksekokul
Meslek
Sağlık çalışanı
13
31.7
3
10.0
1
3.8
12
29.3
0
1
3.8
35.631
<0.05
Öğretim görevlisi
3
7.3
4
0.0
6
23.1
Memur
2
4.9
7
2
7.8
Ev hanımı
11
26.8
16
13.3
16
61.5
Diğer
23.3
53.4
Bildirimi yapan
Kendisi
Yakını
Bildirim türü
Personel davranışı
Tedavi ve bakım
hizmeti
Acil hizmetler
Diğer
Bildirimi
yapan

70
26

72.9
27.1

27
18

60.0
40.0

33
45

42.3
57.7

76
11
4
0

83.5
12.1
4.4
-

4
30
0
11

8.0
66.7
24.4

5
51
1
21

6.4
65.4
1.3
26.9

32

36.8

30

66.7

55

70.5
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16.723

<0.005

138.550

<0.05

21.750

<0.05

Yatarak Tedavi gören
hasta
Ayakta Tedavi gören
hasta
Bildirilme tarzı
H.İ ünitesine
Öneri-şikayet
kutusuna
e-posta ile
Diğer
Bildirime
konu
personel
Hekim
Hemşire
Birim çalışanları
Diğer
Bildirim
yapılan
ünite
Dahili
Cerrahi
İdari
Pediatri
Laboratuar

55

63.2

15

33.3

23

29.5

91
5
1
1

92.9
5.1
1.0
1.0

34
5
6
-

75.6
11.1
13.3
-

40
19
9
10

51.3
24.4
11.5
12.8

6
12
65
15

6.1
12.2
66.3
15.3

12
7
13
13

26.7
15.6
28.9
28.9

18
19
78
28

12.6
13.3
54.5
19.6

36
24
11
4
23

36.7
24.5
11.2
4.1
23.5

13
21
1
5
4

29.5
47.7
2.3
11.4

18
28
5
2
16

26.1
40.6
7.2
2.9
23.2

47.006

<0.05

21.425

<0.05

18.055

0.021

9.1

2007-2009 yılları arasında memnuniyet bildiriminde bulunanların çoğunluğu erkek, 31-50
yaş grubundadır.
2007 ve 2008 yıllarında memnuniyet bildiriminde bulunanların çoğunluğunun eğitim
düzeyi yüksekokul iken 2009 yılında ilköğretim (%46.2) ve yüksekokul (%41.0)’dur.
Eğitim düzeyine göre memnuniyet bildirimleri yıllara göre
anlamlı farklılık
göstermektedir (p<0.05). Çalışmanın yapıldığı hastanede 2006 yılında Filik ve ark.
tarafından yapılan polikliniğe başvuran hastalarda memnuniyet araştırmasında eğitim
düzeyinin memnuniyeti etkilemediği bildirilmiştir (Filik vd., 2007:65-68).
2007 yılında memnuniyet bildiriminde bulunanların %31.7’sini sağlık çalışanı,
%29.3’ünü öğretim görevlisi oluştururken, 2008 yılında %23.3’ünü ev hanımları,
%13.3’ünü memurlar, 2009 yılında %13.3’ünü memurlar oluşturmaktadır. Bildirimde
bulunanların mesleklerine göre memnuniyet bildirimleri yıllara göre anlamlı farklılık
göstermektedir (p<0.05). Yıllar içerisinde memnuniyet bildiren meslek grupları arasında
farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu durum tesadüfî olarak bu gruplara mensup hastaların
başvuru dağılımı ile belirlenmekte olduğunu düşünüyoruz.
2007 ve 2008 yıllarında memnuniyet bildirimlerinin çoğunluğunu hasta yakınları
yaparken, 2009 yılında hastanın kendisi bildirimde bulunmuştur. Bildirimde bulunana
göre memnuniyet bildirimleri yıllara göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05).
2007 yılında memnuniyet bildirimlerinin çoğunluğu personel davranışı (%83.5) hakkında
iken, 2008 ve 2009 yıllarında tedavi ve bakım hizmetleri hakkındadır (Sırasıyla %66.7 ve
%65.4). Bildirim türüne göre memnuniyet bildirimleri yıllara göre anlamlı farklılık
göstermektedir (p<0.05). Hasta ve yakınlarının hizmet aldıkları sağlık kuruluşundan
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memnun bir şekilde ayrılmalarında; sağlık kuruluşuna kabul ediliş biçimleri, personelin
iletişime yatkınlığı, değişik süreçlerde yeterli bilgilendirme, sorulara cevap alabilme,
uygun yönlendirme, yeterli danışmanlık ve rehberlik hizmetleri rol oynayan unsurlardır.
2007 yılında memnuniyet bildiriminde bulunanların çoğunluğu ayaktan tedavi gören
hastalar iken 2008-2009 yıllarında yatarak tedavi gören hastalar daha çok memnuniyet
bildiriminde bulunmuşlardır. Bildirimi yapana göre memnuniyet bildirimleri yıllara göre
anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05).
2007-2009 yıllarında memnuniyet bildirimlerinin çoğunluğu doğrudan halkla ilişkiler
ünitesine bildirilme tarzındadır. Bildirim tarzına göre memnuniyet bildirimleri yıllara göre
anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05).
2007 yılında memnuniyet bildirimlerinin çoğunluğu birim çalışanları (%66.3) hakkında
iken, 2008 yılında birim çalışanları (%28.9) ve hekimler (%26.7), 2009 yılında ise birim
çalışanları (%54.5), hemşireler (%13.3) ve hekimler (%12.6) hakkındadır. Bildirime konu
olan personele göre memnuniyet bildirimleri yıllara göre anlamlı farklılık göstermektedir
(p<0.05). Memnuniyetlerin bildiriminde de hizmet verenlere dair kişisel özelliklerin
değişkenliği ile ilişkili olarak memnuniyet bildirimleri ortaya çıkmaktadır.
2007 yılında memnuniyet bildirimlerinin; %36.7’si dahili üniteler, %24.5’i cerrahi
üniteler, % 23.5’i laboratuarlar ile ilgili, 2008 yılında % 47.7’si cerrahi üniteler, %29.5’i
dahili üniteler ile ilgili olup, 2009 yılında %40.6’sı cerrahi üniteler, %26.1’i dahili
üniteler, %23.2’si laboratuarlar ile ilgilidir. Bildirim yapılan üniteye göre memnuniyet
bildirimleri yıllara göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05) (Tablo 2).
4.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri halkla ilişkiler ünitesine; 2007 yılında 120,
2008 yılında 85, 2009 yılında ise 125 olmak üzere toplam 330 şikâyet bildirimi, 2007
yılında 97, 2008 yılında 45, 2009 yılında ise 78 olmak üzere toplam 220 memnuniyet
bildirimi yapılmıştır. Çalışmada, 2007 ve 2008 yılında şikayet bildirimleri en çok personel
davranışı hakkında iken, 2009 yılında acil hizmetler hakkında olduğunu, şikayet edilen
personelin başında hekimler, ünite bazında ise cerrahi ünitelerin geldiğini, 2007 yılında
memnuniyet bildirimlerinin çoğunluğu personel davranışı hakkında iken, 2008 ve 2009
yıllarında tedavi ve bakım hizmetleri hakkında olduğunu, 2007 yılında memnuniyet
bildirimlerinin daha çok dahili üniteler, 2008-2009 yıllarında cerrahi üniteler ile ilgili
olduğunu tespit ettik.
Çalışmanın gerçekleştiği sağlık kurumu, bölgesinde 3.basamak hizmet veren bir referans
hastane konumunda olması nedeniyle, çoğunlukla hizmet almak için gidebilecekleri son
merkez olarak görülmektedir. Bu nedenle bir taraftan yapılan işlemler itibarıyla daha
yoğun süreçler ve riskli girişimlerin uygulanabilme potansiyeli yanında hasta ve yakınları
açısından bölgesinde başvurabileceği son merci olması nedeniyle beklentilerin çok yüksek
olacağı bir kurumdur. Bu açıdan bakıldığında nihayet çözüme ulaşılması nedeniyle
memnuniyetin fazla olması yanında, ümitsiz durumlar da bile beklentinin yüksek
tutulması sonuçta da hasta açısından umulanın gerçekleşmeme sonucunda da yaşanan
hayal kırıklığı sonucunda memnuniyetsizliğin ve şikâyetlerin oluşması beklenebilecek
sonuçlardır.
Hastanelerde halkla ilişkiler birimlerinden gerçekleştirmeleri beklenilen aktiviteler;
kurum içinde toplam kalite yönetimi felsefesinin yerleştirilmesi, işgörenler için
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çalışmaktan mutluluk duyacakları bir çalışma ortamının yaratılması, kurum içi
motivasyonunun sağlanması, bütün işgörenlerin kurum amaçlarıyla bütünleşmesinin
sağlanması, müşteri sadakatinin sağlanması, hedef kitle açısından güvenerek hizmet
alabilecekleri bir sağlık kurumu imajının yaratılması, hedef kitle ile olan iletişime işlerlik
kazandırılması, kurum içi ve kurum dışı çalışmalarla kurumsal itibar-kurumsal imaj
oluşturulması ya da var olan imajın güçlendirilmesidir (Yurdakul Başok vd., 2007: 33).
Ayrıca çalışan memnuniyeti belli aralıklarla ölçülmelidir. Çünkü tatmin olmuş bir hasta
ancak tatmin olmuş bir personelle sağlanabilir. Çalışanlar yönelik aktiviteler dışında dış
hedef kitlenin hastanelerden ve çalışanlardan beklenti ve isteklerinin öğrenilmesine
yönelik araştırmalar yapılmalı, hastaların hastanedeki işlerini daha kolayca yapmalarını
kolaylaştırmak için (hastane bölümlerini, muayene ve teşhis sürecini anlatan) broşürler
hazırlanmalıdır. Hasta hekim iletişimindeki şikayetlerin azaltılması konusunda hekimlere
iletişim becerilerinin geliştirilmesi konusunda hizmet içi eğitim ve seminerler verilebilir,
hekimlerin zaman baskısı nedeni ile yeterince hastaları dinleyemedikleri dikkate
alındığında, hasta yükünü azaltacak uygulamalar hastane yönetimi tarafından
geliştirilmelidir.
Çalışmanın yürütüldüğü hastanede, 2005 yılında Halkla ilişkiler birimi kurulmuş hasta ve
hasta yakınları tarafından iletilen şikâyet ve memnuniyet bildirimlerinin incelenmesi ve
değerlendirilmesi konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Halkla ilişkiler ünitesi vaki
şikâyetlerle ilgili birimlerle iletişime geçip, şikayet konularını ve şikayete maruz kalmış
personelin bilgilenmesi, şikayetlerin haklılıklarına göre gerekli düzenlemelerin yapılması
ve kontrollerinin sürdürülmesi yanı sıra memnuniyet bildirimlerinin de kurum yönetimi
tarafından ilgili birimlere teşekkür ya da ödüllendirme yoluyla teşviki sağlanmaktadır.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA, İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE
YÖNELİK EĞİTİM MODÜLÜ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Mürşit ATLIAKIN1, Mehtap AKYOL2, Dürdane ÖZTÜRK3
Özet
Amaç: Bursa Devlet Hastanesi çalışanlarının iletişim becerilerini geliştirmek. Kurum
kültürü oluşturmak amacıyla hazırlanan Etkili Dinleme – Dinlediğini Gösterme Eğitim
Modülünü tanıtmak ve eğitimin etkinliğini değerlendirmek.
Önemi: 1- Sağlık çalışanlarının Etkili Dinleme ve Dinlediğini Gösterme tekniklerini
kullanmalarını
sağlayarak, hastaların stres ve kaygılarını azaltmak, hasta
memnuniyetinin artırmasını sağlamak.
2- Stres ve kaygı düzeyi azaltılan hasta ile iletişim kuran sağlık çalışanının da stres ve
kaygı düzeyi azalacağından çalışan memnuniyetinin artmasını sağlamak.
3- Sağlık sektörüne yönelik bir eğitim modülü oluşturması açısından önemlidir. (Eğitimin
planlanmasından-değerlendirilmesi aşamasına kadar olan süreçte paket program
oluşturmak.)
Yöntem: Hastanemizde hasta ile iletişimde bulunan tüm hemşire, teknisyen, veri kayıt,
güvenlik ve temizlik personeli “Etkili Dinleme ve Dinlediğini Gösterme Eğitimi”
kapsamına alındı.
Eğitim için 26 kişilik eğitim ekibi oluşturuldu. Eğitim Ekibine Eğitimcinin Eğitimi (8
saat/5gün) ve Etkili Dinleme ve Dinlediğini Gösterme Eğitimi verildi.
Eğitimin etkinliğinin ölçülebilmesi için eğitim sırasında 4 ayrı form kullanılmıştır:
Spielberger’in Sürekli-Durumluk Kaygı Envanteri:1964 yılında Spielberg ve arkadaşları
tarafından normal ve normal olmayan bireylerin sürekli ve durumluk kaygı düzeylerinin
ölçülmesi amacıyla geliştirilen ölçek Türkçeye Öner ve Le Compte (1983) tarafından
uyarlanmıştır.
“Beck Depresyon Ölçeği”
Beck tarafından 1961’de geliştirilen ve ülkemizde geçerlik
ve güvenirlik çalışmaları Teğin (1980), Hisli (1988) tarafından yapılmıştır.
İletişim becerilerinin ölçülmesi amacıyla araştırmacılar tarafından kullanılan “İletişim
Becerileri Envanteri; ilk olarak Balcı (1996) tarafından gerçekleştirilmiş ve
kullanılmıştır. Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından son hali verilen envanter, likert tipi 45
sorudan oluşmaktadır. Envanter zihinsel, duygusal ve davranışsal açıdan iletişim
becerilerini ölçmektedir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi Excel Programında
değerlendirilmiştir.
Sınırlılıklar: Çalışma Bursa Devlet Hastanesi çalışanlarıyla (hekim grubu hariç)
sınırlıdır. Çalışan iletişiminin iyileştirilmesi; iletişimin dinleme kısmı ile sınırlıdır.
Bulgular:Hasta memnuniyeti artmıştır.
Eğitimde ve eğitim sonrasında uygulanan stres-kaygı-depresyon ölçeklerinin
kıyaslamasında stres-kaygı ve depresyon puanlarını düştüğü tespit edilmiştir. Çalışanlar,
1

Bursa Devlet Hastanesi, mursitatliakin@hotmail.com
Bursa Devlet Hastanesi, mehtap699@hotmail.com

2

3

Bursa Devlet Hastanesi, durdane_ozturk75@hotmail.com
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hastalarla kurdukları iletişimde dinleme tekniklerini kullandıklarında kaygı düzeylerinde
3,23 puan bir düşüş (Eğitim Öncesi Ort.:39,78, Eğitim Sonrası Ort. 36, 55) yaşandığı
gözlenmiştir. Eğitim öncesinde ve sonrasında uygulanan İletişim Becerileri testinde
çalışanların iletişim becerilerinde iyileşme olduğu tespit edilmiştir. (Eğitim Öncesi
Ort.:58, Eğitim Sonrası Ort. 60) Eğitimin sürekli hale getirilmesiyle memnuniyette ve iş
veriminde artma olacağı düşünülmüştür.Yönetici-Çalışan iletişiminde iyileşmeler
gözlemlenmiştir. Bu bağlamda ayrıca bir çalışma başlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etkili Dinleme, Hasta Memnuniyeti, Çalışan Memnuniyeti, Eğitim
Abstract
Aim: To improve communication skills of Bursa State Hospital Employees. To create a
corporate culture – An effective listening, listening to show , introduce traning module
and evaluate the effectiveness of education
Importance:
1-The purpose of contributing for health employees to use of the techniques of effective
listening is to reduce stress and concerns of patients and provide for increase patients
satisfactions.
2-The patient, who reduces the level of stress and anxiety, can communicate with health
employees. Since the level of stress and anxiety of the health worker is going to be
reduced , employees satisfaction will increase.
3-It is important to form of a joint training module at health sector.
Method:
All nurses, technicians, data recorders, securities and cleaning staffs who communicate
with the patients have been covered ‘’ Training for effective listening and showing for
listening’’
Twenty-six person training team was composed for training. Training team was both
taught ‘’Instructor Training and Effective listening – Listening to show’’ for 8 hours/5
days.
Four different forms were used during training to measure the effectiveness of education.
Spıelberger’s Inventory Of Contınuous-State Anxıety: A scale was developed , which was
translated to Turkish by Öner and Le Compte in 1983, by Spielberg and his friends in
1964 in order to measure Contınuous – State anxiety levels of ordinary and unordinary
individuals.
Beck Depressıon Scale:‘’Beck Depression Scale’’ was developed in 1961 by Beck and
works on validity and reliability were done in Turkey by Teğin (1980) and Hisli (1988)
Communication skills inventory , which is being used by the researchers for the purpose
of measurement of communication skills, was used and executed by Balcı (1996) for the
first time. The inventory –likert type- was updated by Ersan and Balcı (1998) consists of
forty-five questions. The inventory measures mental, emotional and communication skills
in the terms of behavioral. The evaluation of data was evaluated from an exel program.
Lımıtatıons:
Research is limited with Bursa State Hospital Employees, except Doctors. The Employees
is limited to improving communication and part of the listening of the communications.
Fındıngs:
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Patient’s satisfactory was increased.
It was seen that the scores of stress-anxiety and depression decreased during
bencmarking of scales,depression and anxiety which were applied at the education and
after the education.
The test which was applied at the communications skills before and after training, It was
determined that communication skills of employees have been improved.It was observed
for improvement at the communications between executive and employees. Consequently,
an additional study was started. If the training continuous, It is being thought that
business efficiency and pleasure will be increased.
Keywords:
Education

Effektive

Listening,

Patient

Satisfaction,

Employee

Satisfaction,

1.GİRİŞ
Etkili iletişim becerileri, her türlü insan ilişkisinde ve her türlü meslek alanında ilişkileri
kolaylaştırıcı olabilmektedir. Özellikle insanlarla daha fazla bir arada olunması gereken
meslek alanlarında çalışanların iletişim becerilerine daha fazla hakim olmaları
gerekmektedir. Bu duruma psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet
uzmanı, hekim, hemşire tüm sağlık çalışanları, öğretmen, bankacı, avukat ya da satış
elemanı olarak çalışanlar örnek gösterilebilir. (Korkut, 2005) Egan (1994) halkla birlikte
olmayı gerektiren tüm mesleklerde çalışanlarda bu becerilerin gelişmiş olmasının
etkililiğinden söz eder.
Yukarıda örnek olarak gösterilmiş meslek grupları, (müşterilerinin özellikleri açısından)
kendi aralarında iletişim becerilerini kullanma yönünden farklılık arz etmektedirler. Şöyle
ki, hastanelere başvuran hastalar ve yakınları sıkıntı, endişe, gerginlik, huzursuzluk veya
korku duygusuyla stres içinde olan, hatta duygusal yoksunluk ya da kriz içinde olan
kişilerdir. (Seçim, 1994) Hastanelerin en önemli hedef kitlesi ve/veya müşterilerinin bu
özellikleri diğer kuruluşların hedef kitle veya müşterileri arasındaki en önemli
farklılıklarıdır. Bu bağlamda, hastanelerde görev yapan tüm çalışanların rahatlatıcı
ve/veya etkin iletişim konusundaki yetkinlikleri direkt hizmet kalitesini belirleyici bir
etmen olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin özellikleri gereği olarak, sağlık çalışanları hastanın iletişiminde en
önemli boyutlarından biri olan “mahrem alanına” girerek iş görmek durumundadır. Bu
özelleştirilmiş alan kişi için korunma, savunma ve davranışlarını düzenleme alanı
olduğundan duygusallıkla yüklüdür. Bu alana zorla girmek, saygısızlık/kışkırtma ya da
saldırı olarak değerlendirilir. (Yüksel, 1994) Dolayısıyla, hastaların (yukarıda
tanımladığımız psikolojik durumları da göz önüne alındığında) tedavi gereği olarak bile
olsa “mahrem alanlarını” sağlık personeline açmaları oldukça zor olduğu gibi, zorlu bir
iletişim sürecini de gerekli kılmaktadır. Tabi bu süreçte hastanın konu hakkındaki bilgi
düzeyi, eğitimi, zeka düzeyi ve kişisel özelliklerinin ikna olma düzeyinin etkisini
belirlediği unutulmamalıdır.
Hastanenin müşterisi konumunda bulunan hastalar kendilerine sunulan hizmetin teknik
yönünü değerleme bilgi ve becerisine sahip olmadıklarından, “edilgen müşteri” grubu
olarak tanımlanmaktadırlar. Ayrıca, hasta ya da sağlık tüketicileri, kendilerine sunulan
hizmeti, sağlık çalışanı ile girmiş oldukları iletişim sürecinin etkinliği doğrultusunda
değerlendirmektedirler. Bu yönü ile sağlık hizmetlerinde iletişim kavramı “hasta tatmini”
yönünden en önemli belirleyici olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Yukarıda yer verilen tüm tespitler paralelinde, hastaneler ve iletişim ikilisi, hastanelerde
sunulan hizmet kalitesinin en belirleyici öğelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir işletme olarak hastanelerin de temel amacı; işletmenin yaşamını sürekli kılmaktır. Bu
bağlamda, hastane müşterilerince “algılanan kalitenin” en önemli boyutu olarak karşımıza
“iletişim” kavramının enine boyuna irdelenip hizmet üretim sürecine monte edilmesi
gerekmektedir.
Etkin iletişim, sağlık personelinin hastayı dinlemesi ve anladığını geri bildirim olarak
hastaya hissettirmesidir. (Vuori, 1994)
Hastalar yalnızca, son teknolojiyi kullanan, teknik olarak usta olan sağlık çalışanı yerine,
stres düzeylerini azaltan, sevgi ve şefkat ile yaklaşan ve en önemlisi kendilerini hasta
olarak değil, “birey-ben” olarak algılayan sağlık çalışanı isteme eğilimindedirler.
Amerikalı hastalar tarafından en çok ileri sürülen şikayet; doktorların zaman ayırma ve
“zayıf iletişim” şeklinde ortaya koydukları, “yeterli ilgilenmeme” davranışıdır. (Kavas ve
Güdüm, 1994)
Bu bağlamda mesleğinde yeterli teknik bilgi-beceri düzeyine sahip sağlık çalışanlarının
iletişim becerilerini geliştirebilmeleri yönünde etkili eğitim programı planlamak,
hazırlamak, uygulamak ve eğitimin etkinliğini ölçmek, kurum kültürü haline getirebilmek
ve eğitimde geliştirilen davranış değişikliğinin sürekliliğini sağlayabilmek amaçlanmıştır.
1.1. Eğitimin Tanımı ve Önemi
Bir toplum, gelişebilmesi için üyelerini amaçlarına göre yetiştirmek zorundadır. Bu
zorunluluk bireyleri içinde bulundukları topluma uyma, hatalarını düzeltme, moralini
yükseltme, kişiliklerini geliştirme, mesleki yeterliliklerini artırma, ileriye doğru gitme ve
yükseltme gibi çabaların gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıklarının kazandırılmasını
kapsamına alır. (Bursalıoğlu, 1971) Bu imkanların sağlanması eğitim imkanlarının
sağlanmasına bağlıdır. Kurumun çalışanları için düzenlenecek eğitim, çalışanların
çalıştıkları süre boyunca faydalanacakları sürekli bir eğitim olmalıdır. Bundan dolayı her
kurum kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir eğitim sistemi geliştirmelidir. Eğitim sisteminin
hem çevredeki değişimlere uyum sağlayacak, hem de çevrede istenilen değişimleri
oluşturabilecek yeterliğe ulaştırılması gerekecektir. (Başaran, 1985)
Eğitim ve geliştirme, önceden belirlenmiş amaçlara göre, insanların davranışlarında belli
gelişmeler sağlamaya çalışan planlı faaliyetledir. (Oğuzcan, 1974)
Eğitimde vurgulanmak istenen üç nokta vardır. Birincisi, bireyin yeteneklerinin
geliştirilmesinin gerekliliği, ikincisi, bireyde davranış değişikliğinin kendi yaşantısı
yoluyla oluştuğu ve üçüncüsü, eğitimin bir süreç olduğudur.
Eğitime ve geliştirmeye kurum açısından bakıldığında, çalıştırılan insan gücünün daha
verimli olması için çeşitli eğitim programlarının devreye sokularak iş görenlerin bilgi,
beceri ve davranışlarında olumlu gelişmeler sağlanması amaçlanır. Kurum içinde
düzenlenen çalışan eğitim çabalarını tanımlamak gerekirse; bireylerin ya da onların
oluşturduğu grupların işletmede yüklendikleri görevleri daha etkin ve başarılı
yapabilmeleri için, onların mesleki bilgi ufuklarını genişleten düşünce , rasyonel karar
alma, davranış ve tutum, alışkanlık ve anlayışlarında olumda değişmeler yapmayı
amaçlayan bilgi, görgü ve becerileri artıran eğitsel eğitimlerin ve geliştirme faaliyetlerinin
tümüdür. (Sabuncuoğlu, 1991:125)
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Kurumlarda çalışanlar ve yöneticiler için eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin yapılması
gerekli ve zorunludur. Yetişkinlerin bir işi kendiliğinden yapmalarını beklemek, tutum ve
davranışlarını değiştirmelerini ummak, hemen tecrübe kazanacaklarını varsaymak hem
çok zaman almakta ve hem de maliyetleri yükseltmektedir. (Taşkın, 1993:27)
1.2.Yetişkinlerde Öğrenme
Yetişkin eğitimi uygulamaları geleneksel pedagojik uygulamalardan farklıdır. Bu
farklılıkların oluşturduğu temeller üzerine oluşan yapı “Androgoji” (Yetişkine öğretme
bilim ve sanatı) olarak tanımlanmıştır. (Knowles, 1990:553)
1.3.Yetişkinlerin Öğrenmeye İlişkin Özellikleri
1.3.1.Yetişkinlerin Benlik Kavramı Gelişmiştir
x
x
x
x

Kendilerine olgun bir insan olarak davranılmasını, kişiliklerine saygılı
olunmasını beklerler. Kendilerine çocukmuş gibi davranılmasından
hoşlanmazlar.
Alıngandırlar; başarısızlıktan, başkalarının yanında küçük düşmekten
çekinirler, korkarlar.
Eğitimde pasif bir alıcı olmaktan hoşlanmazlar. Aktif rol almak isterler.
Gereksiz sıkı otoriteden hoşlanmazlar.

1.3.2.Yetişkinler, Deneyim Birikimine Sahiptir
x

Yaşamları süresince edindikleri bir deneyim birikimine sahiptirler.
Öğrenme etkinliklerine bu birikimle katılırlar. Eğitimde bu deneyimlerin
kullanılmasını beklerler.

1.3.3.Yetişkinler, Gereksinimlerine Yönelik Olmayan Öğrenmeleri Kabul Etmezler
x
x

Çocuk ve gençlere göre daha gerçekçidirler. Gördükleri eğitimin somut
gereksinmelerini karşılamasını beklerler.
Aile, toplum ve meslek sorumlulukları ile ilgili konuları öğrenmeye
hazırdırlar.

1.3.4.Yetişkin, Bugün Karşı Karşıya Oldukları Sorunlara Çözüm Getirebilecek
Öğrenmelere İlgi Duyar
x
x
x

Öğrenme gereksinimleri daha çok karşılaştıkları sorunlara dayalıdır.
Sorunlarına hemen çözüm getirebilecek öğrenmelere ilgi duyar.
Zamanları değerlidir; bu yüzden sorunları ile doğrudan ilişkisi olmayan
etkinliklerle harcanmasından hoşlanmazlar (Bülbül,1991:47)

Yetişkinlerin öğrenmeye ilişkin bu özellikleri, onların öğrenme sürecinde aşağıdaki
sonuçlara yol açmaktadır. (Knowles, 1989:533-536):
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Öğrenme Atmosferi: Farklılaşan benlik kavramının, yetişkinlerin öğrenmeyi
gerçekleştirdiği ortamın özelliği bakımından önemli bir sonucu vardır. Fiziksel çevrenin,
yetişkinlerin içinde kendilerini rahat hissedecekleri bir çevre olması gerekir.
Daha da önemlisi, psikolojik ortam yetişkinlere kabul edildiğini, saygı duyulduğunu ve
desteklendiğini hissettirecek bir ortam olmalıdır. Kişi, kendi adıyla tanındığı ve kendisine
“biricik” bir birey olarak değer verildiği dostça ve biçimsel olmayan bir ortam içinde
kendini daha bir “yetişkin” hisseder.
Gereksinimlerin Tanımlanması: Yetişkinin öz-yönetimli olmaya ilişkin benlik kavramı,
neyi öğrenmesi gerektiğini söyleyen bir öğretmenin geleneksel uygulaması ile çatışır.
Gerçekte bu benlik kavramı; toplumun, bireyin neyi öğrenmesi gerektiği konusundaki
fikirlerini onun üzerine empoze etmek hakkı olduğuna ilişkin toplumsal felsefe ile de
doğrudan çatışma içindedir. Tabî, eğer öğrenmemesi durumunda başkalarının yetişkin
üzerindeki yaptırım gücü yeterince güçlü ise o, kendisinden öğrenilmesi istenilen şeyleri
öğrenecektir. Fakat yetişkin, öğrenme gereksinimini kendi gördüğü şeyleri öğrenmek için
daha derinden güdülenir.
Planlama Sürecine Katılım: Her birey bir kararı vermeye (ya da bir etkinliği
plânlamaya) ne ölçüde katılmış ise, o karar (ya da etkinlik) ile kendini o ölçüde uyumlu
hisseder. Öğrencileri için tüm plânlama işini kendisi yapan, dersliğe gelen ve önceden
tasarlanmış etkinlikleri onlar üzerine empoze eden öğretmenler, tipik olarak alıngan ve
geri çekilme tepkileri ile karşı karşıya gelirler. Çünkü bu öğretmen davranışı, yetişkinin
kendini-yönetme ile ilgili benlik kavramı ile uyuşmaz. Buna bağlı olarak, androgojinin
teknolojisinde temel bir öğe, öğrencilerin kendi öğrenmeleri ile ilgili plânlama sürecinde
yer almalarıdır.
Öğrenme Yaşantılarını Yürütme: Öğretici öğretmek yerine rehber olmalıdır.
Öğrenmenin Değerlendirilmesi: Yetişkinin kendisini değerlendirmesini önerir.
Öğrenme Engelleri: Öğrenme engelleri daha programın başında belirlenmeli ve önlemler
alınmalı. (Sıkılma, Karmaşıklık, Rahatsız Olmak, Korku, Ev Yaşamı İle İlgili Engeller,
Dış Engeller,Kişisel Engeller)
1.4. Yetişkinlerde Öğrenme Güdüleri
Yetişkinlerin fiziksel, toplumsal ve psikolojik gelişim özelliklerinin çocuk ve gençlerden
farklı olması, onların öğrenme güdülerinin de farklı olmasına yol açar. Yetişkinlerdeki
öğrenme güdüsünün niteliğini, özelliğini, yoğunluğunu gereksinim duyulan bilginin
görevle ilişkisi, isteğin derecesi, daha önceki deneyimler ve toplumsal roller belirler.
Yetişkin eğitimi açısından önemli olan nokta, yetişkini öğrenmeye yönelten güdülerin
öğretici tarafından bilinmesidir. Bu durum, öğrenmeyi kolaylaştıran ve verimi arttıran bir
etkendir. (Geray, 1978: 23)
Johnston ve Rivera, ise yetişkini öğrenmeye güdüleyen etmenleri şu şekilde
sıralamaktadır (Aktaran: Love, 1985: 58):
1. Daha bilgili olmak,
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2. Yeni bir işe hazırlanmak,
3. İş başında yetişmek,
4. Boş zamanı iyi ve yararlı olarak geçirmek,
5. Yeni ve ilgi çekici bireylerle tanışmak,
6. Yüklendiği işleri yerine getirmede ustalık kazanmak,
7. Kişiliğini geliştirmek ve bireylerle daha iyi ilişkiler kurmak,
8. Gelirini arttırmak.
1.5. Yetişkinlerle Çalışan Öğretici Yeterlilikleri
Nairobi Tavsiye Kararlarında belirtildiği gibi, yetişkin eğitiminde öğretici personelin
eğiticilik formasyonu dikkate alınması gereken bir durumdur. (MEB, 1984) Yetişkinlerin
eğitim sürecine ilişkin özelliklerin farklı olması nedeniyle, yetişkin eğitiminde görev
alacak yönetici, düzenleyici ve öğreticilerin de özel programlarla yetiştirilmeleri
gerekmektedir. (Bülbül, 1997:292)
Yetişkin eğitimcilerin sahip olmaları gereken yeterlikler konusunda Lindeman, Bergevin,
Kidd, Houle, Knowles ve Freire aynı noktayı işaret etmektedir. İçeriğin öğrenci merkezli
olması, öğrencilerin ihtiyaçlarının teşhisinde yer almaları gerektiği, yetişkinlerin kendi
kendini yönettiği, amaçların oluşmasını ve sonuçların değerlendirilmesini, yetişkinlerin
problem merkezli olduğunu ve öğretmenlerin öğrenmeyi kolaylaştırıcı rol üstlenmeleri
gerektiğini belirtmişlerdir. (Clay, 1989:213)
Yetişkin eğitiminde görev alacak eğitici personel hizmet öncesi ve hizmet içinde
yetiştirilmesi, yarı zamanlı personelin kısa süreli kurs ve seminerlerle yetiştirilmesi
gerekir. Bu eğitimde yetişkin eğitimi ders olarak yer almalı ve bu ders, yetişkin
öğrencinin psikolojisi, toplum sorunları, öğretim yöntem ve teknikleri konularını
içermelidir. (Güneş, 1991:311)
Bu noktada, büyük ölçüde benimsenen görüşse, yetişkin eğitimcisine; 1- Kendisi
hakkında bilgi 2- Öğrenenler hakkında bilgi, 3- Alan hakkında bilgi, 4- Öğrenme Süreci
hakkında bilgi, 5- Öğretme Süreci hakkında bilgi verilmesi gerektiği yönündedir. (Boz,
1986:11)
Pedagoji kavramına karşılık olarak “yetişkine öğretme, bilim ve sanatı” anlamında
“Androgoji” kavramını ortaya atan Knowles’a göre ise; yetişkinler kendi kendilerini
yönetme eğilimindedirler, kendi öğrenmelerinden sorumludurlar ve kazanılmış bir
deneyim birikimine sahiptirler. Bu nedenle, yetişkinlerin öğrenmesine yardımcı olan
kişinin, bilgi nakledicisi olmaktan çok, öncelikle öğrenimi kolaylaştırıcı olarak hizmet
sunması gereklidir. Yetişkinin öğrenmelerinde ne öğreneceği ve nasıl öğreneceğine karar
vermekte, kendi öğrenme başarısını değerlendirmekte rolü olmalı ve süreç, katılanların
öğrenme ihtiyaçları üzerinde odaklanmalıdır. (Beder, Carrea, 1988:75)
2.YÖNTEM
Çalışma, Bursa Devlet Hastanesi’nde 2009-2010 yıllarında çalışan Müdür Yardımcıları,
Başhemşire Yardımcıları, İdari Birimlerde çalışanlar, Hemşireler, Veri Kayıt Personeli,
Güvenlik, Temizlik Personelleriyle gerçekleştirilmiştir. Hekim grubu çalışma dışında
bırakılmıştır.
Eğitim için 26 kişilik Eğitim Ekibi oluşturuldu. Eğitim Ekibi’ne Eğitimcinin Eğitimi
verildi. (8 saat/5 gün) Eğitimde; yetişkinlerde öğrenme güdüleri, yetişkinlerde öğrenme,
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yetişkin psikolojisi, iletişim becerileri, zamanı doğru kullanma konuları işlendi. Ayrıca
eğitimciler Etkili Dinleme ve Dinlediğini Gösterme Eğitimi’ni aldılar. (2 saat/5 gün)
Çalışanlara verilecek eğitim 12’şer kişilik gruplar şeklinde planlandı Eğitim ortamı olarak
hastane toplantı salonu seçildi. Toplantı Salonunda “U” tipi yerleşim planı yapıldı.
Eğitimlerde ortak dil konuşulması ve aynı hedef doğrultusunda anlatımlar elde edebilmek
için Eğitim El Kitabı hazırlandı.
Eğitimlerde öğrenmenin geçekleşmesi, bilgilerin unutulmaması, uygulanılabilirliğinin
takibi ve kurum kültürü oluşturabilmek için eğitimin sürekliliği hedeflendi ve bir
program hazırlandı. Bu program doğrultusunda çalışmalar yapıldı
Eğitimciler ve katılımcılar için I.Dönem ve II.Dönem olmak üzere Eğitim Planı hazırlandı
ve eğitimcilere duyuruldu.
Etkili Dinleme (Dinlediğini Gösterme) Eğitim Planı (Planın Bir Bölümü)
HAFTA TARİH

1

2

16.02.2009
16.02.2009
16.02.2009
16.02.2009
23.02.2009
23.02.2009
23.02.2009

SAAT BİRİMLER

EĞİTİMCİLER

11:00
13:00
15:15
15:15
11:00
13:00
15:15

Psk.Mürşit ATLIAKIN
Psk.Mürşit ATLIAKIN
Ajda SEYFİOĞLU-Rıza KUT
Ezgi GÜRE-Oğuzhan KAYA
Psk.Mürşit ATLIAKIN
Psk.Mürşit ATLIAKIN
Dürdane ÖZTÜRK

Md.Yrd.
Başh.Yrd.
Pol.Hem.-1
Pol.Sekr.-1
Serv.Sor.Hem.-1
Serv.Sor.Hem.-2
Pol.Sekr.-2

Eğitimin etkinliğinin ölçülebilmesi için eğitim sırasında 4 ayrı form kullanıldı. “Dinleme
Tarzı Belirleme Formu”, “Durumluluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği”, “Beck Depresyon
Ölçeği” ve Ersan ve Balcı tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Envanteri”
kullanılmıştır.
Spielberger’in Sürekli-Durumluk Kaygı Envanteri:1964 yılında Spielberg ve
arkadaşları tarafından normal ve normal olmayan bireylerin sürekli ve durumluk kaygı
düzeylerinin ölçülmesi amacıyla geliştirilen ölçek Türkçeye Öner ve Le Compte (1983)
tarafından uyarlanmıştır. Kısa ifadelerden oluşan, kendini değerlendirme türü bir ölçektir.
Durumluk kaygı formunun sadece o anda hissedilenler ile ilgili bilgi verirken, SKE son 7
gündür hissedilenleri ölçmek üzere geliştirilmiştir. SKE-DKE 20’şer maddeden oluşan ve
1–4 arası derecelenen Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin normal ve hasta örneklemleriyle
yapılan çalışmalar sonucu elde edilen güvenilirlik katsayılarının. 83 ile. 87 arasında
değiştiği bildirilmektedir (Aydemir ve Köroğlu, 2000; Özusta, 1995;Şahin ve diğerleri,
2002). Bu çalışmada envanterin hem Durumluk hem de Sürekli Kaygı alt ölçeği
kullanılmıştır.
“Beck Depresyon Ölçeği” Beck tarafından 1961’de geliştirilen ve ülkemizde geçerlik
ve güvenirlik çalışmaları Teğin (1980), Hisli (1988) tarafından Beck Depresyon Ölçeği
karamsarlık, başarısızlık duygusu, doyum almama, suçluluk duyguları, huzursuzluk,
yorgunluk, iştah azalması, kararsızlık, uyku bozukluğu, sosyal çekilme gibi depresif
belirtilere ilişkin 21 maddeden oluşmaktadır. Her madde depresyona özgü bir davranışı
belirleyen 4 dereceli kendini değerlendirme ifadesini içermektedir.
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İletişim becerilerinin ölçülmesi amacıyla araştırmacılar tarafından kullanılan “İletişim
Becerileri Envanteri; ilk olarak Balcı (1996) tarafından gerçekleştirilmiş ve
kullanılmıştır. Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından son hali verilen envanter, likert tipi 45
sorudan oluşmaktadır. Envanter zihinsel, duygusal ve davranışsal açıdan iletişim
becerilerini ölçmektedir. Her bir boyutu ölçen 15 madde vardır.
Elde edilen verilerin değerlendirilmesi Excel Programında yapılmıştır.
Dinleme Tarzı Belirleme Formu ile eğitime başlamadan önce eğitilenlerin dinleme
tarzlarını belirlemek ve eğitimde dinleme esnasında yapılması ve yapılmaması gerekenler
aktarıldıktan sonra tüm katılımcılara kendi kağıtları dağıtılarak kendilerini dinleme
başarıları yönünden değerlendirmeleri istendi.
Durumluluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği ve Beck Depreyon Ölçeği eğitime başlamadan
önce katılımcılara dağıtıldı. Amaç, İletişim Becerilerinin gelişmesi stres, kaygı ve
depresyon katsayılarının azaltılmasında etkendir. Eğitim sonrasında eğitime katılanlara
aynı testler tekrar uygulandı.
İletişim Becerileri Envanteri eğitime başlamadan önce katılımcılara dağıtıldı.
Amaç,eğitim öncesi ve sonrasında gerçekleşen iyileşmeyi tespit edebilmek. Eğitim
sonrasında eğitime katılanlara aynı testler tekrar yaptırıldı.
Eğitimin etkinliğinin hasta memnuniyeti açısından ölçülebilmesi için, eğitim içeriğinden
faydalanarak hazırlanan chek listlerle hastaların, çalışan iletişimi memnuniyeti
değerlendirilmiştir. Chek List, eğitim öncesi yatarak ve ayaktan tedavi gören hastalara
uygulanmış ve mevcut durum tespiti yapılmıştır. Eğitim devam ederken ve eğitim
sonrasında da aynı chek listler hastalara uygulanmıştır. Chek Listler; Servislerde Kat
Sekreteri, Hemşire, Cerrahi Teknisyen, Temizlik Personeli için, polikliniklerde ise
Poliklinik Sekreteri ve Hemşireler için yaptırılmıştır. Elde edilen veriler Excel 2007’de
yüzdelik olarak değerlendirilmiştir.
Hemşire İletişimi Hasta Memnuniyet Chek List (Örnek )
EVET
1

Hemşire beni dinledi

2

Hemşire beni anladı.

3

Hemşire güler yüzlüydü.

4

Hemşire yüzüme bakarak konuştu.

5

Hemşire bana yapmam gerekenleri anlaşılır şekilde tarif
etti.

6

Hemşire bana geçmiş olsun dedi

7

Hemşire bana iyi davrandı.

HAYIR

Çalışanların dinleme becerisinin geliştirilmesine yönelik orta düzey yöneticilerin rol
model olması. İlk aşama olarak hastanemizde Gastroenteroloji, Nefroloji ve Göğüs Kalp
ve Damar Cerrahisi Kliniklerinde çalışma yapıldı. Servislerin orta düzey yöneticilerine
takip öncesi eğitim tekrar edilerek yapılması istenenler hatırlatıldı ve bu doğrultuda
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hareket etmeleri istendi. Gelişmeleri ölçebilmek için çalışanın yöneticiyi, yöneticinin de
çalışanları değerlendirebileceği chek list hazırlandı.. Chek Listler her ay çalışan ve
yöneticiler tarafından değerlendirildi. Elde edilen veriler Excel 2007’de yüzdelik olarak
değerlendirilmiştir.
2.

BULGULAR

Hastanemizde 2009-2010 yıllarında çalışan Müdür Yardımcıları, Başhemşire
Yardımcıları, İdari Birimlerde çalışanlar, Hemşireler, Veri Kayıt Personeli, Güvenlik,
Temizlik Personeli olmak üzere 1200 kişiye Etkili Dinleme ve Dinlediğini Gösterme
eğitimi verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Stres ve Kaygı Puanlarının Dağılımı
N

Durumluluk Kaygı Ölçeği 1069
Sürekli Kaygı Ölçeği
1069

Eğitim Öncesi
Ort.Puanı X

Eğitim Sonrası Ort.Puanı
X

34,99
39,78

36,37
36,55

Çalışanlar, hastalarla kurdukları iletişimde dinleme tekniklerini kullandıklarında kaygı
düzeylerinde 3,23 puan bir düşüş yaşandığı gözlenmiştir.
Tablo 2. Katılımcıların Beck Depresyon Puanlarının Dağılımı
Eğitim Öncesi
Eğitim Sonrası Ort.Puanı
N
Ort.Puanı
X
X
Beck Depresyon Ölçeği
1069
9,38
7,23
Çalışanlar, hastalarla kurdukları iletişimde dinleme tekniklerini kullandıklarında
depresyon puanlarında 2,15’lik bir düşüş yaşandığı gözlenmiştir.
Tablo 3. İletişim Becerileri Envanterinin Katılımcı Ortalamaları
Eğitim Öncesi
Eğitim Sonrası
İletişim Becerileri
N
Ort.Puanı
Ort.Puanı
Envanteri
X
X
Zihinsel
1069
56
57
Duygusal

1069

57

58

Davranışsal

1069

62

63

Ortalama

1069

58

60

Çalışanların İletişim Becerisi ortalama puanı Eğitim Öncesi X: 58 iken Eğitim Sonrası
X:60 olarak bulunmuştur. İletişim Becerileri Envanteri’nin eğitimden 2 yıl sonra
uygulandığı göz önünde bulundurulmalıdır.
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Tablo 4. Poliklinik Sekreteri İletişimi Hasta Memnuniyeti
S.NO
1.SO
RU
2.SO
RU
3.SO
RU
4.SO
RU
5.SO
RU
6.SO
RU
7.SO
RU
8.SO
RU

İSTENİLEN
Şub.09
DAVRANIŞ
%
Kayıt görevlisi beni
97,01
dinledi.
Kayıt görevlisi beni
70,90
anladı.
Kayıt görevlisi güler
61,94
yüzlüydü.
Kayıt
görevlisi
yüzüme
bakarak 70,15
konuştu.
Kayıt görevlisi bana
yapmam gerekenleri
64,18
anlaşılır şekilde tarif
etti.
Kayıt görevlisi bana
50,00
geçmiş olsun dedi.
Kayıt görevlisi bana
iyi davrandı.
Kayıt
görevlisi
benim söylediğim
kayıt
bilgilerimi
tekrarladı.

Mar.09
%

Nis.09
%

May.09
%

Haz.09
%

Tem.09
%

98,23

100,00

100,00

85,12

100,00

82,30

94,17

97,48

96,69

91,67

75,22

85,00

86,55

88,43

100,00

83,19

86,67

86,55

85,12

86,67

81,42

78,33

87,39

85,12

81,67

60,18

75,83

73,11

80,99

85,00

67,16

76,11

84,17

94,12

89,26

91,67

44,03

60,18

84,17

82,35

87,60

90,00

Hastane genelinde eğitime Şubat 2009’un sonunda başlanmıştır. Hastaların, çalışanları
iletişim yönünden değerlendirdikleri check listler Şubat 2009’un başında uygulanmaya
başlanmıştır. Hedeflenen memnuniyet minimum %80 kabul edilmiştir. Yukarıda tabloda
da görüldüğü gibi Şubat 2009’da Poliklinik Sekreterleri kendilerinden beklenen kriterleri
tüm maddelerde (beni dinledi maddesi hariç) %80 memnuniyetin altında kalmıştır. Eğitim
başladıktan sonra ve tüm poliklinik sekreterlerinin eğitimlerinin tamamlandığı HaziranTemmuz 2009 aylarında memnuniyet %80’in üzerine çıkmıştır.
Tablo 5. Hemşire İletişimi Hasta Memnuniyeti
S.NO
1.SO
RU
2.SO
RU
3.SO
RU
4.SO
RU

İSTENİLEN
DAVRANIŞ

Şub.09 Mar.09 Nis.09
%
%
%

May.0
9%

Haz.09
%

Tem.0
9%

Hemşire beni dinledi.

95,52

95,58

94,35

97,56

100,00

95,83

Hemşire beni anladı.

76,87

83,19

90,32

93,50

93,28

92,50

67,91

77,88

81,45

86,99

88,24

88,33

66,42

71,68

82,26

87,80

89,92

90,00

76,87

81,42

73,39

78,86

84,03

90,00

41,04

58,41

85,48

63,41

75,63

88,33

Hemşire güler yüzlüydü.
Hemşire yüzüme
bakarak konuştu.
Hemşire bana yapmam
5.SO
gerekenleri anlaşılır
RU
şekilde tarif etti.
6.SO Hemşire bana geçmiş
RU olsun dedi.

408

7.SO Kayıt görevlisi bana iyi
RU davrandı.

74,63

74,34

85,48

86,99

93,28

92,50

Hastane genelinde eğitime Şubat 2009’un sonunda başlanmıştır. Hastaların çalışanları
iletişim yönünden değerlendirdikleri check listler Şubat 2009’un başında uygulanmaya
başlamıştır. Hedeflenen memnuniyet minimum %80 kabul edilmiştir. Yukarıda tabloda
da görüldüğü gibi Şubat 2009’da Poliklinik Hemşireleri kendilerinden beklenen kriterleri
tüm maddelerde (beni dinledi maddesi hariç) %80 memnuniyetin altında kalmıştır. Eğitim
başladıktan sonra ve tüm poliklinik hemşirelerinin eğitimlerinin tamamlandığı Temmuz
2009 aylarında %80’in üzerine çıkmıştır.
Tablo 6. Kat Sekreteri İletişimi Hasta Memnuniyeti
Mar. Nis. May.
.09
09
09
S.NO İSTENİLEN DAVRANIŞ
%
%
%
1.SO
98,9 99,4
Kat Sekreteri beni dinledi. 78,03
RU
3
4
2.SO
97,3 98,3
Kat Sekreteri anladı.
69,06
RU
3
3
3.SO Kat Sekreteri güler
58,2 66,6
61,43
RU
yüzlüydü.
9
7
4.SO Kat Sekreteri yüzüme
91,9 95,0
65,02
RU
bakarak konuştu.
8
0
Kat Sekreteri bana
5.SO
93,5 98,8
yapmam gerekenleri
71,75
RU
8
9
anlaşılır şekilde tarif etti.
6.SO Kat Sekreteri bana geçmiş
86,6 97,7
57,40
RU
olsun dedi.
3
8
7.SO Kat Sekreteri bana iyi
97,8 98,3
70,40
RU
davrandı.
6
3
Kat Sekreteri benim
8.SO
91,4 87,7
söylediğim kayıt
65,47
RU
4
8
bilgilerimi tekrarladı.

Haz. Tem.
09
09 Ara.1
%
% 0%
99,4 94,9
90,00
4
2
98,3 100,
85,00
3
00
66,6 61,0
80,95
7
2
95,0 98,3
80,95
0
1
98,8
9

98,3
1

97,7
8
98,3
3

94,9
2
94,9
2

87,7
8

94,9
2

Şub.1
1%
100,00
88,89
83,33
83,33

90,48

94,44

90,48

88,89

90,00

94,44

95,00

94,44

Kat Sekreterlerinin eğitimine Mart 2009’da başlanmıştır. Hastaların, çalışanları iletişim
yönünden değerlendirdikleri check listler Mart 2009’da uygulanmaya başlamıştır.
Hedeflenen memnuniyet minimum %80 kabul edilmiştir. Yukarıda tabloda da görüldüğü
gibi Mart 2009’da Kat Sekreterleri kendilerinden beklenen kriterleri, tüm maddelerde
%80 memnuniyetin altında kalmıştır. Kat sekreterlerinin eğitimlerinin tamamlandığı
Temmuz 2009 aylarında %80’in üzerine çıkmıştır.
Tablo 7. Servis Hemşiresi İletişimi Hasta Memnuniyeti
Ma Nis Ma Haz Te
S.N
Ara.1 Şub.1
İSTENİLEN DAVRANIŞ
r.09 .09 y.09 .09 m.0
O
0% 1%
% % %
% 9%
1.S
OR
60,3 93, 95,0 92, 89,2
U Hemşire beni dinledi.
6
12
3
45
9 90,91 83,33
2.S
53,1 89, 93,9 92, 89,2
OR Hemşire beni anladı.
5
95
2
45
9 86,36 77,78
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U
3.S
OR
50,0 55, 70,1 83, 62,5
U Hemşire güler yüzlüydü.
0
56
7
02
0 81,82 83,33
4.S
OR
51,3 85, 95,0 86, 87,5
U Hemşire yüzüme bakarak konuştu.
5
19
3
79
0 81,82 83,33
5.S
OR Hemşire bana yapmam gerekenleri 59,9 91, 95,0 88, 89,2
U anlaşılır şekilde tarif etti.
1
53
3
68
9 90,91 88,89
6.S
OR
46,4 88, 95,5 91, 89,2
U Hemşire bana geçmiş olsun dedi.
0
36
8
51
9 90,91 88,89
7.S
OR
58,1 91, 95,0 92, 89,2
U Hemşire bana iyi davrandı.
1
53
3
45
9 95,45 88,89
Servis Hemşirelerinin eğitimine Mart 2009’da başlanmıştır. Hastaların, çalışanları
iletişim yönünden değerlendirdikleri check listler Mart 2009’da uygulanmaya başlamıştır.
Hedeflenen memnuniyet minimum %80 kabul edilmiştir. Yukarıda tabloda da görüldüğü
gibi Mart 2009’da Servis Hemşireleri kendilerinden beklenen kriterleri, tüm maddelerde
%80 memnuniyetin altında kalmıştır. Servis Hemşirelerinin eğitimlerinin tamamlandığı
Temmuz 2009 ayında
hemşire güler yüzlüydü maddesi hariç memnuniyet %80’in
üzerine çıkmıştır.
Tablo 8. Yönetici Değerlendirme Gastroenteroloji, Nefroloji, Göğüs Kalp Damar
Cerrahisi Servisleri Hemşirelerinin Sorumlu Hemşire Değerlendirme Tablosu
İSTENİLEN DAVRANIŞ
1 Yöneticimiz beni dinliyor.
2 Yöneticimiz beni anlıyor
3 Yöneticimiz güler yüzlü
Yöneticimiz yüzüme bakarak
4
konuşuyor.
Yöneticimiz bana yapmam
5 gerekenleri anlaşılır şekilde tarif
ediyor.
6 Yöneticimiz bana selam veriyor.
7 Yöneticimiz bana iyi davranıyor.
Yöneticimiz bana saygıyla
8
davranıyor.
Yöneticimiz benimle konuşurken
9 göz kontağı kurmaya özen
gösteriyor.
Yöneticimiz iletişimde aramızda
10
engel olmamasına dikkat ediyor.
Yöneticimiz iletişim esnasında,
11 aramızda yaklaşık 1 m mesafe
olmasına özen gösteriyor.

Mar.10 % Ara.10 % Oca.11 % Mar.11 %
76,34
62,16
73,14

86,64
75,21
73,62

89,41
85,36
84,86

88,33
79,90
78,15

92,74

88,49

97,02

94,29

87,58

89,68

95,05

92,50

92,04
89,96

91,19
86,24

91,05
89,60

82,53
89,01

84,95

92,11

87,86

92,50

82,91

81,08

85,34

92,77

65,18

71,36

79,84

93,00

58,46

68,35

70,18

81,27
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12

13
14
15

16
17
3.

Yöneticimiz beni, başını sallayarak
dinliyor ve hımm-mm, evet,
anlıyorum vb. kısa geri bildirimler
veriyor.
Yöneticimiz benim söylediklerimi
özetleyerek tekrarlıyor.
Yöneticinin beni etkili dinlemesi
işimi yapmamı olumlu etkiliyor.
Yöneticinin etkili dinlemesi, beni
kendime güven açısından olumlu
etkiliyor.
Yöneticinin etkili dinlemesi, beni
motivasyon açısından olumlu
etkiliyor.
Yöneticinin etkili dinlemesi, iş
akışına olumlu etkisi oluyor.

61,61

67,11

75,22

92,29

38,58

46,37

65,44

65,67

85,93

78,29

90,05

90,85

88,32

83,80

92,43

88,99

89,46

78,16

92,43

90,11

89,88

82,54

89,96

84,06

SONUÇ

1200 çalışan üzerinde yapılan iletişim becerileri eğitimi sonucunda çalışan memnuniyeti
artmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” kapsamında
2008 yılı çalışan memnuniyeti anketi sonucu %49,25 olarak değerlendirilmiştir. Çalışma
sonrasında çalışan memnuniyetinin iyileşmesine yönelik herhangi bir iyileşme
yapılmamıştır. (Etkili Dinleme-Dinlediğini Gösterme Eğitimi Dışında) 2009 yılı çalışan
memnuniyeti anket sonucu ise %53,61 olarak değerlendirilmiştir.
Çalışma sonunda, sürekliliğin sağlanması hususunda eksiklikler tespit edilmiştir.
Eksikliklerin giderilmesi için eğitim programında tekrara ve değerlendirmeye yönelik
değişiklikler yapılmıştır. Program, hafızanın işleyişi, unutma ve tekrar ilişkisi dikkate
alınarak hazırlanmıştır(Öğrenme Nasıl Gerçekleşir Sunu).

1.GÜ
N

Ders
Sonun
da
Tekrar

---

---

2.GÜ
N
Ders
Başınd
a
1.Gün
Tekrar
ı
Ders
Sonun
da
1.,2.G
ün
Tekrar
ı
---

3.GÜN

4.GÜN

EĞİTİMD
EN
7 GÜN
SONRA

Ders
Başınd
a
1.,2.Gü
n
Tekrarı

Ders
Başında
1,2,3.Gü
n Tekrarı

Seviye
Tespit Testi

Ders
Sonund
a
1,2,3.G
ün
Tekrarı

Ders
Sonunda Eğitimin
1,2,3,4.G Tekrarı
(1 Saat)
ün
Tekrarı

---

---

---
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EĞİTİMDE
N
30 GÜN
SONRA

EĞİTİMDE
N
6 AY
SONRA

Seviye Tespit
Testi

Seviye Tespit
Testi

Check
List
Sonuçlarının
Katılımcılarla
Değerlendiril
mesi
(Hasta)

Check
List
Sonuçlarının
Katılımcılarla
Değerlendiril
mesi
(Hasta)

Eğitimin
Tekrarı
(1 Saat)

Eğitimin
Tekrarı
(2 Saat)

Eğitimin değerlendirilmesine yönelik uygulanacak testlere “Empati Kurma Becerileri
Testi” eklenmesine karar verilmiştir.
Sonuç olarak, sağlık sektöründe iletişim eğitimleri kişisel gelişimi artırmayı hedefleyen
bir eğitim olarak görülmemelidir. Sağlık hizmetlerinde iletişim kavramı “hasta tatmini”
yönünden en önemli belirleyici olması dolayısıyla iletişim eğitimlerinin hasta tatminini
artırmaya yönelik bir eğitim olması gerekmektedir.
Bu bağlamda eğitim bir süreçtir. Sürekliliği ve uygulanırlığının takibinin olması gerekir.
Sürekliliği ve takibi olmayan bir eğitimin başarısından da söz edilemez.
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TRİAJ VE NUMARA SİSTEMİ UYGULAMALARININ ACİL HASTA BEKLEME
SÜRESİ VE ACİL HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ:
KOCAELİ DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
Taşkın KILIÇ1 , Fikret EFE2 , Şenol ERGÜNEY3 ,
Zekiye NİYAZ4 , Mehmet Ali ÇETİN5 , Arzu KAHYA6
Özet
Bu çalışma, Kocaeli devlet hastanesi acil servisinde uygulamaya konulan birtakım
değişikliklerin (triaj, elektonik numara sistemi vb.) hasta memnuniyeti, hasta bekleme
süresi ve acil serviste yaşanan çeşitli olumsuzluklar üzerine etkisini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Buna ek olarak, acil servis çalışanları ile yaptığımız mülakatlar sonucunda
acil servise gelen hastaların %70-80’inin acil servis hastası olmadığını iddia ettikleri
görülmüştür. Yaptığımız yazın taramasında acil servise gelen hastaların kategorize
edildiği böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yazındaki bu boşluğu doldurmak için ise;
acil servise gelen hastaların gerçekten yüzde kaçının acil servis hastası olduğunu ve acil
servislerin hangi hastalara hizmet verdiğini belirlemeye yönelik acil servis defter
kayıtlarına geriye doğru içerik analizi yapılmış ve istenilen verilere ulaşılmıştır. Ayrıca
veri toplama yöntemi olarak, anket, mülakat ve gözlem bir arada kullanılarak elde edilen
veriler, SPSS 15 programı ile analize tabi tutulmuş ve sonuçlara ulaşılmıştır. Bu
çalışmada, Triaj ve numara sisteminin etkinliği ve acil servisle ilgili önemli bulgular elde
edilmiştir. Triaj ve numara sisteminin olmadığı 2006 yılında acil servise gelen hastaların
%27,4’ü hemen muayene olurken, Triaj ve numara sistemin faaliyette olduğu 2010 yılında
hastaların %69,9’u beklemeden hemen muayene olmaktadırlar. Triaj ve numara
sisteminin kurulması hasta memnuniyetine de olumlu yansımıştır. 2006 yılında hasta
memnuniyet oranı %60,5 iken 2010 yılında bu oran 70,3’e çıkmıştır. Ayrıca hasta
bekleme süresi ile memnuniyet arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Yapılan gözlemlere
göre acil servis hafta içi 18:00-22:00 ve hafta sonu 08:00-24:00 saatleri arasında
kalabalıklaşmaktadır. Araştırmamızda elde edilen bir diğer sonuç ise, acil servise
başvuran hastaların %90,7’sinin gerçek acil servis hastası olduğudur.
Anahtar Kelimeler: Triaj, Acil Hasta, Hasta Memnuniyeti
Abstract
This study is prepared with the aim of determining the effects of some differentiations
which are put into practise (like triage, electronic number system etc. ) on the patient
satisfaction, the patient waiting time and the problems are living in emergency
department. In addition to this, as a result of our interviews with the staff of emergency
department, 70-80 % of the patient who come to emergency deparment, adduce that they
are not realy patient for the emergency department. As a result of the literature searching,
it could not found any study like emergency department patients were catagorized. For
the fill up that blank in the literature, it is searched how many percent of the patient is
realy emergency department patient and which kind of patient receiving to the service,
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analayzed with the data taken from emergency department record book and the required
data gathered. Also survey, interview and observation methods are used together for data
collection and then all these datas analyzed by SPSS 15 programm to get the results .In
this study, get some important invention about effeciency of triage and number system,
and emergency department. In the year of 2006, when triage and number system were not
used; while, 27.4 % patients who came to the emergency department were consulting a
doctor quickly, in the year of 2010 when the triage and number system were used; 69 %
patients were consulting a doctor without waiting. Construction of the triage and number
system was also reflect to the patient satisfaction positively. In the year of 2006, while
patient satisfaction rate was 60.5 %; in the year of 2010 this rate rising to 70.3 %.
Besides; it was found that the semantic relation among patient waiting time and
satisfaction. Acording to the observations, emergency department get crowded between at
weekdays 6:00 p.m. - 10:00 p.m. and at weekends 8:00 a.m. - 12:00 a.m. In this study, it is
obtained as another result that 90.7 % patients recieving to the emergency department
are real emergency department patients.
Keywords: Triage, Emergency Patient, Patient Satisfaction.
1.GİRİŞ
Sağlık bakanlığı sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında bir dizi uygulamayı (hasta hakları,
performansa göre ücret ödenmesi, aile hekimliği vb.) hayata geçirdi. Bu uygulamaların
birçoğu değişen dünya düzeni içerisinde olması gereken uygulamalardır. Bir kısmı ise
sektördeki sorunlara çözüm olarak hayata geçirilen uygulamalardır. Benzer şekilde son
yıllardaki değişimler sayesinde, sağlık hizmeti alan bireylerin memnuniyeti sağlık hizmeti
veren taraflarca önemsenir duruma gelmiştir. Konuyu acil servis hizmetleri özelinde
değerlendirdiğimizde durum biraz daha önem kazanmaktadır. Çünkü acil servis hizmetleri
toplumun her kesimine, 24 saat kesintisiz hizmet veren, her türlü teşhis grubuna tedavi
sunmak zorunda olan ve kendilerine başvuran hastaların geliş saatlerini belirleme
opsiyonundan mahrum olan bir misyon ile hizmet vermektedir. Durum böyle olunca Acil
servisler âdete hastaneler için sürekli ilgilenmeleri gereken bir birim haline gelmektedir.
Buna ek olarak acil servisler doğası gereği hastaların uzun süre bekletilemeyecekleri bir
alan konumundadır. Bu serviste hastaları uzun süre bekletmek onlarda çeşitli sıkıntılara
neden
olmakta
bu
durumda
istenmeyen
sonuçları
beraberinde
getirmektedir(memnuniyetsizlik, kavga ya da tatsızlıklar). Bu noktada acil serviste
yaşanan sorunların (kalabalık, memnuniyetsizlik) çözülmesi önem arz etmektedir. Bu
bağlamda, sağlık yöneticileri kurumlarında bir dizi uygulamayı hayata geçirmektedirler.
Bu uygulamalardan beklenen sonuçları ölçmek ve etkinliğini belirlemek ise çağdaş
yöneticilerin sorumlulukları arasında yer almaktadır.
Bu doğrultuda, Kocaeli devlet hastanesi tarafından uygulamaya konulan Triaj ve
Elektronik Numara Sisteminin acil servis süreçleri, hasta bekleme süresi ve hasta
memnuniyeti üzerine olan etkisini bilimsel yöntemlerle ortaya koymak, bu sistemimin
etkinliği ve pratiğe olan faydaları açısından son derece önemlidir. Buna ek olarak
yaptığımız yazın taramasında acil servislere gelen hastaların ne kadarının gerçek acil
servis hastası olduğu konusunda ya çelişkili ya da sınırlı veriler mevcuttur. Acil servise
gelen hastaların gerçek acil servis hastası olanların oranın belirlenmesi acil servislerin
kalabalık olma nedenlerinin yanında bu servislerin ne şekilde etkin kullanıldığını da
gösterecektir. Bu bağlamda gerçek acil servis hastasının toplam başvuran hasta
içerisindeki oranının tespiti önemlidir. Bu çalışma da yukarıda yer alan konular bilimsel
yönden ele alınıp değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Acil Hasta Kavramı
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlıkta Uygulama Tebliğine göre Acil Hasta; "Ani gelişen
hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk
24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren haller ile ivedilikle müdahale yapılmadığında ve
başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün
kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır (www.rega.basbakanlik.gov.tr).
Amerika’da “Access to Emergency Medical Services Act of 1995” başlıklı yasa
tasarısında acil durumun net bir tanımı yapılmış ve bu tanıma göre acil durum, ani
başlangıçlı, ağrı da dâhil olmak üzere kayda değer semptomlarla ortaya çıkan, acil
müdahale edilmediği takdirde (A) kişinin sağlığını ve yaşamını ciddi şekilde tehlikeye
sokan, (B) vücut fonksiyonlarında ciddi bozukluklara yol açan ya da, (C) vücudun
herhangi bir kısmında ya da organda bozulmaya yol açan durumdur (James,1999). Acil
servise muayene talebiyle başvuran her hasta, acil durum varlığı açısından uygun şekilde
değerlendirilmelidir (Bitterman, 2002). Sonuç olarak, acil olduğunu düşünerek acil servise
başvuran her hasta aksi kanıtlanana kadar acildir.
2.2. Acil Servis Kavramı
Acil Servis “hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının, ulaşımı kolay ve girişi ambulansların
yanaşabileceği bir bölgesinde bulunan, acil sağlık yardımı gerektiren hastalara bu hizmeti
veren birimleridir. Bu birimlerde, diğer servislerde randevu sistemi ile bakılması için
yeterince beklenemeyecek olan kalp krizi, travma, yanık gibi rahatsızlıklara ilk
müdahaleler yapılır”(www.tr.wikipedia.org ). Ülkemiz Acil Sağlık Hizmetleri
Yönetmeliği’ne göre “acil servislerde, acil hasta ve yaralılar karşılanarak, ilk tıbbî
müdahale ve tıbbî bakım yapılır. Özel ve kamuya ait bütün hastanelerin acil birimleri,
bütün acil başvurularını ayırım yapmaksızın kabul ederler. Başvuran her hasta için acil
tıbbî değerlendirme, müdahale ve gerektiğinde stabilizasyon sağlanır. Acil sağlık hizmeti,
hizmete ihtiyaç duyulan andan itibaren, kesin tedavi sürecine kadar hiçbir kesinti olmadan
verilir” ibaresi bulunmaktadır (www.bsm.gov.tr)
2.3. Triaj Kavramı
Triaj sözcüğü, Fransızca ‘trier’ kelimesinden köken alır ve ‘seçmek’, ‘elemek’, ‘ayırmak’,
‘ayıklamak’ anlamına gelmektedir (Schultz ve diğ.2002). Tıbbi alanda ilk kez 18.yüzyılda
Napolyon döneminde baş cerrah Baron Dominique Jean-Larrey tarafından, yetersiz
sayıdaki sağlık kaynakları nedeni ile ciddi şekilde yaralanmış askerleri ölüme bırakarak
ve daha hafif yaralı olanlara müdahale ederek yeniden savaş alanlarına geri dönmelerini
sağlamak için uygulanmıştır. Öncelik daha kurtarılabilir hastalara verilmiştir
(Oktay,2003). Günümüzde modern Triaj, medikal yardım için beklemekte olan hastalar
arasından potansiyel tehlikeli durumu olabilecekleri ayırt edebilmek için yapılmakla
birlikte; çok fazla kişinin etkilendiği ve afet olarak adlandırılan durumlarda daha etkili
bakım
vermek
amacıyla,
etkilenenlerin
sınıflandırılması
için
de
kullanılmaktadır(www.acilveilkyardim.com).
Ülkemiz yasalarına göre Triaj;“çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda,
bunlardan öncelikli tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla, olay yerinde ve
bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemi”
olarak tanımlanmaktadır(www.acilveilkyardim.com). Genel olarak Triaj, hastalık ya da
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yaralanmanın ciddiyetine ve elde bulunan kaynaklara göre hasta bakımının önceliklerini
sıraya koymak olarak tanımlanabilir(Eric ve diğ.2004).
Kullanım alanları: Hastane içi ve hastane öncesi durumlar için tanımlanan 4 çeşit Triaj
vardır: bu çalışmada konumuzla ilgili olan “Rutin Acil Servis Triajı” ele alınacaktır.
1. Sahada afet Triajı
2. Acil serviste afet Triajı
3. Kumanda merkezi ile iletişim halinde saha Triajı
4. Rutin Acil Servis Triajı: Triaj acil serviste hasta değerlendirmesinin tamamlayıcı bir
parçasıdır(Murray,2003). Acil servislerdeki Triaj sistemlerinin amacı başvuru anında
hastaları hemen değerlendirip, başvuru şekillerine, yakınmalarına, hastalıklarının kısa
öyküsüne ve vital bulgularına göre aciliyetinin önceliğini belirlemek ve sınıflandırmaktır.
Bu sayede hastaların güvenliği sağlanmakta ve ihtiyacı olan hastaların bekletilmeden daha
hızlı bir şekilde, ancak daha uygun zaman ayrılarak değerlendirilmesi sağlanmaktadır
(www.medimagazin.com).
Triaj sisteminde kullanılan renkler ve anlamları:
Kırmızı Alan( kritik yaralı, birinci öncelik): Triaj sonrası genel durumu en kötü ve acil
bakım gereken hastalardır. Örneğin, %30-50 II-III° yanık, 28-32°C hipotermi ,Omurilik
travması (nörolojik bulgu ), Açık uzun kemik kırıkları, Şuuru kapalı hasta, Kordon
sarkması, Eklampsi krizi, Gebelik ve vajinal kanama v.b. (www.acilveilkyardim.com).
Sarı Alan (ağır yaralı, ikinci öncelik): Hayatı tehdit eden yaralanması olmayan tıbbi
müdahale ve bakımları için bir süre bekleyebilecek yaralılar için tedavi alanıdır.
Örneğin,Kapalı uzun kemik kırıkları, Açık kısa kemik kırıkları, %30’dan az II-III° yanık,
Elektrik yanığı, Turnike ile kontrol edilebilen ciddi kanama, Kırık ya da çıkık sonucu
dolaşım bozulması, Kalça, dirsek, diz çıkığı, Kompartman sendromu, İlerleyici olmayan,
ani görme bozukluğu,Karın bulguları ile birlikte ciddi abdominal ağrı v.b.
(www.acilveilkyardim.com).
Yeşil Alan(hafif yaralı, üçüncü öncelik): Ayaktan gelen ve genel durumu stabil olan
ayaktan tedavi edilebilecek hastaların müdahale alanıdır. Örneğin, Basit sorunların
tedavisi, Kırıkların atellenmesi, Kesilerin kapatılması, Tetanus aşılaması, Erişkinlerde
%20’den küçük yanıklar ,Parmak ucu ampütasyonu, Bilinç kaybı olmaksızın kafa
travması, Kapalı, komplike olmayan kırıklar, Komplike olmayan temiz laserasyonlar,
Doğrudan basılarak durdurulabilen burun kanaması v.b. (www.acilveilkyardim.com).
Siyah Alan(Ölü/ ölmekte olanlar): İlaç ya da üst solunum yolu obstrüksiyonuna ikincil
olmayan solunum durması, Massif beyin yaralanması, %50’yi aşan 2 ve 3. derece yanık,
Ateşli silah ile kafa yaralanması sonucu koma v.b. (www.acilveilkyardim.com).
2.4. Acil Serviste Kalabalık Nedenleri
Acil servislerin aşırı kalabalık olmasının birçok sebebi olmasının yanı sıra, dış faktörler
daha baskın rol oynamaktadır. Bu faktörlerin başlıcaları, hasta sayısının fazlalığı, yataklı
servislerin kapasitelerinin yetersizliği, acil servislerin uygunsuz kullanımı, sağlık
güvencesi olmayan kişilerin de acil servislerden ücretsiz yararlanabiliyor olmasıdır
(Twanmoh ve Cunningham, 2006). Bunlardan başka, gelişen tıp dünyasında kronik
hastalıkların sayısında ve yaşam beklentilerinde artış, uzun süreli yatışı ve yoğun bakım
süreci gerektiren hastaların yatırılmak istenmemesi, laboratuar ve radyoloji gibi destek
hizmetlerine ulaşımın acil serviste daha kolay ve hızlı olması, personel eksikliği,
konsültasyon sistemindeki aksaklıklar, fiziksel koşulların uygun olmaması gibi sebepler
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de sayılabilir (Derlet ve Richards ,2000). Sağlık çalışanları acil servislerin aşırı
kalabalığını, halkın acil servisleri amacı dışında kullanmasına bağlamaktadır (Choi ve diğ.
2006). Acil olmayan hastaların artmış başvuruları nedeniyle bekleme süreleri uzamakta
ve acil bakım gerektiren ciddi hastalığı ya da yaralanması olanların tedavileri
gecikmektedir (Paulson ,2004). Türkiye’de yapılan bir çalışma da acil servislerin üçte bir
oranında uygunsuz kullanıldığı rapor edilmiş ve bunların sonucunda bir halk sağlığı
sorunu olan acil servis kalabalığı ülkemizde de kayda değer bir problem olarak kendini
gösterdiği ortaya konmuştur (Oktay ve diğ.,2003). Triaj sistemine girme gereksinimi,
geride bıraktığımız 10 yılda, özellikle acil olmayan sağlık problemleriyle hastane acil
servislerine gelen hastaların sayısının artmaya başlamasına dayandırılmıştır (Mallett ve
Woolwich ,1990). Acil servis aşırı kalabalığının üstesinden gelmek için Triaj protokolleri
oluşturmak, “fast track” uygulamak ya da ivedi bakım merkezleri açmak gibi çeşitli
yöntemler denenmektedir (Partovi ve diğ.,2001).
2.5. Hasta Memnuniyeti
Hasta memnuniyeti “hastanın değer ve beklentilerinin ne düzeyde karşılandığı konusunda
bilgi veren esas otoritenin hasta olduğunu ve bakımın kalitesini gösteren temel ölçüt”
olarak bildirilmiştir (Kohn ve diğ.2000). Thompson ve diğerlerine göre hasta tatmini,
hastane bakım kalitesi algıları, demografik özellikler, kişisel özellikler, geçmişteki
tecrübeler, tutumlar, beklentiler, bakım sonuçları, hastane fiziksel kaynakları, örgütsel
yönetim, kaliteyi hatırlama, hastanede kalış süresi, kurumsal özellikler ve hastalık
özelliklerinden etkilenen kompleks bir konudur (Thompson ve diğ.,1996)
Hasta tatminini etkileyen faktörleri Gök,(2010) şöyle sıralamıştır; Sağlık Personeli Hasta
Etkileşimi, Bilgilendirme, Doktor Davranışı, Beslenme Hizmetleri, Fiziksel ve Çevresel
Koşullar, Bürokrasi(Hız) ve Güven. Bu faktörlerden hız yani bekleme süresinin hasta
memnuniyeti üzerine etkisi araştırmamızda ele alınan konulardan birisidir.
2.5.1. Hız ve Hasta Memnuniyeti İlişkisi
Acil serviste hasta akışının etkin yönetiminde ilk basamak, aşırı kalabalık ve bekleme
sürelerinin azaltılmasıdır (James,1999). Uzun bekleme süreleri acil servislerdeki en büyük
şikayetlerden biridir (Ooi,1997) ve bekleme süreleri git gide artmaktadır (Cooke ve
diğ.2003). Uzun bekleme süresi; silik bulgu veren acil durumların yaratacağı riskleri ve
beklemekte olan hastanın şikâyetlerini arttırırken, hastanın zamanını alan ve memnuniyeti
azaltan bir durumdur (Choi ve diğ. 2006). Yapılan çok sayıda çalışma Triaj kategorisi 4
(kısmen acil) ve 5 (acil değil) olan hastaların toplam hasta sayısının en büyük kısmını
oluşturduğunu, bu hasta grubunun bekleme sürelerinin daha fazla olduğunu ve hasta
memnuniyetsizliğinin de en fazla bu grupta görüldüğünü göstermektedir (Choi ve diğ.
2006, Ardagh ve diğ., 2002). Ayrıca yine pek çok çalışmada acil servise başvurduktan
sonra muayene olmadan ayrılan hastaların da en sık belirttiği sebep bekleme süresinin
uzunluğudur ve bu hasta grubunun da Triaj kategorisinin genellikle 4 ila 5’tir ( Goodacre
ve Webster ,2005,). Acil serviste bekleme süresinin uzunluğu çeşitli faktörlerle
belirlenmekle beraber, en önemli etkenler; tıbbi kaynaklara ulaşılabilirlik, hemşirelik
hizmetleri, tıbbi değerlendirmenin yapılabileceği fiziki şartlar (boş yatak),
bekleyen/başvuran hasta sayısı, hasta/doktor oranı ve bu hastaların aciliyet durumları,
yardımcı servislerin hızı (laboratuar, radyoloji, konsültan birimler vs.) ve hastane yatışına
ulaşılabilirlik olarak sayılabilir ( Ardagh ve diğ., 2002).
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2.5.2. İşlem Süresi ve Memnuniyet İlişkisi
Hastanın acil servise girdiği andan herhangi bir şekilde (taburcu, yatış, ölüm, acil servisi
terk) acil servisten ayrıldığı ana kadar geçen süreyi tanımlar( Choi ve diğ., 2006 ).
Tanıma uygun olarak bekleme süresini de kapsar. Acil servis aşırı kalabalığı nedenlerinin
bir kısmı, işlem sürelerinin de uzamasına sebep olmaktadır ki; bunların içinde en önemli
neden, hastaların servise yatış için yatak boşalmasını beklemeleridir (Banerjea ve
Carter,2006). Acil servislerdeki işlem süreleri acil servis çalışmasının verimliliğinin en
objektif göstergesi ve acil servisle ilgili hasta memnuniyetinin en önemli kriterlerinden
biridir (Chan ve diğ.1997). Acil servis hastalarının hastanenin kalitesi ile ilgili düşünceleri
ve memnuniyetlerini belirleyen esas faktörler, çalışanların klinik bilgi ve becerilerinden
önce, ne kadar bekledikleri ve saygı görüp görmedikleridir (Karpiel,2000).
3.ARAŞTIRMA
3.1. Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın alan uygulaması süreci üç aşamadan oluşmaktadır. Araştırmaların ilki
Kocaeli devlet hastanesi acil servisinde 2006 yılında Efe tarafından yapılmış ve çeşitli
sorunlar tespit edilmiş olup yapılan öneriler doğrultusunda çeşitli düzeltmeler ve
iyileştirmeler hayata geçirilmiştir. Bu değişikliklerin pratiğe yansıyan sonuçlarını
belirlemek üzere ise 2010 yılında ikinci bir araştırma yapılmıştır. Her iki araştırmada da
mülakat, gözlem ve anket yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Anket yöntemi sadece
hastalara uygulanmış, gözlem ve mülakat yöntemi ise hem çalışanlara hemde hastalara
uygulanmıştır. Anket yönteminin uygulandığı ilk araştırmaya (2006) 500, ikinci
araştırmaya (2010) ise 366 hasta ve hasta yakını denek olarak katılmıştır. Denekler sabah
08:00-24:00 saatleri arasında acil servise başvuran kişiler arasından tesadüfi örneklem
yöntemi ile seçilmiştir. Her iki araştırmada Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir.
Gözlem yöntemi, acil serviste bulunulduğu 1 hafta boyunca yapılmış olup, bu süreçte
fiziksel ortam, çalışanlar ve hasta yoğunluğu gözlemlenmiştir. Mülakat yöntemi ise hem
çalışanlara hem de hasta yakınlarına uygulanmıştır.
Araştırmada kullanılan ve
memnuniyet düzeyini ölçen anket soruları büyük çoğunlukla Sağlık Bakanlığı tarafından
uygulanan hasta memnuniyet anketindeki sorulardan yararlanarak hazırlanmıştır. Diğer
sorular ise Efe,(2006)’nın 2006 yılında yaptığı araştırma sorularından yararlanarak
hazırlanmıştır.
Bu yöntemlere ek olarak, gerçek acil servis hastası oranlarını belirlemeye yönelik
konunun uzmanı olan acil servis sorumlu doktoru ve yardımcı sağlık personeli tarafından
2010 yılı ekim ayı içerisinde hastane acil başvuran 17.338 hastadan tesadüfi örneklem
yöntemi ile 1200 hasta seçilmiş ve bu hastaların defter kayıtlarına geriye doğru içerik
analizi yapılmıştır. Elde edilen veriler servisine SPSS 15 programı aracılığıyla frekans
analizleri, çapraz tablo analizleri, T testi ve ANOVA testine tabi tutularak sonuçlara
ulaşılmıştır.
3.2. Araştırmanın Hipotezleri ve Soruları:
Araştırmamızda kuramsal yönden test edilecek 3 ana hipotez ve 2 açıklayıcı araştırma
sorusu mevcuttur. Hipotezlerin test edilmesi için SPSS programında Ki-Kare testi ve T
testi yapılmıştır. Araştırma sorularının cevaplarını bulabilmek için ise; elde edilen veriler
sınıflandırılıp yüzdelik dilimlere ayrılmıştır. Bu yüzdelik oranlar kullanılarak araştırma
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sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır. Bunlara ek olarak birçok alt hipotez ve soruda bu
araştırmada sorgulanmıştır.
3.3. Araştırma Verilerinin Analizi
Araştırma da Elde Edilen Demografik Bilgiler: Bu bölümde sadece 2010 yılında ki
araştırmaya katılan deneklerin bilgilerine yer verilecektir. 2006 yılında ki araştırmaya ait
bilgiler bu araştırmada sadece karşılaştırma yapmak amacıyla referans veri olarak
kullanılmıştır.
Cinsiyet: Araştırmaya 366 denek katılmış; bunların %56’sı kadın, % 44’ü erkektir.
Eğitim Durumu: Araştırmaya katılanların %11,2 okuryazar değil, % 34,9 ilköğretim,
%29,4’ü lise ve %24,2’si üniversite mezunudur.
Mesleki Statü: Deneklerin % 14,2’si işçi, % 22,1 ev hanımı, % 13,7’ü serbest meslek, %
5,5’i emekli, % 10,2’si öğrenci, % 4,6’sı diğer, % 5,7’si esnaf, %14,62sı memur, % 6,8’i
işsiz ve % 1,4’ü çiftçidir.
Deneklerin Acil Servis’te Bulunma Nedenleri: Deneklerin %48,5’i hasta, % 42,8’i
refakatçi, % 4,1’i ziyaretçi ve %4,6’sı diğerdir
3.4. Araştırma Hipotezlerinin Analiz Sonuçları
“H1-Muayene bekleme süresi ile hasta memnuniyeti arasında ilişki vardır.”
Yapılan Ki-Kare analizi sonucunda Sig-0,039 < 0,05 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuca
göre muayene bekleme süresi kısaldıkça hasta memnuniyeti artmaktadır. Bu sonuçla H1
hipotezi KABUL edilmiştir.
“H2- Acil servisteki numara sistemi hakkaniyetlidir”
Yapılan t testi sonucunda Sig-0,00 <0,05 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuca göre H2
hipotezi KABUL edilmiştir.
“H3. Hasta memnuniyeti hastaların demografik özelliklerine göre (eğitim durumu,
yaş vb.) değişmektedir”
Yapılan Ki-Kare testi sonucunda; Cinsiyetle memnuniyet arasında anlamlı sonuç tespit
edilememiştir. Bu konuda literatürde de benzer sonuçlar vardır. Araştırmamızda
memnuniyet ile eğitim seviyesi arasında ters yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Eğitim
seviyesi arttıkça memnuniyet azalmaktadır. Araştırmamızda yaş ile memnuniyet arasında
pozitif bir ilişki bulunmuştur. Yaş oranı arttıkça memnuniyette artmaktadır.
3.5. Araştırma Sorularının Sonuçları
S1.Acil serviste uygulamaya konulan Triaj sisteminin hasta bekleme süresi
üzerine etkisi var mıdır?
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Hastaların bekleme Süreleri: Araştırmamızda Triaj sisteminin muayene bekleme
süresini üzerindeki etkinliğini ölçmek için öncelikle aynı konuda 2006 yılında Efe(2006)
tarafından aynı hastanede yapılan araştırma sonuçları mevcuttur. 2006 yılı sonuçları ile
2010 yılı sonuçları karşılaştırma tablosu aşağıdadır.
Tablo 1. 2006-2010 Yılları Arasında Acil Servis Hasta Bekleme Süreleri
Hastaların Muayeneye alınma
2006 (Triaj Yok)
2010 (Triaj var)
süreleri
%
%
Hemen
27,4
69,9
1-5 dk.
7,1
15,8
6-15 dk.
9,4
7,1
16 dk. ve üzeri
17,8
3,8
Henüz Muayene Olmadı
38,3
3,3
TOPLAM
100
100
Tablo 1’de 2006 yılı ile 2010 yıllarının karşılaştırmalı hasta bekleme süreleri
görülmektedir. Triaj ve Elektronik Numara Sisteminin olmadığı 2006 yılında hemen
muayene olanların oranı, %27,4 iken, Triaj ve numara sistemin kurulduğu 2010 yılında
hemen muayene olanların oranı %69,9’a yükselmiştir. Sağlık çalışanı ve doktor sayısının
aynı seviyelerde olduğu bu yıllarda hiç beklemeden muayene olanların oranının %100’ün
üzerinde bir artış göstermesi, acil servise kurulan Triaj ve Elektronik Numara Siteminin
etkinliğine bağlanabilir.
S2.Acil servise gelen hastaların yüzde kaçı gerçek acil servis hastasıdır?
Bu soruya cevap verebilmek için, konun uzmanı doktorlar ve yardımcı sağlık personelleri
tarafından acil hasta kayıt defterlerine detaylı bir içerik analizi yapılmıştır. KDH acil
servisine 2010 yılı Ekim ayında toplam 17.338 hasta başvurmuştur. Bu hastaların kayıt
olduğu poliklinik tedavi defterinin her sayfasından 3 hasta seçilmek üzere toplam 1200
hasta araştırmanın bu bölümü için örneklem olarak alınmıştır. Bu işlemden sonra acil
servise gelen hastalar aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 5 kategoriye ayrılmıştır. Bu
kategoriler Triaj skalasına da uymaktadır. Sınıflama belirlendikten sonra hastaların teşhis
ve tedavilerinden hareketle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Tablo 2. Acil Servise
Sınıflandırılması.

1
2
3
4
5

Durumu
Çok Acil
Acil
Yarı Acil
Hasta Fakat Acil
değil, diğer
Hasta Değil, Ex vb.

Başvuran

Hastaların

Aciliyet

Durumlarına

Göre

Sayı
167
99
823
110

Oran
13,9
8,25
68,58
9,25

1

0,08

Müdahale zamanı
0-15 dakikada müdahale gerekir
16-60 dakika arası müdahale gerekir
61-120 dakika arası müdahale gerekir
Normal poliklinik hastası, İlaç yazımı,
pansuman, tetkik vb.
Red edilen

Tablo 2‘de acil servise başvuran hastaların teşhis ve tedavilerinden hareketle, aciliyet
durumlarının sınıflandırması yapılmıştır. Bu sınıflandırma Triaj skalası sınıflandırması
kurallarına uygundur. Tablo-2’de görüldüğü üzere, Kocaeli devlet hastanesi acil servisine
başvuran hastaların büyük bir çoğunluğunun (%90,7) acil servisten hizmet almaları
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gereken hasta grubuna girdikleri; yalnızca %9,3’ünün acil servis dışında sağlık hizmet
alabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır.
3.6. Araştırmanın Gözlemsel Bulguları
Bulgular
Acil Servis, Hafta İçi 18:00-23:00 ve hafta sonları 08:00-24:00 saatleri arasında
kalabalıklaşıyor.
Kalabalıklaşmanın yaşandığı saatlerde doktor sayısının artırılması sorunu çözebilir.
Elektronik Numara Sistemi var ve çalışıyor, buna rağmen beklemek istemeyenler var,
yaşlılar numaraları kaçırıyorlar. Numara sistemin sesli olması bu sorunu çözebilir.
Danışma görevlisi yok sadece hasta kayıt görevlisi var. Fakat o da çok yoğun tek başına
hizmet veriyor. Hastaları yönlendirecek özel bir görevlinin olması iyi olur.
Güvenlik görevlilerin davranışları profesyonel değil. Zaman zaman ciddiyetsiz tavırlar
sergiliyorlar(yüksek sesle bağırma, şakalaşma vb.).
Acil servis bekleme salonunda Acil servisle alakalı olmayan kişilerde mevcut(Diyaliz
hasta yakınları, akıl hastası vb.).
Acil servis içerisinde hasta taşımak için bulunan görevliler görevlerini aksatıyorlar. Hasta
yakınları tekerlekli sandalye ile kendi hastalarını taşıyorlar.
Bekleme salonu yeterli. Herkes rahatlıkla oturabiliyor. Acil Servis otoparkı ise çok
yetersiz.
Triaj birimi, zaman zaman boş, kimi zaman ise stajer öğrenciler görev yapıyorlar. Triaj %
100 etkin kullanılmıyor.
Hastalar açıklamaların çok yetersiz olduğunu, çalışanların sorulara cevap vermek
istemediğini belirtiyorlar. Sorularımıza “kapılarda yazıyor deniliyor” fakat okuma
yazması olmayanlarda var.
Bu noktada çalışanlara hastalarla iletişim eğitimi verilmesi önerildi.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Yapılan gözlemlere ve incelenen defter kayıtlarına göre; acil servise gelen hastaların
büyük çoğunluğunun hafta içi 18:00-23:00 ve hafta sonu 08:00-24:00 saatleri arasında
geldikleri tespit edilmiştir. Bu bulgu acil servisteki kalabalığı yönetmek üzere hastane
yönetimi tarafından kullanılmış ve bu doğrultuda yapılan iyileştirmeler sonucu gelen
hastaların çok önemli bir kısmının (%69,9) beklemeden hemen muayene olabildiklerini
göstermiştir. 2006 yılında acil servise gelen hastaların yalnızca %27,4’ü hemen muayene
olabilirken, 2010 yılında bu oran %69,9’a yükselmiştir. Aradaki bu önemli fark bize, 2006
yılından sonra süreçlerde yapılan değişikliklerin (Triaj, numara sistemi vb.) hasta bekleme
süresi üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Triaj sisteminin hastaların memnuniyeti
ve bekleme süreleri üzerinde bu denli etkili olmasının en önemli sebebi, hastaların acil
servise girdiklerinde karşılarında triaj görevlisini(yardımcı sağlık personeli ya da doktor)
görmeleridir. Triaj birimi olmadan önceki dönemlerde, hastalar acil serviste güvenlik
görevlisi tarafından karşılanmakta ve güvenlik görevlisinin onayı ile acil servise
girmekteydiler. Bu durumda hastaların beklemesi sağlık ölçütlerine göre değil de güvenlik
görevlilerinin kişisel değerlendirmeleri ile olmaktaydı. Böyle bir uygulama ile gerçek acil
hastalar ile acil olmayanların belirlenmesi tıbbi yönden olanaksızdır. Triaj sisteminin
kurulmasıyla beraber hastaları sağlık görevlisi karşılayarak, onların ilk değerlendirmesini
de gene sağlık görevlisi yapmaya başlamıştır. Hastaların hiç beklemeden karşılarında
sağlık görevlisini görmeleri onların memnuniyetini artırmaktadır. Buna ek olarak
hastaların Triaj biriminde sağlık görevlisi ile görüşmelerini, muayene olmuş gibi
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algıladıkları yaptığımız mülakatlarda tespit edilmiştir. Bu durum hastaların kendileri ile
ilgilenen bir sağlık görevlisi olduğunu bilemelerine ve rahatlamalarına neden
olmaktadırlar. Doktor muayenesine girene kadar bekleyecekleri süreyi ise tıbbi kriterlere
uygun olarak kabul etmektedirler. Böylece acil serviste adaletli bir süreç tahsis edilmiş
olmaktadır. Bu sürece, acil servise kurulan Elektronik Numara Sistemin de katkısı
yadsınamaz bir gerçektir.
Gerek acil servis doktorları gerekse kayıt işlerinde çalışan memurlar ve hatta hasta ve
yakınları ile yapmış olduğumuz mülakatlarda tarafımıza; Acil Servis’in kalabalık
olmasında acil servis hastası olmayan çok sayıda kişinin Acil Servis’e geldiklerini
belirtmişlerdir. Acil Servis doktorlarından görüştüklerimizden bazıları bu oranı %7080’lere kadar çıkarmış ve durumun vahametinden şikâyetçi olmuşlardır. Bu iddiaların ne
derece doğru olduğunu incelemek ve bu soruya bilimsel yönden cevap verebilmek için,
konunun uzmanı doktorlar ve yardımcı sağlık personelleri tarafından hasta kayıt
defterlerine detaylı bir içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre, acil
servise başvuran hastalardan %90,7’sinin gerçek acil servis hastası olduğu, %9,3’ünün ise
diğer birimlerden hizmet alabilecek düzeyde hasta oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu
sonuçlarla, acil servis çalışanlarının iddia ettikleri (%70-80) oranlar birbirini
tutmamaktadır. Bu sonuç bize sağlık çalışanlarının yanlış bir algılama içerisinde
olduklarını göstermektedir. Acil servise gelen hastaların büyük bir çoğunluğunun acil
hasta olmadığını düşünen sağlık çalışanları, bu doğrultuda hizmet anlayışı sergileyecekler
ve bu durum hasta memnuniyetini doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle sağlık
çalışanlarının algılarını değiştirmesi önem arz etmektedir.
Gerçek acil servis hastasının tespitine yönelik literatürde çok az veri mevcuttur. Bizim
çalışmamızdan farklı olarak Polat(2009) yaptığı çalışmada Acil servislere başvuranların
yaklaşık yüzde 60'ının acil olmayan, yüzde 30'unun orta acil, yüzde 10'unun ise gerçek
müdahale edilmesi gereken acil hastalardan oluştuğu sonucuna ulaşmıştır. Türkiye’de
yapılan diğer bir çalışma da ise acil servislerin üçte bir oranında uygunsuz kullanıldığı
rapor edilmiş ve bunların sonucunda bir halk sağlığı sorunu olan acil servis kalabalığı
ülkemizde de kayda değer bir problem olarak kendini gösterdiği ortaya konmuştur (Oktay
ve diğ.,2003). Benzer olarak bazı sağlık sitelerinde de yüksek oranlarda acil olmayan
vakaların acil servise başvurduğu haberleri yer almaktadır. Sağlık aktüel adlı haber
sitesinde yer alan habere göre %70 civarında hastanın acil olmadığı halde acil servise
başvurduğu
belirtildi.
Fakat
bu
haberde
herhangi
bir
bilimsel
veri
kullanılmadı(www.saglikaktuel.com). Gerek literatürde gerekse yapılan araştırmalarda
acil servislere başvuran hastaların yüzde kaçının gerçek acil servis hastası olduğunun
bilinmemesi yaptığımız bu çalışmanın önemini daha da artırmaktadır.
Acil servislerin halk tarafından bilinçli bir şekilde kullanılması, acil servisteki kalabalık
düzeyini azaltacak ve daha etkili hizmet verilmesini kolaylaştıracaktır. İstenilen düzeye
ulaşabilmek için ise acil servise başvuran hastaların bu servisi hangi durumlarda
kullanacaklarını bilmeleri çok önemlidir. Bu araştırmada acil servise başvuran hastalara
“acil servis hastasının kim olduğu” soruldu, bu soruya verilen cevaplara göre araştırmaya
katılanların yalnızca %67,8’i gerçek Acil Servis hastasının kim olduğunu bilmektedir.
Buna mukabil, deneklerin yaklaşık üçte biri (%32,2) acil servis hastasının kim olduğunu
bilememektedir. Üçte birlik bu oran oldukça yüksek olduğu kadar düşündürücüdür de.
Araştırmamızda elde edilen diğer bir sonuca göre, muayene bekleme süresi ile
memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişkide muayene bekleme
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süresi kısaldıkça memnuniyetin arttığı görülmektedir. Literatürde yapılan çalışmalar ise
bu konuyu şöyle açıklamaktadırlar. Algılanan bekleme zamanının gerçek bekleme
zamanından çok farklı ve önemli olduğu, acil serviste toplam kalış süresini azaltmanın
hasta memnuniyetini artırma üzerine yetersiz olduğunu yani genel memnuniyeti etkileyen
en önemli unsurun hastaların bakım uygulanmadan önce bekledikleri zaman süresi
olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmacılar bu bulguların sonucunda Acil Serviste gerçek
bekleme zamanının değil subjektif olarak hissedilen zamanın önemli olduğunu
belirlemişlerdir (Bursch ve diğ,1993).
Acil serviste verilen hizmetin aksaması insan sağlığı gibi telafisi mümkün olmayan
sonuçlara neden olmasından dolayı, acil servislerin etkin yönetilmesi ve gerçek acil
hastalara hizmet verebilmesinin sağlanması, bu süreçte son derece önemlidir. Ürettikleri
politikalar ve uygulamalarla acil sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini, kalitesini ve
süründürülebilirliğini tesis etmek, gerek merkezi yönetimler gerekse de sağlık hizmeti
veren kurum ve kuruluşların asli görevlerinin başında gelmektedir. Bu doğrultuda acil
servislerin fiziki yapısı, personel istihdamı ve acil servislerden yararlananların bu
servisleri bilinçli şekilde kullanmaları konusunda yapılacak düzenlemeler ve uygulamalar
konu üzerinde etkili olacaktır.
Netice olarak bu çalışmada, Kocaeli devlet hastanesi acil servisinde uygulamaya konulan
Triaj ve Elektronik Numara Sisteminin hasta bekleme süresi ve hasta memnuniyeti
üzerine olumlu şekilde etki yaptığı ve acil servisin büyük çoğunlukla(%90,7) gerçek acil
hastalara hizmet verdiği sonucuna ulaşılmıştır.
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BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE UYGULANAN ÇAĞRI MERKEZİ
HASTA MEMNUNİYET ANKETİ UYGULAMASI
Meral KURT DURMUŞ1 , Serpil ÖZKAN2 , Emine Elvan ÇİFTLİK3 ,
Didem ÇOBAN4 , Vildan KESGİN5 , Özgür YİĞİT6
Özet
Hasta memnuniyeti; hizmetin sunumunu, hasta ile hizmeti verenlerin etkileşimini,
hizmetin varlığını, sürekliliğini, hizmeti verenlerin yeterliliği ve iletişim özelliklerini
içeren çok boyutlu bir kavramdır.
Hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi; hizmetin kalitesinin ve sağlık alanındaki
eksikliklerin belirlenmesi ve bu eksikliklerin giderilmesi için yol gösterici
olabilmektedir(Arpacı V;1999).
Araştırma İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatarak tedavi gören hastalara
taburcu olduktan bir ay sonra telefonla ulaşılarak hastaların verilen hizmetlerden
memnuniyetlerini değerlendirmek amacıyla 2009 Ocak -2010 Aralık tarihleri arasında
toplam 2626 hastayla görüşülerek tanımlayıcı tipte gerçekleştirilmiştir. Verilerin
toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyo demografik özellikler ve
hastanede verilen hizmetlerden memnuniyeti değerlendiren sorular içeren anket formu
kullanılmıştır. Hastalara hastaneden taburcu olduktan sonra telefonla ulaşılarak anket
uygulanmıştır. Hastaların %44,9 erkek, %55,1 kadındır. %80,8’i SGK’lı ve %80,2’ si
ilköğretim mezunudur. Araştırmamızda hastanemizde verilen hizmetlerden %98,4
memnuniyet tespit edilmiş olup, hasta çıkış anında uygulanan memnuniyet anketlerinden
farklı olarak hastaların hastanedeki hizmetlerden daha fazla memnun olduğu
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çağrı merkezi, Memnuniyet, Hizmet kalitesi
Abstract
Patient satisfaction is a multi-dimensional concept which includes presentation of
service, interaction between patients and service givers, the existence of service, its
continuity, the sufficiencies of service givers and communication properties
Evaluating patient satisfaction; can be guideway in order for determining the
inadequacies at the health area and the quality of service, and for removing these
inadequacies (Arpaci V;1999).
Research; after discharging the inpatients from Istanbul Eduation and Research
Hospital, one month later, they interview by phone for aim of evaluating the given service
satisfaction to patients, has carried out by interviewing with the 2626 patients between
1
2
3
4
5
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the dates October 2009- December 2010, in descriptive type. For gathering the data, the
socio-demographic properties that formed by researchers, and survey form which
includes questions for evaluating satisfaction for the given services in the hospital, have
used. The survey has applied by phone to patients after discharge them from the hospital.
44,9% of patients are men, 55,1% are women. 80,8% of them have social security
institution (SSI) and had primary education. In our research, it is determined that there
are 98,4% satisfaction, and unlike satisfaction surveys which are applied during
discharching the patients, it has determined that the patients were more satisfied from
the services in the hospital.
Keywords: Call center, Satisfaction, Quality of service.

1.

GİRİŞ

Sağlık sektöründe ileri teknolojinin kullanılması, kaliteli sağlık bakım isteğinin
yaygınlaşması bireylere ve topluma kaliteli sağlık hizmeti verilmesini gündeme
getirmektedir (Fisher AV,1971;46:238-244). Günümüzde sunulan sağlık hizmetinin
sonuçlarını izlemek için kullanılan kalite değerlendirmeleri genellikle tıbbi çıktılar,
maliyet analizleri ve hasta memnuniyeti üzerinden yapılabilir(Fisher AV,1971;46:238244, Barned B,1995;16:14-18) Düşük kalitedeki hizmet hastaların geç iyileşmesine ve
maliyetin artmasına sebep olmaktadır. Sağlık sistemindeki kalitesiz hizmet kaliteyi ve
hasta memnuniyetini ön plana çıkaran özel sağlık sektörünü ya da yurt dışını tercihini
gündeme getirmektedir. Bu da sistemin çökmesine neden olmaktadır.
Sağlık hizmetlerinde giderek önem kazanan kalite kavramı ve hasta memnuniyeti
hizmetin değerlendirilmesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Hasta memnuniyeti;
hizmetin sunumunu, hasta ile hizmeti verenlerin etkileşimini, hizmetin varlığını,
sürekliliğini, hizmeti verenlerin yeterliliği ve iletişim özelliklerini içeren çok boyutlu bir
kavramdır. Hasta memnuniyeti subjektif bir hasta/hasta yakını algısı olmakla birlikte,
sağlık hizmeti kalitesinin en önemli göstergesi olarak kabul edilmektedir(Şahin
TK,2005;15(4):137-142). Bu nedenle hastanelerde verilen hizmetin daha kaliteli
verilebilmesi için hasta memnuniyeti araştırmaları temel ihtiyaçlardan biridir. Sağlık
hizmetlerinde memnuniyet araştırmaları; hasta memnuniyetini ölçmek, hasta beklenti,
önerileri ve geri bildirimlerini öğrenmek ve kalitenin bütün hizmet süreçlerinde sürekli
iyileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır(Şahin TK,2005;15(4):137-142)
Hasta tatmini ile ilgili araştırma yöntemleri kalitatif ve kantitatif olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Odak grup görüşmesi, gözlem ve video kayıtları kalitatif araştırmalarda
kullanılan ölçme teknikleridir. Yüz yüze yapılan anketler, posta ile gönderilen anketler,
anket kullanılarak yapılan telefon görüşmeleri ise kantitaif araştırmalarda kullanılan temel
tekniklerdir(Kavuncubaşı Ş,2000.291-304)
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2.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırma İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatarak tedavi gören hastalara
taburcu olduktan bir hafta sonra telefonla ulaşılarak hastaların verilen hizmetlerden
memnuniyetlerini değerlendirmek amacıyla 2009 Ocak -2010 Aralık tarihleri arasında
toplam 2626 hastayla görüşülerek tanımlayıcı tipte gerçekleştirilmiştir.
Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyo demografik özellikleri
ve hastanede verilen hizmetlerden memnuniyeti değerlendiren sorular içeren anket formu
kullanılmıştır. Veriler, istatistik paket programında değerlendirilmiş, analizlerde frekans
dağılımı ve ki kare testi kullanılmıştır.
3.

BULGULAR

Araştırmamız 2626 kişiyle yapılmış olup yaş ortalaması, 51,80 ± 21,51’dir. Olgularımızın
%67,7 cerrahi kliniklerde, %32,3’ü dahili kliniklerde yatarak tedavi görmüş hastalardır.
Tablo 1. Sosyo-demografik Özellikler
CİNSİYET
Erkek
Kadın
SOSYAL GÜVENCE
Bağkur
SGK
Ücretli
Yeşil kart
EĞİTİM DURUMU
İlkokul
Lisans
Lise
Okur yazar
Okuryazar değil
Ortaokul
Önlisans
Yüksek lisans
Total

n

%

1.179

44,9

1.447

55,1

232

8,8

2.123

80,8

49

1,9

222

8,5

1.759

67

43

1,6

271

10,3

37

1,4

146

5,6

344

13,1

19

0,7

7

0,3

2.626

100

Sosyo demografik özelliklere baktığımızda, SGK hastalarının (%80,8) ve eğitim düzeyleri
ilkokul seviyesinde olan hastaların çoğunlukta olduğunu görmekteyiz. Sosyo demografik
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özelliklere göre memnuniyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
(p>0,005)
Yapılan pek çok araştırmada eğitim düzeyi arttıkça sağlık hizmetlerinden memnuniyetin
azaldığı bulunmuştur.(Esatoğlu AE.1997:61-72,Türköz YT.1998 33-43,Sünter
AT,2005,474). Eğitim düzeyi yükseldikçe hastaların bilgilendirme düzeylerinden
duydukları tatminin azaldığı belirtilmektedir.( Esatoğlu AE.1997:61-72). Trabzonda
yapılan bir araştırmada, genel olarak eğitim düzeyi yükseldikçe beklenti düzeyinin
yükseldiği görülmüştür (Bostan S,2005.186-194). Beklenti düzeyi yükseldikçe
memnuniyet düzeyi azalmaktadır.
Tablo 2. Hastanemizi Tekrar Tercih Eder Misiniz?
n
2.583
16
27

Evet
Kararsızım
Hayır

%
98,4
0,6
1,0

Total

2.626
100,0
Hastanemizi tercih etme durumları sorulduğunda %98,4 oranında hastanemizi tercih
edeceklerini belirtmişlerdir. Yine aynı dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış
olan yatarak tedavi gören hastalara uygulanan yatan hasta memnuniyet anket sonuçlarımız
da memnuniyetimiz %79,3 olarak bulunmuştur. Aradaki farkın yapılan memnuniyet
anketlerinin taburculuk sırasında yapılması, uyguladığımız çağrı merkezi anketinin ise
taburcu olduktan hasta evine ulaştıktan 1 hafta sonra yapılması hasta üzerinde olumlu
yönde etki yaratmaktadır.
Hasta istek ve beklentileri, hizmet kalitesinin tespit edilmesinde önemli rol oynamaktadır.
Çünkü sunulan sağlık hizmetlerinin istenilen kaliteyi barındırması veya hastaların
beklentilerini karşılayacak düzeyde olması durumunda, hasta hizmet aldığı kurumu tercih
edecek ve o sağlık kurumu beklediği düzeyde kaliteli hizmet ürettiği sürece de kurumu
tekrar tercih edecektir(Gülmez, 2005:157)
Tablo 3. Doktorunuzdan Sağlık Durumunuz, İlaçlarınız Ve Evdeki Tedaviniz
Hakkında Yeterli Bilgi Alabildiniz Mi?

Evet

n
2.439

%
92,9

Kararsızım

51

1,9

Hayır

136

5,2

Total

2.626

100,0

Bilgilendirme ile ilgili düşünceleri sorulduğunda büyük oranda %92,9 olumlu yanıt
verilmiştir. Dahili klinikler ve cerrahi klinikler arasındaki ilişkiye baktığımızda dahili
kliniklerde bilgilendirme (%94,4)memnuniyetinin cerrahi kliniklere (%86,7)oranla daha
iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
vardır(p=0,000)
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Temel hasta haklarından biri olarak kabul edilen "bilgilendirme hakkı" kapsamında tıbbi
süreçler, tanı, tedavi seçenekleri, tedavinin olası yarar ve zararları, ilaçların etkileri ve yan
etkileri, hastalığın seyri ve tedavi sonrası bakım alanlarında bilgilendirilme yer
almaktadır. Hastalara imzalatılan onay formlarının ancak, hastanın verilen bilgiyi
öğrenebilecek ve onay verebilecek yeterliliğe sahip olması ve onayın baskı altında
alınmamış olması durumunda geçerli olacağı kabul edilmektedir (Cisar N.1995;30:2028,Leenen HJJ.1993;31:47,Tognoni G.1997;18(6):661-666)
Tablo 4. Hemşireler Sorunlarınıza İlgi Gösterip Çağrıldığı Zaman Geldiler mi?
Evet

n
2.393

%
91,1

Kararsızım

76

2,9

Hayır

157

6,0

Total

2.626

100,0

Hemşirelik hizmeti hakkındaki memnuniyetleri sorulduğunda %91,1 oranında evet
cevabı verilmiştir. Bu oran diğer yapılan hasta memnuniyet anketlerimizde %80
oranındadır. Hastaların tedavi alırken ilgi ve ihtiyaçlarının daha fazla oranda
karşılanmasını istemesi memnuniyeti etkilemektedir.
Hasta memnuniyetinin temelini büyük ölçüde hasta hemşire birlikteliği
oluşturur(Demirtaş B2004;11(1):34-47,Görgen Ö.2000,Köşgeroğlu N.2005;6:75-83).
Hasta ile günün 24 saati birlikte olan, hastanın tanı ve tedavi işlemleri ile bu işlemler
sırasında yaşadığı olaylardan nasıl etkilendiğini en yakından gözlemleyen sağlık personeli
hemşiredir(Demirtaş B.2004;11(1):34-47,Öz M.2004)5. Bu nedenle servise kabulden
taburculuğa kadar geçen süreçte hastanın memnuniyetini arttırmada hemşirenin
sorumluluğu büyüktür. Hastanın servise kabulü, bakımı, eğitimi ve danışmanlığından
özellikle hemşire sorumludur. Hasta hemşire ilişkisindeki bakım; maddi imkânlar,
hastanede kalma süresi, standart bir formun uygulanması, iş yükü ve maliyet raporları ile
ölçülmeye çalışıldığında sonuçlar yanıltıcı olabilir.
Sağlık sektöründe hasta memnuniyetinin artması için hemşirelik hizmetlerinin
geliştirilmesi önemlidir. Hastaların hastanede yattıkları süre içinde verilen hemşirelik
bakımından duydukları memnuniyet, tüm hastane hizmetleri ile ilgili memnuniyetlerini
etkileyen en önemli faktördür(Sitzia W.N.98:35(1/2):1-12,Evans LM.1998;98(12):57-59).
Bu konuda yapılan çalışmalarda hastaların hastane deneyimleri ile ilgili memnuniyet ve
memnuniyetsizliklerinde hemşirelik hizmetinin çok önemli bir faktör olduğu ve bu
nedenle hemşirelerin hasta ile etkileşimleri ve davranışlarının hasta memnuniyetinde
temel unsurlar olduğu belirtilmektedir(Forbes LM.95;61(4):737-743, Evans
LM.1998;98(12):57-59, Merkouris A,99a;7(1):19-28).
Tablo 5. Odanız Ve Yattığınız Servis Düzenli Ve Temiz miydi?
Evet

n
2.523

%
96,1

Kararsızım

65

2,5

Hayır

38

1,4

Total

2.626

100,0
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Hastanede kaldığı süre içerisinde oda ve servis ile ilgili memnuniyeti sorulduğunda%96,1
oranında memnuniyet görülmüştür.
Memnuniyet, çeşitli durumlara ve etmenlere bağlı olarak değişebildiği için memnuniyetin
ölçümü ve memnuniyet düzeyini belirleyen etmenlerin tespit edilmesi; durumun
saptanması, önceliklerin belirlenmesi ve doğru planların yapılabilmesi için bilimsel açıdan
önemlidir(Özgen H.95;10(69-70):47).
Hastanenin ulaşılabilirliği, ortamı, çalışma saatleri, otopark, temizlik, yiyecek
hizmetlerinin kalitesi gibi konular çevresel ve kurumsal faktörleri içermektedir.
Hastanelerin fiziksel veya sosyal yönden sağlayacağı rahatlık bireylerin kendilerini evinde
hissetmelerine neden olmakta ve memnuniyetlerini arttırabilmektedir. Yeterince
bilgilendiren, değer verilen ve kendini evindeymiş gibi hisseden hastalar hem almış
oldukları tedavi ve bakıma, hem de bu hizmeti veren sağlık ekibine daha çok güven
duymaktadır(Walker B.98;6(4):193-200)
Kat hizmetleri otel, hastane, iş merkezi, okul, huzurevi vb. yerlerde temizlik, düzen ve
güveni sağlayan hizmetlerdir. Kurumlarda yaşayanlara, çalışanlara temiz, sağlıklı, güzel
ve güvenli bir ortam sağlama amacı olan kat hizmetlerinde çalışanların nitelikleri
önemlidir (Şafak, 1998: 12). Hangi kademede olursa olsun kat hizmetlerinde çalışan
personelin yeterli mesleki bilgi ve deneyiminin yanı sıra, başkaları ile iletişimi ve
davranışları konusunda da olumlu özelliklere sahip olması, verilen hizmetin kalitesini ve
müşteri memnuniyetini artırmada önemli bir faktördür(Schneider vd., 1999: 5).
Tablo 6. Yemek Hizmetlerinden Memnun Kaldınız mı?

Evet

n
1.937

%
73,8

Kararsızım

196

7,5

Hayır

493

18,8

Total

2.626

100,0

Yemek hizmetlerinden memnuniyet %73,8, diğer memnuniyetlere göre daha az orandadır.
Cerrahi ve dahili klinikler arasında yemek hizmetleri memnuniyetinde anlamlı bir ilişki
bulunmuştur(p=0,004)
Cerrahi kliniklerde yatan hastaların bir çoğunun operasyon geçirmesi nedeni ile operasyon
sonrası diyet yemekler verilmesi hastaların alışkanlıklarını değiştirmesi nedeni ile
memnuniyetsizliğe neden olduğunu düşündürmektedir.
Yemek hizmetlerinin dışarıdan hizmet alımı olması bazı aksaklıklara neden olmaktadır.
Birinci basamak sağlık kurumlarında ve yataklı tedavi kurumlarında yapılan diğer
çalışmalarda, az da olsa memnuniyetsizlik belirtilen konular arasında başlıca yemek
hizmetleri, temizlik hizmetleri, fiziki ortam ve laboratuar hizmetleri yer almaktadır(Demir
H.2000:346-57, Saatli G,2003:235,Toraman R.98:397, Durmuş A. 2004:370, Aytar
G,2004:384, Yalçınkaya N.2000:56). Günümüzde, özellikle yataklı tedavi kurumlarında
yemek hizmetleri sağlık kuruluşu tarafından verilmeyip hizmet satın alma yoluna
gidilmiştir. Tıbbi hizmetlere nazaran biraz daha az memnun olunan bu otelcilik ve destek
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hizmetlerini sunan firmaların kalite belgesi sahibi olmaları, hizmet kalitesini ve
hasta/hasta yakını memnuniyetini artırıcı bir faktör olabilir.
Sonuç olarak, yaptığımız çalışmada sağlık kuruluşunda yatan hastaların hastane
ortamından ayrıldıktan sonra memnuniyet algılamalarında olumlu yönde artış olduğu
tespit edilmiştir. Hastaların sağlık kuruluşundan taburcu olduktan sonra istek ve
önerilerinin alınması konusundaki çalışmaların arttırılması, sağlık hizmet kalitesinin her
geçen gün biraz daha gelişmesine katkı sağlayabilir.
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ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE
MEMNUNİYET
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KONYA SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK
ÇALIŞANLARININ KAN VE KAN ÜRÜNLERİNE TEMASI VE KESİCİ-DELİCİ
ALET YARALANMALARI KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Emrullah İNCESU1,Mehmet YORULMAZ2
Özet
Hastaneler, enfeksiyon etkenleri yönünde oldukça zengin mekanlardır. Sağlık çalışanları,
mesleki uygulamalarda kan ve kan ürünlerine temasla ve kesici-delici alet yaralanmaları
sonucu enfekte kan ya da vücut sıvılarına maruz kalmaktadır. Bu durum sağlık
çalışanlarını enfeksiyon hastalıkları açısından yüksek risk altında bırakmaktadır. Bu
araştırma Seydişehir Devlet Hastanesi’nde görev alan sağlık çalışanlarının, kan ve kan
ürünlerine temas ve kesici-delici alet yaralanma deneyimleri, yaralanmaya neden olan
unsurlar, yaralanma sıklığı, yaralanmayı rapor etme durumları, temas ve yaralanma
nedeniyle enfeksiyonlara karşı gerekli önlemleri almak için neler yapılabileceğini
belirlemek için yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Seydişehir Devlet Hastanesi’nde
farklı birimlerde görev alan, farklı mesleklerdeki 149 kişi oluşturmaktadır. Çalışmada
çalışanlara tanımlayıcı özelliklerini belirleyen 6, kan ve kan ürünlerine teması ve kesicidelici alet yaralanmaları hakkındaki bilgi ve tutumlarını belirlemeye yönelik 23 soru
olmak üzere 29 sorudan oluşan anket formu uygulanarak veriler toplanmıştır. Bu veriler
SPSS 13.0 paket programında değerlendirilerek, elde edilen sonuçlara göre; personelin
%37’sinin hemşire olduğu,%32,2’si meslekte 16-20 yıl arası çalıştığı,%44,3’ü 31-35 yaş
arasında olduğu,%47’si ön lisans eğitimi aldığı,%26,8’i klinik yataklı servislerde çalıştığı
tespit edildi. Personelin,%16,1’i çalışma ortamını kısmen yeterli,%26,8’i yeterli
bulduğu,%28,2’si çalışma ortamını güvenli bulduğu,%57’si çalışma ortamında eldiven
giydiği,%75,2’si çalışma ortamında önlük/forma giydiği,%61,2’sinin de alkol bazlı el
antiseptiği kullandığı belirlendi. Personelin %57’si riskli temas ya da yaralanmada kime
bildirim yapılacağını bildiği,%53,7’si riskli temas ya da yaralanma sonrası bildirim
yaptığı,%88,6’sı kan ve kan ürünlerine temas ve kesici delici alet yaralanma konusunu
önemli bulduğu,%85,2’si kan ve kan ürünlerine temas ve kesici delici alet yaralanma
konulu eğitim aldığı,%55’i alınan bu eğitimin yeterli olduğunu,%77,2’si temas ya da
yaralanma sonrası neler yapacağını bildiğini, %67,8’i hepatit serolojisi hakkında
bilgisinin olduğu. Personelin,%93,1’i mesleki bir riske maruz kaldığını düşünmektedir.
Kan ve kan ürünlerine temasın en çok sıçrama(%38,6)şeklinde olduğu, kesici-delici alet
yaralanma şeklinin en çok iğne ucunu kapatırken(%22,5) olduğu, en çok yaralanmaya
neden olan aletin enjektör iğnesi(%56,4) olduğu, kan ve kan ürünlerine temasın en sık
acil serviste (%22,4) olduğu belirlendi. Sonuç olarak; sağlık personellerinin kan ve kan
ürünlerine temas ve kesici delici alet yaralanması nedeniyle enfeksiyon riski altında
olduğu, bu riskler göz önüne alınarak çalışanlara kan ve kan ürünlerine temas ve kesici
delici alet yaralanmalarından korunma ve sonrasında neler yapılacağı konulu eğitimlerin
verilmeye devam edilmesi gerektiği ve gerekli önlemlerin alınarak etkili bir
organizasyonla personelin belli aralıklarla sağlık taramasından (özellikle hepatit virüsü)
geçirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kan ve Kan Ürünlerine Temas, Kesici-Delici Alet İle Yaralanma,
Çalışan Güvenliği, Sağlık Çalışanları.
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Abstract
Hospitals are very risky places due to infection factors. Health industry staff can be
exposed contaminated by blooded nipper and perforator apparatus and infected blood,
while they were doing their duties. this condition cause high risks for health industry
staff. This research made for Seydişehir Official Hospital staff, the medical mission staff,
blood and blood products contact and cutting-piercing instruments of injury experiences,
injury causing factors, injury frequency, injury report status, hepatitis B vaccination
status, contact and injury against infections due to take necessary measures to determine
what can be done. Research samples, in different units in the mission field Seydişehir
State Hospital, 149 people from different professions constituted. In this study, employees
determine the defining features with 6 questions, the theme of blood and blood products,
the cutting-drilling tools and the information about injuries to their attitude, for
determining the 23 questions ,in total consisting of 29 questions, a questionnaire was
applied and data were collected. This data was evaluated in SPSS 13.0 package program,
according to the results, %37 of staff are nurses, %32,2 of staff between 16-20 years in
the profession is running,% 44,3 of staff are between 31-35 years old, % 47 of staff
received a pre-bachelor's degree,% 26.8 of staff working in clinic services with bed ,
were detected. %16,1 of staff has found partially adequate the working environment, %
26,8 of staff has found sufficient,% 28,2 of staff has found a safe working environment, %
57 of staff wearing gloves in the workplace,% 75,2 of staff wearing uniforms in working
environment,% 61,2 of staff use alcohol-based hand antiseptic, were determined. %57 of
staff knows how to do the notification when risk contacts in cases of injury,% 53,7 of staff
do notification risk of injury after contact,% 88,6 of staff thinks that contact with blood
and blood products is important subject, % 85,2 of staff received the training about
contact with blood and blood products subject, % 55 of staff thinks received training is
sufficient, % 77,2 of staff know what to do after injury,% 67,8 of staff have information
about hepatitis serology, %93,1 of staff thinks that exposed to the covational risk .
Contact with blood and blood products happens mostly jumping (%38,6), cuttingpiercing instruments of injury mostly happens when broken bulb (%22,5), injector needle
was the most risky product which causes injury(%56,4), contact with blood and blood
products happens mostly at emergency services (%22.4), were determined.In conclusion,
because of cutting and drilling tools injuries and contact with blood and blood products,
health care personnel are under infection risks. Considering this risks, health personel
should continue to take training about contact with blood and blood products and cutting
and drilling tools. Becasuse of the risks, personel should take precautions and staff should
take health scan periodically against the infections especially hepatitis virus.
Keywords: Contact With Blood and Blood Products, Cutting and Drilling Tool Injuries,
Employee Safety, Health Industry Staff
1. GİRİŞ
Topluma sağlık hizmetim sunmayı amaç edinmiş sağlık kuruluşları, iş kazaları ve meslek
hastalıkları konusunda, çalışanlarına oldukça fazla malzeme sunmaktadır. Sağlık personeli
mesleklerini uygularken, işe bağlı ve çalışma çevresinden kaynaklanan travmalar, fiziksel,
kimyasal, biyolojik ve psikolojik/sosyal zararlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu zararlara
bağlı olarak ortaya çıkan bazı sağlık yakınmaları, kuşkusuz iş verimini düşürmekte,
kurumun ekonomik kaybına, kazaların artmasına neden olmaktadır. Araştırmalar hastane
çalışanlarının diğer hizmet endüstrisinde çalışanlara oranla 1,5 kat daha fazla meslek
hastalığı riski ile karşılaştığını göstermiştir(Ağkoç,2005:2).
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Her gün, sağlık bakımı çalışanları iğne batması, delici- kesici yaralanmalar ya da sıçrama
nedeniyle kanla geçen ölümcül patojenlerle karşılaşmaktadır. Sağlık çalışanlarının
mesleki riskleri arasında ilk akla gelen risk etkenleri kesici-delici alet ile yaralanma ve
kan ve kan ürünlerine temastır. Özellikle hastalar ile doğrudan temasta bulunan hemşireler
diğer çalışanlara göre daha fazla mesleki riske maruz kalmaktadırlar.
ABD her yıl 385.000 bin sağlık personeli kesici alet yaralanmasına maruz kaldığı tahmin
edilmektedir. Ülkemizde yeterli bir istatistikî çalışma olmamasına rağmen, yapılan bir
çalışmada sağlık personelinin %97,4’nünkesici delici ve batıcı alet yaralanmasına maruz
kaldığı ve bunların %1,9’un da hepatit B enfeksiyonun meydana geldiği saptanmıştır. Bu
ve benzeri birçok çalışma ülkemizde kesici delici alet yaralanmalarının önemli bir çalışan
güvenliği sorunu olduğunu göstermektedir (Köktürk, Kurşun, Yavuz, Dramalı, 2003:315).
Sağlık çalışanları daha çok ampul kırarken ve enjektör iğnesi ucu kapatırken
yaralanmakta, en çok kan ve kan ürünlerine kan sıçraması şeklinde temas
gerçekleşmektedir. Ayrıca kan ve kan ürünlerine temasın hasta başında(acil servis, hasta
odası, ameliyathane)gerçekleşmektedir. Büyüt bunların sonucunda sağlık çalışanları,
hastane kaynaklı yaralanma ve temas sonrası ciddi ölümcül enfeksiyon kapma riskine
maruz kalmaktadırlar. Sıklıkla hasta kanıyla doğrudan temas etme durumu, özellikle
Hepatit B virüsü, Hepatit C virüsü ve HIV gibi kan ile bulaşan viral enfeksiyonların
bulaşma riskini artırmaktadır.
Bu risklerin ve alınacak önlemlerin belirlenmesi hem temel bir hak olan sağlık ve güvenli
koşullarda çalışma hakkının kullanılabilmesi, hem de hizmetlerin sürdürülebilmesi
açısından önemlidir(Ağkoç,2005:2).
Bu araştırma Seydişehir Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personelinin kan ve kan
ürünlerine teması ve kesici-delici alet yaralanmaları hakkındaki bilgi ve tutumlarını
belirleyerek enfeksiyon riskini en az düzeye indirebilmek için öneriler geliştirmek ve
temas yada yaralanma sonrası izlenecek adımları belirlemeye yardımcı olmak amacıyla
yapılmıştır.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Tipi
Araştırma Seydişehir Devlet Hastanesi’nde(SDH) çalışan sağlık personelinin kan ve kan
ürünlerine teması ve kesici-delici alet yaralanmaları hakkındaki bilgi ve tutumlarını
belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
2.2. Evren ve Örneklem
Hastanede çalıştığı halde hasta veya hastaya ait materyalle ilgisi olmayan personelin bu
konuda risk altında olmadığı kabul edilerek; araştırmaya Seydişehir Devlet Hastanesi’nde
çalışan ve hasta ve hasta materyalleri ile teması olması muhtemel çalışanlar dâhil
edilmiştir. Bu amaçla tüm doktor, hemşire, ebe, diş hekimi, biyolog, sağlık memuru, acil
tıp teknisyeni(A.T.T),laboratuar, anestezi ve diş teknisyenlerine ulaşılması planlandı.
Tamamı 169 kişiden oluşan evrenin tümü araştırma grubu olarak kabul edildi. Ancak
izinli olma, geçici görevlendirme ve araştırmaya katılmak istememe gibi nedenlerle 29
sağlık çalışanına ulaşılamamıştır. Katılım oranı %88’dir(N=149 kişi) .
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2.3.Verilerin Toplanması

Araştırma verilerini elde etmek için iki bölüm olarak hazırlanan anket formu 26.01.201002.02.2010 tarihleri arasında uygulanarak veriler toplanmıştır. Birici bölüm: çalışanların
sosyodemografik özelliklerini belirleyen (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çalışma yılı, görev,
son bir yıl içinde çalışılan birim) 6 sorudan oluşmuştur. İkinci bölüm: çalışma ortamının
yeterliliği ve güvenliği, koruyucu ekipman kullanımı, yaralanma ya da teması bildirimi ve
bildirimin yapılıp yapılmaması, riskli temas ya da yaralanma konulu eğitim alınması,
hepatit serolojisi hakkında bilgi düzeyi, önceden tam doz aşılanma, kan ve kan ürünlerine
temas şekli, sayısı ve yeri, kan ve kan ürünlerine çıplak elle temas sayısı, kesici delici alet
yaralanma şekilleri, sayısı ve neden olan aletler, temas ya da yaralama sonrası neler
yapılacağını bilmek ve temas ya da yaralama sonrası aşı yapılması ile ilgili verileri elde
etmeye yönelik 25 sorudan oluşmuştur.

2.4. Verilerin Değerlendirilmesi
Elde edilen veriler SPSS 13.0 paket programı ile frekans sıklığı ve yüzdelik olarak
değerlendirilmiştir.

3. BULGULAR
Araştırma grubunun %64,4’ü kadın,%35,6’sı erkek,%48,1’i ön lisans düzeyinde eğitim
aldığı,%35,6’sını hemşireler,%26,9’u son bir yıl için de klinik yataklı servislerde çalıştığı
tespit edilmiştir(Tablo 1).
Çalışmaya katılan personelin %35,6’sı çalışma ortamlarını güvenli bulduğunu, yine
%36,5’i çalışma ortamlarını yeterli bulduğunu,% 77,5’İ mesleki bir riske maruz
kaldığını,%44,7’si hastane yönetiminin çalışan güvenliği açısından gerekli önlemleri
aldığını,% 93,7’si çalışma ortamında önlük/forma giydiklerini, %73,9’u alkol bazlı el
antiseptiği kullandığı,% 81,2’si çalışma ortamında eldiven giydiğini,% 78,1’i çalıştıkları
yerde riski temasta kullanmak amacıyla koruyucu ekipmanlarının (boks gömleği, maske,
bone, gözlük)bulunduğunu,% 86,9’u kesici delici alet yaralanmaları, kan ve kan
ürünlerine temas durumun da kime bildirim yapılacağını bildiklerini,% 82,4’ü kesici
delici alet yaralanmaları, kan ve kan ürünlerine temas durumu sonrası gerekli yerlere
bildirim yaptıklarını,% 96,8’i temas ya da yaralanma sonrası neler yapılacağını
bildiklerini, % 98,1’i kesici delici alet yaralanmaları, kan ve kan ürünlerine temas
konusunu önemli olduğunu,% 83,6’sı kesici delici alet yaralanmaları, kan ve kan
ürünlerine temas konulu eğitim aldığını,% 82,7’si alınan bu eğitimi yeterli bulduğu,%
18,2’i temas ya da yaralanma sonrası aşı olduklarını,% 68,4’ü hepatit serolojisi hakkında
bilgilerinin olduğunu %82,5’i önceden aşı olduklarını ve %4,4’ü hepatit virüsü taşıyıcısı
olduğunu belirtmişlerdir(Tablo 2).
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Tablo 1. Sağlık Çalışanlarının Sosyodemografik Özellikleri
CİNSİYET

GÖREV DAĞILIMI
n

%

Kadın

103

69.1

Erkek

46
149

Toplam

n

%

Uzman Hekim

15

10,1

30,9

Pratisyen Hekim

13

8,7

100

Diş Hekimi

8

5,4

Biyolog

1

0,7

Hemşire

55

37

YAŞ
18-25

6

4

26-30

22

14,8

Ebe

20

13,4

31-35

66

44,3

Sağlık Memuru

13

8,7

36-40

8

5,4

Acil Tıp Tek.(A.T.T)

2

1,3

41-45

36

24,2

Laboratuar Tek.

11

7,4

46 üstü

11

7,4

Anestezi Tek.

6

4

Toplam

149

100

Diş Tek.

5

3,4

Toplam

149

100

EĞİTİM DÜZEYİ
Lise

15

10,1

Ön Lisans

70

47

Lisans

20

13,4

Klinik Yataklı Servisler

40

26,8

Yüksek Lisans

13

8,7

Ameliyathane

22

14,8

Tıp Fak.

31

20,8

Acil Servis

30

20,1

Toplam

149

100

112 Acil Yardım

7

4,7

Diyaliz

6

4

ÇALIŞMA YILI

SON BİR YIL İÇİNDE ÇALIŞILAN BİRİM

1 Yıldan Az

2

1,3

Laboratuar

13

8,7

1-5 Yıl

10

6,7

Poliklinik

4

2,7

6-10 Yıl

35

23,5

Doğum Salonu

12

8,1

11-15 Yıl

30

20,1

Diş Ünitesi

15

10,1

16-20 Yıl

48

32,2

Toplam

149

100

20 Yıl ve Üstü

24

16,1

Toplam

149

100
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Tablo 2. Sağlık personelinin kan ve kan ürünlerine teması ve kesici-delici alet
yaralanmaları hakkındaki genel tutum, ilgi ve korunma durumları.
Evet

Hayır

Kısme
n

n

%

n

%

n

%

Çalışma ortamını yeterli buluyor musunuz(N=149)?

4
0

8
5

5
7

2
4

Çalışma ortamını güvenli buluyor musunuz(N=149)?

4
2

7
3

4
9

3
4

Hastane Yönetimi Çalışan Güvenliği Açısından Gerekli Önlemleri
Alıyor mu(N=149)?

3
0

2
6,
8
2
8,
2
2
0

2
2

9
7

Çalışma Ortamında Önlük/Forma Giyiyor musunuz(N=149)?

1
1
2

7
5,
2

3
7

1
4,
8
2
4,
8

1
6,
1
2
2,
8
6
5,
1

Alkol Bazlı El Antiseptiği Kullanıyor musunuz(N=149)?

9
2

6
1,
2

5
7

3
8,
2

Çalışma Ortamında Eldiven Giyiyor musunuz(N=149)?

8
5

5
7

6
4

4
3

Riski Temasta Koruyucu Ekipmanınız(boks gömleği, maske, bone,
gözlük) var mı(N=149)?

7
3,
8
5
7

3
9

Kesici Delici Alet Yaralanmaları kime bildirim yapılacağını biliyor
musunuz(N=149)?

1
1
0
8
5

2
6,
2
4
3

Kesici Delici Alet Yaralanmaları, Kan ve Kan Ürünlerine Teması
sonrası gerekli yerlere bildirim yapıyor musunuz(N=149)?

8
0

5
3,
7

2
8

4
6,
3

Kesici Delici Alet Yaralanmaları Konusunu önemli olduğunu
düşünüyor musunuz(N=149)?

1
3
2

8
8,
6

1
7

1
1,
4

Kesici Delici Alet Yaralanmaları konulu eğitim aldınız mı(N=149)?

1
2
7

8
5,
2

2
2

1
4,
8

Eğer bu Eğitimi Aldıysanız sizce Yeterli mi(N=149)?

8
2

5
5

6
7

4
5

Hepatit Serolojisi Hakkında Bilginiz Var mı(N=149)?

1
0
1
1
3
6

6
7,
8
9
3,
1

1
4

9,
4

1
3

8,
7

Mesleki bir riske maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz(N=149)?
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6
4

3
4

2
2,
8

Yaralanma Sonrası Neler Yapacağınızı Biliyor musunuz(N=149)?

Temas ya da Yaralanma Sonrası Aşı Yaptırdınız mı(N=149)?

1
1
5
3
1

7
7,
2
2
0,
8

3
4
1
1
8

2
2,
8
8
9,
2

Çalışmaya katılan personelin%82,1’i kan ve kan ürünlerine temasta bulunduğu, %38,2’si
on ve üzeri sayıda kan ve kan ürünlerine temasta bulunduğu belirlenmişti(Tablo
3),%38,6’sı temasın sıçrama şeklinde gerçekleştiğini(Tablo 4),%31,0 kan ve kan
ürünlerine çıplak elle temasta bulunduğunu(Tablo 5) ve kan ve kan ürünlerine temasın en
çok % 22,4 ile acil serviste olduğu (Tablo 6) belirlenmiştir.
Tablo 3. Kan ve kan ürünlerine temas sayısı dağılımı
n
Temasta bulunmadım

%

25

16,7

55

36,9

11

7,4

58

39

149

100,0

1-5 kez temasta bulundum
6-10 kez temasta bulundum
10 ve üzeri
Toplam
Tablo 4. Kan ve kan ürünlerine temas şekilleri dağılımı*
n
Çıplak elle

%

68

26,3

100

38,6

57

22,0

13

5,0

21

8,1

259

100,0

Sıçrama
Kan alırken
Kan transportu sırasında
Kan tüpünü açarken
Toplam
*Birden fazla seçenek işaretlendiği için her bir şık ayrı bir soru olarak değerlendirilmiştir.
Tablo 5. Kan ve kan ürünlerine çıplak elle temas sayısı dağılımı
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Temasta bulunmadım

n

%

45

30,3

54

36,2

10

6,7

40

26,8

149

100,0

1-5 kez temasta bulundum
6-10 kez temasta bulundum
10 ve üzeri
Toplam

Tablo 6. Kan ve kan ürünlerine temasın olduğu yerlerin dağılımı*

Hasta odası

n

%

43

21,4

13

6,5

15

7,5

45

22,4

28

13,9

7

3,5

7

3,5

13

6,5

13

6,5

14

7,0

3

1,5

201

100,0

Kan alma odası
Laboratuar
Acil servis
Ameliyathane
Diyaliz ünitesi
Poliklinik
Doğum salonu
112 acil yardım
Diş ünitesi
Hasta nakil
Toplam
*Birden fazla seçenek işaretlendiği için her bir şık ayrı bir soru olarak değerlendirilmiştir.
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Çalışmaya katılan personelin %23,5’i kesici-delici alet yaralanma seklini ampul kırarken
gerçekleştiğini(Tablo 7),%48,9’u kesici-delici alet yaralanmasına neden olan aletin
enjektör iğnesi olduğunu(Tablo 8) ve % 48,7 1-5 kez kesici-delici alet ile yaralandıklarını
belirtmişlerdir(Tablo 9).
Tablo 7. Kesici-delici alet yaralanma şekillerinin dağılımı*
n
%
Enjeksiyon sırasında

14

5,2

20

7,4

61

22,5

22

8,2

25

9,2

6

2,2

11

4

45

16,6

24

8,8

0

0

39

14,4

4

1,8

271

100,0

İğneyi enjektörden ayırırken
İğne ucunu kapatırken
İlaç hazırlarken
IV uygulamalar sırasında
Tıbbi atık kutusuna iğne ucu atarken
Kanı kan tüpüne aktarırken
Ampul kırarken
Ameliyat sırasında
Kesici aletlerin taşınması sırasında
Sutür atarken
Bisturi
Toplam
*Birden fazla seçenek işaretlendiği için her bir şık ayrı bir soru olarak değerlendirilmiştir.
Tablo 8. Kesici-delici alet yaralanmasına neden olan aletlerin dağılımı*
n
%

Bisturi

16

9,8

445

92

56,4

16

9,8

30

18,4

8

5

1

0,6

163

100,0

Enjektör iğnesi
IV kanül iğnesi
Sutür iğnesi

Lanset
Makas

Toplam

*Birden fazla seçenek işaretlendiği için her bir şık ayrı bir soru olarak değerlendirilmiştir.
Tablo 9. Kesici-delici alet yaralanma sayısı dağılımı

Hiç yaralanmadım

n

%

22

14,8

25

16,8

86

57,8

16

10,6

149

100,0

1-5 kez yaralandım
6-10 kez yaralandım
10 ve üzeri yaralandım
Toplam

4. TARTIŞMA
Çalışmada kan ve kan ürünlerine temasta bulunma oranı %82,1’ dir. Bu oran içinde en
fazla %38,6 ile 10 üzeri yaralanma şeklinde olmuştur. Kan ve kan ürünlerine temas% 22,4
ile en fazla acil serviste gerçekleşmiştir. Ankara’da 988 sağlık çalışanında kan ve vücut
sıvısına maruz kalma oranı %64’tür(Yeşildal,2005:287). Kan ve kan ürünlerine temasta
%82,1’lik oranı yüksek bir değer olarak görmekteyiz. Bu oranın yüksek olması çalışma
ortamında gereken özenin ve dikkatin gösterilmediğini göstermektedir.
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Çalışmada kesici delici alet yaralanma oranı %70,8’dir. Bu oran içinde en fazla %48,7’si
ile 1-5 kez yaralanma şeklinde olmuştur. Yaralanmanın %23,5 ile ampul kırma seklinde
meydana gelmiştir. Kesici-delici alet yaralanmasına neden olan aletlerin dağılımına
bakıldığı zaman % 48,9 ile enjektör iğnesi nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Bunlara ilaveten yaralanmaların önemli bir bölümünün de tedavi sonrası iğne ucunu
kapatma, iğneyi enjektörden ayırma ve atık kutusuna atma sırasında yaşandığı saptandı.
Ankara’da 988 sağlık çalışanında kesici –delici alet yaralanmalarının en sık nedeni % 45
ile enjektör kapağının kapatılmasıdır (Yeşildal, 2005: 287), Eskişehir’deki bir hastanede
kesici ve delici alet yaralanma oranı 46,20’dir (Alpat, 2008: 1), Afyon ilindeki farklı
sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli arasında kesici ve delici aletle yaralanma
oranı % 45,4’tür(Altındiş, 2008: 65).Yine bir başka çalışmada, Mersin ilindeki farklı
sağlık kuruluşlarında çalışan 956 sağlık çalışanı arasında %79,1’i çalışma hayatında en az
bir kez delici-kesici aletle yalandığı, yaralanmanın%60,9’unun kanla bulaşmış aletle ve
çoğunlukla enjektör iğnesi ile yaşandığı(%89,2) belirlenmiştir(Altıok vd,2009:74).Diğer
çalışmaların sonucuna göre kesici delici alet yaralanma oranı yüksek görülmektedir. Buna
rağmen yaralanma nedeni olan enjektör iğnesi ucu unsuru değerleri paralellik
göstermektedir. Kesici delici alet yaralanma oranı %70,8 gibi yüksek düzeyde çıkmasını
sebebini çalışanlara gerekli güvenli alet ve ekipman temin edilmişken bunları
kullanmamalarından, kan ve kan ürünlerine temasta olduğu gibi çalışanların gereken
özenin ve dikkatin gösterilmediğinden, işlerin acele yapılmasından, bununla beraber
yaralanmaların çoğunluğunun enjektör iğnesi ve ampul kırılması ile yaşanması tedavi
sonrası iğne batmasını engelleyen güvenli tıbbi malzemelerin klinik kullanıma sokulması
gerektiği ve iğne ucu atık kutularının hasta odalarında bulunmaması sadece ilaç hazırlama
yeri ve tedavi arabalarında bulunması, tedavi sırasında yapılan işlemlerin hataya neden
olmasından kaynaklanmaktadır. Dikkat çekici diğer bir unsurda kan ve kan ürünlerine
temas ve kesici delici alet yaralanma konulu eğitim alanların oranı %83,6 gibi yüksek bir
değer olmasına karşın yaralanma ve temas oranları düşük çıkması beklenirken, tersi
yüksek çıkmıştır. Bu durum yapılan eğitimlerin gerekli bilinci oluşturmadığını
göstermektedir.
Çalışmada riski temasta koruyucu ekipmanın(boks gömleği, maske, bone, gözlük) % 78,1
oranın da çalışma ortamlarında bulunduğu. , Mersin’de 956 sağlık çalışanında koruyucu
ekipman kullanma oranı %72’dir(Altıok vd,2009:74).
Çalışmada %81,2 oranında eldiven kullanma değeri tespit edilmiştir. Bir başka çalışmada
sağlık
çalışanlarının
%52,4’ü
eldiven
kullandığı
belirtilmiştir(Kişioğlu
vd,2002).Çalışmada bu değerin yüksek çıkması memnuniyet vericidir. Kan ile bulaşan
hastalıklardan korunma önlemlerinin en başında eldiven giymek, kan ve vücut sıvısı
bulaşma riski varsa gözlük, maske veya önlük giymek, hasta ile temastan önce ve sonra
her zaman el yıkamaktır. Bura da amaç hastayı izole etmek değil, çalışanın kendisini
koruyup virüs ya da vücut sıvısını izole etmektir.
Çalışmada %82,5 oranda sağlık çalışanlarının tam doz hepatit B aşılı olması
sevindiricidir. Ege Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarında % 50,4 (Türkistanlı,
2000: 31), Isparta ilindeki hemşirelerde %57,8 (Demir, 2006: 185 ), Afyon ilindeki farklı
sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli arasında aşılanma oranı % 71,2’dir
(Altındiş,2008: 65). Bu durum çalışanlar arasında hepatit B hastalığına karşı duyarlı
olduklarını göstermektedir.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Hastane yöneticileri, enfeksiyon kontrol yöneticileri ve tüm sağlık çalışanları kesici delici
yaralanmaları önleyen ürünlerin kullanımı konusunda daha sıkı bir işbirliği içinde
olmaları gerekmektedir. Bu yaklaşım, yaralanan sağlık çalışanının tedavi edilmeye
çalışılmasından daha ekonomik ve daha efektif bir yaklaşımdır. ABD’de serokonversiyon
hariç, bir iğne batması sonucu sağlık çalışanının kanla geçen hastalıklar ile ilgili
yaptırdıkları testlere harcanan para yaklaşık olarak 3.500 dolardır. Amerika’da
serokonversiyon (koruyucu serum verilmesi) hariç toplam maliyetin 2.4 milyar dolar
olduğu belirtilmektedir(Stoker, 2004).
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; Seydişehir Devlet Hastanesi sağlık
çalışanların büyük kısmının hepatit tam doz B aşılı olması, eldiven ve koruyucu donanım
kullanması ve eğitime katılımın yüksek çıkması memnuniyet vericidir. Ancak yaralanma
ve temas oranları bu durma paralellik göstermeyerek yüksek çıkmıştır. Anlaşılmaktadır ki
yapılan eğitimlerin personel üzerinde yeterli olmadığıdır.
Kesici-delici alet yaralanması ve kan ve kan ürünlerine temas çalışan güvenliği açısından
önemli bir tehdittir. Bu tehditten en az şekilde etkilenmek, sağlık kuruluşlarının
hedeflerinden biri olmalıdır. Hedefe ulaşmak için mutlaka personelin etkili şekilde eğitimi
devem ettirilmeli, kazanılan bilgi ve davranışlar belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.
Korunma amaçlı gereken malzeme ve donanım hastane üst yönetimi tarafından mutlaka
temin edilmelidir. Etkili bir organizasyonla temas ve yaralanma durumları takip edilmeli,
çıkan sonuçlar ışığında gerekli önlemler derhal alınmalıdır. Tüm sağlık çalışanlarının
çalışan güvenliği organizasyonlarına katılmaları teşvik edilmeli ve yerleşik bir çalışan
güvenliği bilinci oluşturulmaya çalışılmalıdır. Ayrıca kaza sonucu oluşan delici kesici
yaralanmaların etkin bir şekilde önlenebilmesi için sağlık çalışanlarının primer ve
sekonder korunma önlemlerinin yanı sıra koruyucu ürünleri kullanmaları da
gerekmektedir.
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KURUMSAL
ETKİLERİ

PERFORMANSIN

ÇALIŞAN

MEMNUNİYETİ

ÜZERİNE

İlyas BOZKURT1 , Yasemin DİNÇ,2 Hülya UZUNOĞLU3, Tuba ÖZCAN4
Özet
Hastanelerin organizasyon yapıları, üst yönetimin ve çalışanlarının kurumsal aidiyetleri
önemli konulardır. Çalışanların; çalışma ortamı ve koşulları, üst yönetimin yaklaşımı,
aldığı ücret, iş arkadaşları, görevinden memnuniyet seviyesi kurumun performansını
olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Bunun sonucunda olumsuz etkisi farkında olarak ya
da olmayarak kurumsal verimlilikte azalma gibi gözle görülen ya da görülmeyen
olumsuzluklara neden olabilir. Bu çalışmanın amacı; İstanbul’daki Kamu Hastanelerinde
2009 yılına ait Kurumsal Performans Katsayısının Çalışan Memnuniyeti Üzerine
Etkilerinin incelenmesidir.
Araştırma 2009 yılı çalışan memnuniyeti anket sonuçlarına dayanılarak yapılmıştır.
Araştırmanın temelini İstanbul’daki Sağlık Bakanlığı’na bağlı 25 adet Eğitim ve
Araştırma Hastanesi ile 26 adet Devlet Hastanesi oluşturmuş olup, örnekleme
yapılmaksızın hastanelerin tamamı değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezleri değerlendirmeye dahil edilmemiştir.
Anketlerin içeriğini incelediğimizde hem ilişkili hem de çapraz soruları beraber
değerlendirip kurumsal yansımaların olumlu ya da olumsuz yönleri değerlendirilmiştir.
Kurumsal performansın yüksek olduğu hastanelerde çalışan memnuniyeti oranının düşük,
kurumsal performansın düşük olduğu hastanelerde çalışan memnuniyeti oranının yüksek
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Performans Katsayısı, Çalışan Memnuniyeti
Abstract
Organizational structures of hospitals, senior management and employees are important
issues corporate belonging. Employees, working environment and conditions, the top
management approach, the wage, colleagues, his performance positively or negatively
affect the institution's level of satisfaction. As a result, or not being aware of the negative
impact of institutional efficiency may cause a decrease negativity, such as visible or
invisible. The purpose of this study, in Istanbul's public hospitals by 2009 to investigate
the Effects of Employee Satisfaction Corporate Performance Coefficient. The research
was based on the results of 2009 employee satisfaction survey. The basis of the study, 25
of the Ministry of Health Training and Research Hospital, Istanbul, and 26 pieces were
created State Hospital, all hospitals were evaluated without sampling. Oral and Dental
Health Centers are not included in this study to assess. And cross-examine the questions
associated with the contents of the questionnaires as well as to evaluate the positive or
negative aspects of institutional reflections were evaluated. Corporate performance in
hospitals with high and low ratio of employee satisfaction, employee satisfaction rate of
corporate performance were higher in hospitals is low.
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1.

GİRİŞ

Hastanelerin temel kaynaklarını oluşturan çalışanların performansları, kurum
performansını direkt etkilemektedir. Çalışanların amaç ve hedefleri kurumun amaç ve
hedefleri ile doğru orantılı olmalıdır. Çalışan memnuniyetinin yüksek olması hasta
memnuniyetine yansıyacaktır, dolayısıyla kurumsal performans direkt etkilenecektir. Üst
yönetimler tarafından; hastanelerin başarısında/başarısızlığında hizmeti sunanlar ile
hizmeti alanlar arasındaki etkileşimin olumlu/olumsuz yansımalarını göz ardı
edilmemelidir. Anket, kurumun bünyesinde çalıştırdığı her personele (yöneticiler hariç)
ulaşmayı hedeflemelidir.
Çalışanlarının beklentileri, onların gözünde kurumlarının güçlü ve zayıf yönleri,
yaşadıkları sorunları ya da sunulan hizmetlerle ilgili değerlendirmeleri açık ve doğru bir
şekilde tespit edebilmek amacıyla gerçekleştirilecek bir çalışan memnuniyeti ölçüm
çalışmasının nasıl yapılandırılacağı ile ilgili uygulama çalışmalarına yol göstermektir.
Hastaneler her ne kadar hasta odaklı olsalar da aynı derecede önem taşıyan bir konuda
çalışanların memnuniyetidir. Kullanılan teknoloji, alınan kararlar, fiziki ortamların
tasarımı ne kadar iyi olursa olsun hastalar ile sıcak teması kuranlar çalışanlardır.
Çalışanlar ve hastaların memnuniyet seviyesi birbirine paralel olmadığı sürece
memnuniyet seviyesi düşük olur ve diğer çalışanları da olumsuz yönde etkileyebilir.
Çalıştığı hastaneden, yönetimden, görevinden vs memnun olmayan çalışanlar genellikle
çalışma ortamını değiştirme arayışı içine girerler, memnuniyetsiz çalışmaya devam
etmeleri ise çevresine negatif enerji yayar.
2.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırma anket çalışmasına dayanmaktadır. Bu kapsamda İstanbul Sağlık Müdürlüğü
onayı ile; Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme
ve Performans Değerlendirme Yönergesi” Ek-8 Çalışan Memnuniyeti Anket Uygulama
Usul ve Esasları’na göre yapılan 2009 yılı anket verileri kullanılmıştır.

Anket sorularında 1 ile 22. sorular (2. soru hariç) olumluluk ifadeleri üzerinden
değerlendirilmiştir. 4 (“Hastanenizde çocuklu çalışanlar için yuva veya kreş imkanı
sağlanıyor mu?”), 5 (“Hastane idaresi tarafından çalışanları ödüllendirme (teşekkür
yazıları, ek ödeme ilave puanı, vb.) mekanizmaları işletilmekte midir?) ve 15. sorular
(“Çalışma mekanı ve çalışma koşulları ile ilgili düzenlemelerde görüşünüze başvuruluyor
mu?”) anket sonuçlarını olumlu ya da olumsuz yönde direkt olarak etkilemektedir. 21
(“Çalıştığınız kurumdan ayrılmayı düşündüğünüz oluyor mu?”) ve 22. sorular (“İmkan
olması halinde bir başka hastanede çalışmayı ister miydiniz?”) soruları çapraz
değerlendirilmiştir.
Araştırmada toplanan veriler Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS
16.0) paket programı kullanılarak oluşturulan veri tabanına kaydedilmiş, verilerin analizi
de aynı paket programı kullanılarak yapılmıştır.
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3.

BULGULAR

Araştırma “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme
ve Performans Değerlendirme Yönergesi” Ek-8 Çalışan Memnuniyeti Anket Uygulama
Usul ve Esasları” gereği 2009 yılında yapılan “Çalışan Memnuniyeti Verileri”, İstanbul
Sağlık Müdürlüğünün 2009 yılı 1-2. Dönem Kurumsal Performans Katsayı Verileri ile
kıyaslanarak değerlendirilmiştir.
Tablo 1. 2009 Kurum Performans Katsayısı ve Çalışan Memnuniyet Oranı
Çalışan
KPK
Sayı
Hastane Adı
Memnuniyet
Yüzdesi
Oranı %
1
Bağcılar EAH
95
53,07 %
2
Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
93
45,53 %
3
Haseki EAH
83
33,69 %
4
İstanbul EAH
91
49,51 %
5
Okmeydanı EAH
91
43,98 %
6
Şişli Etfal EAH
88
42,06 %
7
Taksim EAH
85
41,45 %
8
Fatih Sultan Mehmet EAH
88
46,04 %
9
Göztepe EAH
90
39,52 %
10
Haydarpaşa Numune EAH
85
40,48 %
11
Dr. Lütfi Kartal EAH
92
43,08 %
12
Ümraniye EAH
89
60,89 %
13
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH
91
43,08 %
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
14
92
57,3 %
EAH
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
15
96
47,15 %
EAH
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
16
89
58,34 %
EAH
17
Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz EAH
93
52,76 %
18
Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH
91
43,16 %
19
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH
91
56,4 %
20
Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları EAH
89
48,92 %
21
Yakacık Doğum Evi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
92
42,89 %
22
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH
86
52,2 %
23
Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH
90
40,8 %
24
Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH
87
59,17 %
25
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH
91
65,98 %
26
Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
96
52,46 %
27
Başakşehir Devlet Hastanesi
94
65,55 %
28
Bayrampaşa Devlet Hastanesi
88
54,18 %
29
Beykoz Devlet Hastanesi
80
61,06 %
30
Büyükçekmece Devlet Hastanesi
86
48,53 %
31
Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi
89
59,01 %
32
Eyüp Devlet Hastanesi
94
45,86 %
33
Esenyurt Devlet Hastanesi
95
55,75 %
34
İstinye Devlet Hastanesi
91
81,82 %
35
Kağıthane Devlet Hastanesi
92
52,5 %
36
Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi
89
57,18 %
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37
Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi
93
54,44 %
38
Paşabahçe Devlet Hastanesi
90
47,61 %
39
Pendik Devlet Hastanesi
84
55,75 %
40
Sarıyer Devlet Hastanesi
86
70,03 %
41
Selimpaşa Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi
89
62,15 %
42
Prof. Dr. Necmi Ayanaoğlu Silivri Devlet Hastanesi
84
52,29 %
43
Sultanbeyli Devlet Hastanesi
89
53,96 %
44
Şile Devlet Hastanesi
93
88,86 %
45
Şişli Devlet Hastanesi
83
48,47 %
46
Tuzla Devlet Hastanesi
94
62,47 %
47
Üsküdar Devlet Hastanesi
95
45,95 %
48
Validebağ Devlet Hastanesi
84
63,82 %
49
Meslek Hastalıkları Hastanesi
92
56,97 %
50
Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi
94
81,14 %
51
Deri ve Tenasül Hastalıklar Hastanesi
86
58,94 %
Tablo 1’ de yer alan 51 hastaneden 12’ si Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 14’ü Özel Dal
Hastanesi, 25’i Devlet Hastanesi kategorisinde değerlendirilmiştir. Kurum Performans
Katsayısı 2009 yılı ortalaması alınarak, Çalışan Memnuniyet Oranı; Toplam Puan/Kişi
sayısıx100 formülü ile yapılmıştır.
ANKET SORULARI ve DEĞERLENDİRMESİ
Anket soruları Sağlık Bakanlığı Kurumsal Performans ve Kalite Yönergesi’ne uygun
yapılmıştır.
SORULAR
1.Haftalık mesai süresinden
daha
fazla
çalışıyor
musunuz?
3.Hastanenizde
insan
kaynaklarının
etkin
kullanıldığını
düşünüyor
musunuz?
4.Hastanenizde
çocuklu
çalışanlar için yuva veya
kreş imkanı sağlanıyor mu?
5.Hastane idaresi tarafından
çalışanları
ödüllendirme
(teşekkür yazıları, ek ödeme
ilave
puanı
vb)
mekanizmaları işletilmekte
midir?
6.Son 6 ay içinde size
yönelik bir hizmet içi eğitim
düzenlendi mi?
7.Size çalıştığınız birim ile
ilgili olmak üzere, son 6 ay
içinde Hasta ve Çalışan
Güvenliği
konularında
eğitim verildi mi?

Evet

Hayır

51,61%

48,39%

Evet Tamamıyla

Evet,
Kısmen

Hayır

17,38

39,29

43,33

Evet

Hayır

Kreşe İhtiyaç Yok

57,50

38,52

3,98

Evet Tamamen

Evet, Kısmen

Hayır

10,84

24,69

64,47

Evet

Hayır

64,72

35,58

Evet

Kısmen

Hayır

44,57

24,52

30,91
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8.Hasta
ve
çalışan
Evet Tamamen
Evet, Kısmen
Hayır
güvenliğinin ihlal eden
durumların
raporlanması
18,10
32,53
49,37
hakkında yeterli eğitim
aldınız mı?
9.Çalıştığınız
bölümde
Evet,
Evet, Var
Hayır
yaralanmaları/iş
kazaları
Kısmen Var
önlemeye yönelik teknik
19,73
37,43
42,85
altyapı var mı?
10.Hastane yönetimi, hasta
Evet Tamamen
Evet, Kısmen
Hayır
ve
çalışan
güvenliği
konusunda yeterli olacak
15,75
44,29
39,96
şekilde düzeltici ve önleyici
faaliyetler yapıyor mu?
11.Hastane
yönetimi Gerekli önlemler Alınan önlemler
Sorunlar görmezden
tarafından, hasta ve çalışan
alınmakta
yeterli düzeyde
gelinmektedir
güvenliği
konusundaki
dır
değildir
aksaklıkların bildirilmesinde
nasıl
bir
yaklaşım
20,38
54,36
25,26
sergilenmektedir?
12.Çalıştığınız birimde açık
ve sınırları belirlenmiş yazılı
bir görev tanımınız var mı?
13.Çalışma
mekanı
ve
çalışma koşulları ile ilgili
düzenlemelerde görüşünüze
başvuruluyor mu?
14.Çalışma
mekanınız
fiziksel
sağlığınızı
gözetecek
şekilde
(ergonomik)
düzenlenmiş
mi?
15.Son 6 ay içinde herhangi
bir
fiziksel
saldırıya
uğradınız mı?

Evet

Hayır

Bilmiyorum

53,51

34,14

12,35

Evet,
başvuruluyor

Kısmen
başvuruluyor

Hayır
başvurulmuyor

19,45

35,47

45,09

Evet, yeterince

Kısmen
düzenlenmiş

Hayır, uygun
düzenleme yok

17,29

37,98

44,72

Evet uğradım

Hayır, uğramadım

12,10

87,90

Evet, alınıyor

Evet, ama
yetersiz

Hayır, alınmıyor

22,87

47,30

29,83

Evet, her zaman

Evet, bazen

Hayır

29,88

44,17

25,96

18.Hastane
yönetimi
işyerine ait sorunlarınız ile
ilgilenmekte midir?

Evet, her zaman

Evet, bazen

Hayır

24,83

43,45

31,73

19.Hastane
yönetimi
kurumun vizyon ve kalite

Evet,
bilgilendiriliyor

Kısmen
bilgilendiriliyor

Hayır,
bilgilendirilmiyor

16.Çalıştığınız
birimde
yeterli güvenlik önlemleri
alınıyor mu?
17.Hastane
sorunlarınızı
imkanını
musunuz?

yöneticilerine
iletme
bulabiliyor
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hedefleri konusunda sizi
bilgilendiriyor mu?
20.Çalıştığınız
birimin
işleyişi
konusundaki
önerileriniz dikkate alınıyor
mu?

41,29

37,05

21,66

Evet, tamamıyla

Evet,
kısmen

Hayır

17,39

42,22

40,39

21.Çalıştığınız
kurumdan
ayrılmayı
düşündüğünüz
oluyor mu?

Evet,
sık sık

Evet,
bazen

Hayır

24,73

41,08

34,19

22.İmkan olması halinde bir
başka hastanede çalışmayı
ister miydiniz?

Evet, kesinlikle

Evet,
kısmen

Hayır,
istemem

28,97

32,49

38,54

Genel Ortalama Memnuniyet Oranı: % 52,14 olarak bulunmuştur. Eğitim ve Araştırma
Hastanesi; %47, Özel Dal Hastanesi; %51, Devlet Hastanesi; %55,3

1. Haftalık mesai süresinden daha fazla çalışıyor
musunuz?
51,61
52
48,39

50
48
46

Evet

Hayır

Soru-1; Çalışanların %51,61’i haftalık mesai süresinden (45 saat) fazla çalıştıklarını ifade
etmiştir. Bu %51,61’lik bölümün %57,67’si “mesai saatleri iyi düzenlenmediği için” fazla
mesai yaptıklarını belirtmiştir.

3. Hastanenizde insan kaynaklarının etkin
kullanıldığını düşünüyor musunuz?
50

17,38

39,29

43,33

0
Evet
Tamamıyla

Evet,
Kısmen
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Hayır

Soru-3; Çalışanların %43,3’lük kısmı insan kaynaklarının etkin olarak kullanılmadığını
ifade etmiştir.

4. Hastanenizde çocuklu çalışanlar için yuva veya kreş
imkanı sağlanıyor mu?
57,5
60
50
40
30
20
10
0

38,52

3,98

Evet

Hayır

Kreşe İhtiyaç
Yok

Soru-4; Çalışanların %38,5’ine kreş imkanı sağlanmamaktadır. Bu özellikle bayan
çalışanların kurumdan ayrılış yada kreşi mevcut olan kuruma geçiş nedeni olmaktadır.

5. Hastane idaresi tarafından çalışanları ödüllendirme
(teşekkür yazıları, ek ödeme ilave puanı vb)
mekanizmaları işletilmekte midir?

64,47

80
60
24,69

40
20

10,84

0
Evet Tamamen Evet, Kısmen

Hayır

Soru-5; Çalışanların hastane idaresi tarafından ödüllendirilme oranı %35,53’tür.
Ödüllendirme oranının düşük olması çalışanların motivasyonunu azaltmaktadır.
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6. Son 6 ay içinde size yönelik bir hizmet içi eğitim
düzenlendi mi?

80

64,72

60

35,58

40
20
0
Evet

Hayır

7. Size çalıştığınız birim ile ilgili olmak üzere, son 6 ay
içinde Hasta ve Çalışan Güvenliği (hasta kayıt ve kimlik
bilgilerinin kayıt altına alınması, hastaya doğru tedavi
uygulanması, hasta düşme ve yaralanmasını önleme,
hastane enfeksiyonlarını önleme

60
40
20
0

44,57
24,52

Evet

Kısmen
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30,91

Hayır

8. Hasta ve çalışan güvenliğinin ihlal eden durumların
raporlanması hakkında yeterli eğitim aldınız mı?
49,37
50
32,53

40
30

18,1

20
10
0
Evet Tamamen

Evet, Kısmen

Hayır

Soru-8; Çalışanların %49,4’ü hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların
raporlanması konusunda yeterli eğitim almadıklarını ifade etmiştir.

9. Çalıştığınız bölümde yaralanmaları/iş kazaları
önlemeye yönelik teknik altyapı var mı?

50
40
30
20
10
0

37,43

42,85

19,73

Evet, Var

Evet, Kısmen
Var

Hayır

Soru-9; Çalışanların %42,9’u çalıştıkları birimde yaralanmalar/iş kazalarını önlemeye
yönelik teknik alt yapı olmadığını ifade etmiştir.
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10. Hastane yönetimi, hasta ve çalışan güvenliği
konusunda yeterli olacak şekilde düzeltici ve önleyici
faaliyetler yapıyor mu?
44,29

50
40
30
20
10
0

39,96

15,75

Evet Tamamen

Evet, Kısmen

Hayır

11. Hastane yönetimi tarafından, hasta ve çalışan
güvenliği konusundaki aksaklıkların bildirilmesinde
nasıl bir yaklaşım sergilenmektedir?
54,36
60
40
20
0

25,26

20,38

Gerekli
Alınan
Sorunlar
önlemler
önlemler
görmezden
alınmaktadıryeterli düzeydegelinmektedir
değildir
Soru-11; Çalışanların % 54,36’sı hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıkların
bildirilmesinde %54,4’ü alınan önlemleri yetersiz bulurken %25,3’ü sorunların
görmezlikten gelindiğini ifade etmiştir.
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12. Çalıştığınız birimde açık ve sınırları belirlenmiş
yazılı bir görev tanımınız var mı?
53,51

60

34,14

40

12,35

20

0
Evet

Hayır

Bilmiyorum

13. Çalışma mekanı ve çalışma koşulları ile ilgili
düzenlemelerde görüşünüze başvuruluyor mu?

60
40

35,47

45,09

19,45

20
0
Evet
başvuruluyor

Kısmen
Hayır
Başvuruluyor Başvurulmuyor

Soru-13; Çalışanların %45,1’i çalışma koşulları ve çalışma mekanları ile ilgili
düzenlemeler konusunda görüşlerine başvurulmadığını ifade etmiştir.
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14. Çalışma mekanınız fiziksel sağlığınızı gözetecek
şekilde (ergonomik) düzenlenmiş mi?

60
40

37,98

44,72

17,29

20
0
Evet, yeterince

Kısmen
Hayır, uygun
düzenlenmiş düzenleme yok

Soru-14; Çalışanların %38’i çalışma mekanlarının kısmen ergonomik düzenlendiğini, %
44,7’si ise herhangi bir düzenleme yapılmadığını ifade etmiştir.

15. Son 6 ay içinde herhangi bir fiziksel saldırıya
uğradınız mı?

87,9

100
80
60
40

12,1

20
0
Evet uğradım

Hayır, uğramadım

Soru-15; Çalışanların %12,1’i son 6 ay içinde fiziksel saldırıya maruz kaldığını ifade
etmiştir.
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16. Çalıştığınız birimde yeterli güvenlik önlemleri alınıyor
mu?
47,3
50
40
30
20
10
0

29,83

22,87

Evet, alınıyor

Evet, ama
yetersiz

Hayır, alınmıyor

Soru-16; Çalışanların %29,8’i çalıştıkları birimde yeterli güvenlik önlemleri alınmadığını
ifade etmiştir.

17. Hastane yöneticilerine sorunlarınızı iletme imkanını
bulabiliyor musunuz?

50
40
30
20
10
0

44,17
29,88

Evet, her zaman

25,96

Evet, bazen

Hayır

Soru-17; Çalışanların %26’sı yöneticilere sorunlarını iletme imkanı bulamadıklarını ifade
etmiştir.
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18. Hastane yönetimi işyerine ait sorunlarınız ile
ilgilenmekte midir?

43,45

60
40

31,73

24,83

20
0
Evet, her
zaman

Evet, bazen

Hayır

Soru-18; Çalışanların %31,7’si yöneticilerin sorunlar ile ilgilenmediğini ifade etmiştir.
17 ve 18. sorular beraber değerlendirilmiş olup, 17. soruda çalışanların sorunlarını
iletememesi ifade edilmiş,, 18. soruda iletilen sorunlarla yönetimin ilgilenmediği
belirtilmiştir. Buda çalışanları sorun tespitinden yada paylaşmaktan uzaklaştırmaktadır.

19. Hastane yönetimi kurumun vizyon ve kalite
hedefleri konusunda sizi bilgilendiriyor mu?

50
40
30
20
10
0

41,29

37,05
21,66
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19. Hastane yönetimi kurumun vizyon ve kalite
hedefleri konusunda sizi bilgilendiriyor mu?

50
40
30
20
10
0

41,29

37,05
21,66

Soru-20; Çalışanların %40,4’ü çalıştıkları birimin işleyişi konusunda önerilerinin dikkate
alınmadığını belirtmiştir. Önerilerin, dikkate alınmaması zaman içerisinde çalışanların
önerilerini yönetimle paylaşmamasına neden olmaktadır.

21. Çalıştığınız kurumdan ayrılmayı düşündüğünüz
oluyor mu?

41,08

50
40
30

34,19
24,73

20
10
0
Evet, sık sık

Evet, bazen

Hayır

Soru-21; Çalışanların %24,7’si çalıştıkları kurumdan ayrılmayı sık sık, %41,1’i bazen
çalıştıkları kurumdan ayrılmayı düşündüklerini ifade etmiştir.
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22. İmkan olması halinde bir başka hastanede
çalışmayı ister miydiniz?
38,54
40

32,49

28,97

30
20
10
0

Evet, kesinlikle Evet, kısmen Hayır, istemem
Soru-22; Çalışanların %29’u imkan olması halinde başka hastanede çalışmayı istediklerini
belirtmiştir.
21 ve 22. Sorular çapraz değerlendirilmiş olup, 21 soruda sık sık yada bazen ayrılmayı
düşünen %65.8 lik orana rağmen 22. Soruda %71 lik oranın hastaneden ayrılmayı
düşünmemesi kurumdaki aidiyet duygusu olduğunu göstermektedir.

SPSS Değerlendirmeleri
Descriptive Statistics
Çalışan Memnuniyet Oranı
KPK Yüzdesi

Mean

Std. Deviation

N

52,1397
89,86

8,02555
3,632

29
29

Correlations

Çalışan Memnuniyet Oranı

Pearson Correlation

Çalışan
Memnuniyet
Oranı

KPK Yüzdesi

1

-,621**

Sig. (2-tailed)
N
KPK Yüzdesi

,000
29

Pearson Correlation

-,621

Sig. (2-tailed)

,000

N

29

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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29
**

1
29

SPSS Değerlendirmesi sonucunda Corelation değeri -0,621 bulundu. Değişkenler
arasında -%62,1 oranında (ters yönlü) ilişki olduğu belirlendi.
Oneway
Descriptives
Çalışan Memnuniyet Oranı
95% Confidence
Interval for Mean
N

Std.
Std.
Deviation Error

Mean

80
84
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Total

1
2
2
1
1
6
3
4
3
2
1
1
2
29

61,0600
59,7850
64,4850
59,1700
54,1800
58,5883
42,6433
44,9325
46,7333
49,1450
45,8600
45,9500
49,8050
52,1397

.
5,70635
7,84181
.
.
2,88539
4,34861
3,07865
6,49300
5,11238
.
.
3,75474
8,02555

Lower
Bound

.
4,03500
5,54500
.
.
1,17796
2,51067
1,53933
3,74873
3,61500
.
.
2,65500
1,49031

Upper
Bound

.
8,5155
-5,9709
.
.
55,5603
31,8408
40,0337
30,6038
3,2121
.
.
16,0700
49,0869

Minimum Maximum

.
111,0545
134,9409
.
.
61,6164
53,4459
49,8313
62,8628
95,0779
.
.
83,5400
55,1924

61,06
55,75
58,94
59,17
54,18
53,96
39,52
43,08
42,89
45,53
45,86
45,95
47,15
39,52

61,06
63,82
70,03
59,17
54,18
62,15
47,61
49,51
54,23
52,76
45,86
45,95
52,46
70,03

ANOVA
Çalışan Memnuniyet Oranı
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares df

Mean Square

F

Sig.

1476,972
326,492
1803,464

123,081
20,406

6,032

,001

12
16
28

Regression
Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error
Estimate

1

,621a

,386

,363

6,40601

of

a. Predictors: (Constant), KPK Yüzdesi
ANOVAb
Model
1

Sum of Squares df

Mean Square

F

Sig.

Regression

695,466

1

695,466

16,947

,000a

Residual

1107,998

27

41,037
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the

Total

1803,464

28

a. Predictors: (Constant), KPK Yüzdesi
b. Dependent Variable: Çalışan Memnuniyet Oranı
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model
1

(Constant)

B

Std. Error

175,432

29,973

KPK Yüzdesi -1,372

,333

Beta

-,621

t

Sig.

5,853

,000

-4,117

,000

a. Dependent Variable: Çalışan Memnuniyet Oranı
Regresyon Denklemi; Çalışan memnuniyeti oranı bağımsız değişken, KPK Yüzdesi
bağımlı değişken olarak belirlendi. Bunların arasındaki matematiksel fonksiyonu ise Y=1,372x+175432 olarak bulundu. Regresyon katsayısı (eğim) -1,37 olması bağımlı
değişendeki (KPK Yüzdesi) +1 birimlik değişimin -1,37'lik azalışa yol açtığını
söyleyebiliriz. Signature değeri 0,000 olarak bulundu. Oran p<0,001 olduğu için
aralarındaki ilişki anlamlıdır.
SONUÇ
Sağlık hizmeti sunanlar hata kabul edilemeyecek bir görevi yapmanın bilinci ve
sorumluluğundadır. Bu nedenle çalışanların memnuniyetlerinin sonuçları önemlidir.
Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastanelerinde
“Çalışan Memnuniyeti Anketi”nin uygulandığı, sonuçlarının ise hastanelerin politika ve
uygulamalarda daima göz önünde bulundurulması gerekliliğinin önemi her fırsatta üst
yönetimlere sunulmalıdır. Zira elde edilen sonuçlar hastane üst yönetimlerinin
performansı olarak da değerlendirilebilir. Çalışanların aidiyet duygusunu arttıran ve
kendilerini bulundukları kuruma ait hissetmelerini sağlamak için anket sonuçlarına göre
düzenlemeler yapılması çalışanların motivasyonunu arttıracaktır. Memnun çalışanlar
kurumda; uzun süre çalışılar, işlerini ve kurumlarını geliştirmeye daha fazla önem
verirler, işleyiş ile ilgili daha uzun süreli çalışmalar yaparlar, ekip ruhu anlayışı ile
memnuniyet seviyesini arttırırlar, kurallara daha fazla uyum sağlarlar, işlerinin kalitesine
daha fazla özen gösterirler, daha üretken olurlar.
Çalışan memnuniyet seviyesinin düşük olması kurumlar için ciddi bir kayıptır. Memnun
olmadığı için işinden ayrılan çalışanlar kendileri ile birlikte bugüne kadar kendisi için
yapılmış olan çalışmaları, aldığı eğitimleri, öğrendikleri ve kuruma sağlayacakları
katkıları da beraberinde götürürler.
KAYNAKLAR
İstanbul Sağlık Müdürlüğü 2009 yılı 1-2. Dönem Kurumsal Performans Katsayı Verileri
İstanbul Sağlık Müdürlüğü 2009 yılı Çalışan Memnuniyeti Verileri
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve
Performans Değerlendirme Yönergesi” Ek-8 Çalışan Memnuniyeti Anket Uygulama Usul
ve Esasları
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GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNDE HASTA VE ÇALIŞAN
GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN, ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Hülya YILMAZ1 , Birgül ÖZEN2
Özet
Sağlıkta Performans ve Kalite çalışmaları kapsamında, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
sağlanması amacının kurumlarda yerleştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliğine yönelik
kurum kültürünün oluşturulması en temel unsurlar arasındadır.
Hasta ve Çalışan Güvenliği kültürü ise kurumlarda eğitimler ve uygulamalar yoluyla
sağlanmaya çalışılmaktadır. Kurumların bu konuda yaptıkları çalışmaların etkinliğini
ölçmek için kullanılan bazı yöntemler mevcuttur. Sağlık Bakanlığı’nın Çalışan
Memnuniyet Anketi standart seti ise içeriğindeki, Hasta ve Çalışan Güvenliği
çalışmalarının etkinliğinin ölçüldüğü bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Anket
içerisinde yer alan Hasta ve Çalışan Güvenliği önermelerine verilen cevapların analiz
edilmesi yoluyla, gerekli iyileştirme çalışmaları planlanmaktadır.
Bu çalışmada, ADSM Hizmet Kalite Standartları Hasta ve Çalışan Güvenliği maddelerine
yönelik olarak yapılan çalışmalarının, çalışan memnuniyet önermeleri bağlamında
değerlendirilmesi ve analiz sonuçları paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği, Kültür
Abstract
Health performance and quality work to be placed in the institutions of the purpose of
ensuring That the patient and the patient and employee security, and the creation of the
most basic elements of corporate culture.
Patient and employee Safety culture in the institutions are working through the tutorials
and applications is used. Measuring the effectiveness of the work of the institutions on this
issue, they are available for some methods. The Ministry of health in the context of the
standard set of Employee satisfaction survey is to measure the effectiveness of the work of
the patient and Employee Safety can be evaluated as a method. Polls in the Patient and
employee Safety studies required improvement through the analysis of the responses given
to the propositions, is planned.
In this study, the service quality standards for the patient and Employee Safety items,
ADSM, as made in the context of the evaluation and analysis of the results of the work,
the employee satisfaction propositions will be shared.
Keywords: Patient safety, Employee Security, Culture
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1.

GİRİŞ

Bakanlığımız, Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte sağlık sistemi içerisindeki rolünü
“Sağlık hizmetlerini düzenleyen, geliştiren, denetleyen ve rehberlik yapan bir anlayış”
çerçevesinde yürütmeye çalışmaktadır. Bu anlayışın bir sonucu olarak, gerek ülkemiz
sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması ve çağdaş bir yönetim sistematiğine
oturtulması adına, gerekse değişen dünyayı yakalama ve hatta bir adım daha öne çıkma
adına önemli adımlar atılmaktadır.
Bu önemli adımlardan biri de “nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için, sağlık
kurumlarında kaliteyi geliştirme ve performans değerlendirme sistematiğinin
oluşturulması ve sürdürülmesidir.” Ayrıca sağlık hizmetlerinin tüm dünyada giderek daha
kompleks bir yapıya bürünmesi,
hizmeti veren sağlık çalışanları açısından,
profesyonelleşmenin önemini daha da artırmıştır.
Güncel ve yeni konuların gündeme taşınmasıyla da sağlık hizmetlerine olumlu yansımalar
sağlanarak sağlık profesyonellerine yeni bakış açıları kazandırılmıştır( Güler,2010).
Sağlık Hizmetlerinde KALİTE GÜVENCESİ, mevcut performansın ölçülmesi ve bu
düzeyin istenilen veya normatif performansla karşılaştırılarak aradaki farklılığı yaratan
nedenlerin ortadan kaldırılmasıyla, tekrar uygulamaya geçilmesidir( Hayran ve Uz).
Kalite iyileştirme bir felsefe olarak kabul edilmeli ve her sağlık kuruluşu kalite iyileştirme
programlarının uygulanması için hem kendini, hem de diğer kurumları zorlamalıdır.
Ulusal kalite yaklaşımı sürekli kalite yaklaşım programlarının yol gösterici olabilir, ancak
ulusal programlar geliştirilinceye kadar her kurumun bu konuda çalışmalara başlaması
şarttır(Akalın,2010).
Sağlık kurumları bilgi temeline dayanan bir sektör olduğundan, sağlık hizmetleri
faaliyetleri ile ilgili işlemlerin her aşamasında gereksinim duyulan bilgiyi sağlayacak bir
bilgi sisteminin varlığı sürekli değişen çevre koşullarında kaçınılmaz hale gelmiştir.
Sağlık hizmetleri için gereksinim duyulan bilgiler, zamanında yeterli ve güvenilir bir
şekilde sağlanmadığında ortaya çıkan sorunlar insan sağlığını direk etkileyebildiğinden,
bu kurumlar açısından bilginin etkin yönetimi önemli bir konudur( Altındiş ve
Kurt,2010).
Hastanelerde hasta güvenliğine yönelik sistemlerin oluşturulması, hasta güvenliği
kültürünün yerleştirilerek geliştirilmesi ile mümkündür. Tıbbi hatalar veya hasta güvenliği
sağlık hizmetlerinde kalite programlarının önemli konularından biridir. Kurumsal kültür
inançlar, değerler, adetler, uygulamalar, öğrenilen işlemler ve paylaşılan ödüllerin tümü
ile yoğrulmuştur. Kurumsal kültür kolay değiştirilebilecek bir değer değildir. Değişime
kolay uyabilecek üyeler olabileceği gibi şiddetli direnç göstereceklerde vardır. Önemli
olan kurumsal liderliğin bu değişimin ne kadar önemli olduğunu önce kendisinin kabul
etmesi, daha sonra tüm kurumla bu değişimin gereğini ve neler getireceğini açık bir
şekilde anlatması ve paylaşmasıdı (Akalın, 2004: 13).
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1.1. Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Yeri ve Önemi
Günümüzde sağlık hizmetleri giderek daha karmaşık bir yapıya dönüşmektedir. Sağlık
teknolojilerindeki gelişmeler, sosyal hayatın karmaşıklaşması, hizmet veren sağlık
çalışanlarının çeşitliliği, hastalık oluşturan faktörlerin fazlılığı gibi faktörler neticesinde
hasta ve çalışan güvenliği konusu önem derecesi gittikçe artan bir süreç haline gelmiştir.
Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında kişilerin maruz kalabileceği zararı
önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışanlar tarafından alınan
önlemlerin tamamıdır. Sağlık hizmetleri kişilere zarar vermez. Burada belirtilen, hizmetin
sunum süreçlerinde ortaya çıkabilecek riskler nedeniyle oluşabilecek zararlardır (Çakır,
2007: 128).
Hasta güvenliğinin kurumsal kültürün bir parçası olan kurumlarda yapılması gerekenler
şunlardır:
• Yüksek riskli ve hata yapılabilecek aktivitelerin belirlenmesi,
• Tıbbi hataların korkusuzca ve çekinmeden bildirilebildiği ve cezalandırılmadığı bir
ortamın yaratılmış olması,
• Riske açık uygulamalarda her düzeyde çözümlerin üretilebiliyor olması,
• Hasta güvenliği konusunda kurumun kaynak ayırması,
• Hasta güvenliği kültürünün yaratılması ve kalıcı olabilmesi için liderlerin bu konuyu
sahiplenmesi gereklidir.
Bu kültüre sahip olan liderlerin göstermesi gereken davranışlardan bazıları şu şekilde
sıralanabilir: Hasta güvenliği konusunun herkesin sahiplenmesi gereken bir konu
olduğunu ilan etmesi, hasta güvenliği konusunda liderler, çalışanlar ve hastalar arasında
açık iletişimi teşvik etmesi, çalışanlara hasta güvenliğini tehdit eden işlemleri belirleme ve
azaltma konusunda sorumluluk devretmesi, hasta güvenliği için kaynak ayırması ve tüm
çalışanların hasta güvenliği konusunda sürekli eğitilmelerinin sağlanması (Akalın, 2004:
12-13) gerekmektedir.
Bu anlamda, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin sunumunun kalitesini yükseltmek ve
standart bütünlüğü sağlamak amacıyla; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Performans ve Kalite
Yönergesi ve ekleri yayınlanmıştır. Yönergenin amacı; “Sağlık hizmetlerinin
iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için sağlık kurum
ve kuruluşlarının kurumsal performansının ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve
karşılaştırılabilir performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartlarının
belirlenmesi, halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması suretiyle kurumsal performans
katsayısının tespitine ve hizmet sunumu açısından belgelendirilmesine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir” (performans.saglik.gov.tr,2008) şeklinde belirlenmiştir.
Yine Sağlık Bakanlığı tarafından, kurum ve kuruluşlarda hasta ve çalışan güvenliği ile
ilgili risklerin azaltılması için hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve
yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine, hasta
ve çalışan güvenliği konusunda geliştirilen iyi uygulama örneklerinin
yaygınlaştırılmasına, hizmet içi eğitim yoluyla personelin farkındalığının ve niteliklerinin
artırılmasına, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili raporlama sistemlerinin oluşturulmasına,
hasta bakım ve tedavi sürecinin güvenlik ve kalitesinin artırılmasına, hasta ve çalışanların
sağlık hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve zararlardan
korunmasına yönelik, usul ve esasları düzenlemek amacıyla Sağlık Kurum Ve
Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Ve Korunmasına İlişkin Usul
Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile de tüm kurumlarda ortak bir kültür sağlanmaya
çalışılmıştır.
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6 Nisan 2011 tarihinde Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
yayınlanarak, Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Ve Korunmasına İlişkin Usul
Ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Yayınlanan bu yönetmelik ile,
sağlık kurumlarında, hasta ve çalışan güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir
ortam sağlanmasına, hizmet sunumunda kalitenin artırılmasına, sağlık kurumunda hasta
ve çalışanlar için muhtemel risklerin belirlenmesine, bu risklerin giderilmesi için uygun
yöntem ve tekniklerin belirlenmesine ve hizmet içi eğitimler ile güvenli hizmet sunumu
ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esasları
düzenlemek (www.performans.saglik.gov.tr) amaçlanmıştır.
1.2.

1.2.1.
x

Giresun Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinde Hasta Ve Çalışan Güvenliği
Yönünden, Çalışan Memnuniyet Anketlerinin Değerlendirilmesi
Çalışan Memnuniyet Anketleri İçerisinde, Hasta Güvenliği’ne Ait
Anket Sorularının Analizi

Size çalıştığınız birim ile ilgili olmak üzere, son 6 ay içinde Hasta ve çalışan güvenliği
(hasta kayıt ve kimlik bilgilerinin kayıt altında olması, hastaya doğru tedavi uygulanması,
hasta düşme ve yaralanmasını önleme, hastane enfeksiyonlarını önleme, mahremiyet, vb.)
konularında eğitim verildi mi? önermesine, Evet cevabı verenlerin sayısı, 2010 yılında
2008 yılına oranla % 18 artmış olmasına rağmen, kısmen cevabı verenlerin 2010 yılında
%14 azaldığı ve hayır cevabı verenlerin ise % 5 oranında azaldığı görülmektedir.

Grafik 1: Çalışan Memnuniyet Anketi
2008-2009-2010 Yılları Analizi
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Hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında yeterli eğitim
aldınız mı? Önermesine, evet tamamen diyenlerin sayısında 2008 yılına oranla % 43
arttığı, evet kısmen diyenlerin ise % 23 oranında azaldığı, yine hayır cevabı verenlerin ise
% 20 azaldığı görülmektedir.
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Grafik 2: Çalışan Memnuniyet Anketi
2008-2009-2010 Yılları Analizi
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x Hastane yönetimi, hasta ve çalışan güvenliği konusunda yeterli olacak şekilde düzeltici ve
önleyici faaliyetler yapıyor mu? Önermesine, evet tamamen diyenlerin sayısında 2008
yılına oranla % 38 artış olduğu, evet kısmen diyenlerde ise % 24 oranında azalma olduğu,
Hayır cevabı verenlerde ise % 12 oranında azaldığı olduğu görülmüştür.

Grafik 3: Çalışan Memnuniyet Anketi
2008-2009-2010 Yılları Analizi
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Hastane yönetimi tarafından, hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıkların
bildirilmesinde nasıl bir yaklaşım sergilenmektedir? Önermesinde ise , “Sorunun çözümü
için söz konusu alan ile ilgili personel ile birlikte çözümler üretilmektedir ve gerekli
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önlemler alınmaktadır” cevabı verenlerin 2008 yılına oranla 2010 yılında % 30 arttığı,
“Sorunlar için çözümler üretilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır ancak yeterli
düzeyde değildir.” Cevabı verenlerin % 23 oranında azaldığı, “Sorunlar görmezden
gelinmektedir” cevabı verenlerde ise 2008 yılına oranla % 8’lik bir iyileşme sağlanmıştır.

Grafik 4: Çalışan Memnuniyet Anketi
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Çalışan Memnuniyet Anketleri İçerisinde, Çalışan Güvenliğine Ait
Anket Sorularının Analizi

x Çalıştığınız bölümde yaralanmaları/ iş kazaları önlemeye yönelik teknik alt yapı var mı?
önermesine, 2010 yılında 2008 yılına oranla evet var cevabı verenlerin oranında, % 19
artış, evet kısmen var cevabı verenlerde %1 artış, hayır yok cevabı verenlerde ise % 20
oranında azalma olduğu görülmüştür.
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Grafik 5: Çalışan Memnuniyet Anketi
2008-2009-2010 Yılları Analizi
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x Çalışma mekanı ve çalışma koşulları ile ilgili düzenlemelerde görüşünüze başvuruluyor
mu? önermesine, 2010 yılında 2008 yılına oranla evet başvuruluyor, cevabı verenlerin
oranında, % 9 artış , kısmen başvuruluyor cevabı verenlerde %7 artış, hayır
başvurulmuyor cevabı verenlerde ise % 15 oranında azalma olduğu görülmüştür.

Grafik 6: Çalışan Memnuniyet Anketi
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x

Çalışma mekanınız fiziksel sağlığınızı gözetecek şekilde (ergonomik) düzenlenmiş
mi? önermesine, 2010 yılında 2008 yılına oranla evet yeterince cevabı verenlerin
oranında, % 12 artış , kısmen düzenlenmiş cevabı verenlerde % 13 artış, hayır uygun
değil cevabı verenlerde ise % 26 oranında azalma olduğu görülmüştür.

Grafik 7: Çalışan Memnuniyet Anketi
2008-2009-2010 Yılları Analizi
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Son 6 ay içinde herhangi bir fiziksel saldırıya uğradınız mı? Önermesine 2008,2010
yıllarında tüm çalışanlar hayır, uğramadım cevabı vermiştir.
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Grafik 8: Çalışan Memnuniyet Anketi
2008-2009-2010 Yılları Analizi
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Çalıştığınız birimde yeterli güvenlik önlemleri alınıyor mu? önermesine, 2010 yılında
2008 yılına oranla evet alınıyor, cevabı verenlerin % 38 arttığı , evet, ama yetersiz
cevabı verenlerde % 25 artış, hayır, alınmıyor cevabı verenlerde ise % 63 oranında
azalma olduğu görülmüştür.

Grafik 9: Çalışan Memnuniyet Anketi
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2010 Yüzdelik Oran

Tüm önermelerde genel olarak 2008 yılına oranla 2010 yılında, iyileştirme yönünden bir
artış sağlandığı, Hasta ve Çalışan Güvenliği ve ihlallerinin raporlanması konusunda
verilen eğitimlerin yeterli görüldüğü ve çalışanların bu konuda yeterli oranda düzeltici ve
önleyici faaliyet yapıldığına olan inancı artmıştır.
Hastane yönetimi tarafından, hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıkların
bildirilmesinde sergilenen yaklaşımın algılanmasında ise personel ile birlikte çözümlerin
üretildiği ve gerekli önlemlerin alındığını düşünenlerin oranında ki artış ise yapılan
çalışmaların, eğitimlerin ve yöneticilerin hasta güvenliği konusundaki olumlu tavırlarının
etkili olduğunu göstermektedir.
2.

SONUÇ

Riskleri belirlemek ve olası riskleri en aza indirmek ve güvenli bir ortamda sağlık hizmeti
sunmak konusunda sağlık kurumlarımızda ciddi çalışmalar yapılmalı ve sürekli
eğitimlerle konu ile ilgili bilinç arttırılmalıdır. Hasta güvenliğini kültür haline
getirebilmek ve sağlık hizmeti sunumu sırasında hayata geçirebilmek için tüm sağlık
çalışanlarına konunun önemi anlatılmalı ve uygulamalar sırasında yaşanan ve
yaşanabilecek tüm riskli durumların tespiti konusunda kurumlarda çalışılmalıdır(Çiftlik
vd.,2010).
Kurumlarda oluşturulacak hasta güvenliği kültürü hataların, süreçlerin ve sistemle ilgili
sorunların açıkça ve cezalandırılma korkusu olmadan tartışılabildiği bir ortam yaratacak,
hasta güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların başarılı ve sürekli olmasını sağlayacak ve
böylelikle, tanı ve tedavi süreçleri ile sağlık çıktıları önemli ölçüde iyileşecektir (Budak,
2008: 54-57).
Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Korunmasına İlişkin
Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin yayınlanması ile Hasta Güvenliği konusunda
yapılacak çalışmalar daha çok netleştirilmiştir.
Hizmet Kalite Standartları ve yayınlanan Hasta ve Çalışan Güvenliği tebliği ile tüm
kurumlarda hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının başlangıç aşaması tamamlanmıştır.
Bundan sonraki süreçte ise bu konuda yayınlanan standartlar ve yönetmelik hasta ve
çalışan güvenliği kültürünün yerleştirilmesi ve bu konuda oluşan aksaklıkların
bildirilmesini sağlamak açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.
Sağlık hizmetleri gibi teknolojik, bilimsel ve insan kaynakları açısından sürekli gelişen bir
alanda hizmet alan ve hizmet verenlerin güvenliği konusunun sürekli gözden geçirilmesi
ve iyileştirme yapılması sağlık kurumlarının en önemli görevidir.
KAYNAKLAR
Altındiş, S., Kurt , M.,Bilgi Yönetim Uygulamalarinin Hasta Güvenliğine Etkisine Ilişkin
Bir Araştirma: Afyonkarahisar Ilinde Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi • 24 / 2010
www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/sayi24/ALTINDİŞ,%20Selma.pdf
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BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
KOMİSYONUN RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI
Nergiz ÖMEROĞLU1,Özlem BERHUNİ2,Münevver TÜRKEŞ3,
İbrahim BAŞEĞMEZ4,Ö.Serdar ERBEK5, Zeynep KAHVECİ6
Özet
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde Çalışan Güvenliği Komisyonu olarak
çalışanların çalışma ortamlarında karşılaştıkları risklerin belirlenmesi ve bu risklerin
ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir bir düzeye indirgenmesini sağlamak üzere
risk analizi yapılmıştır. İzlenen yöntem; risklerin sorgulama ile belirlenip (Olası Risk
Tablosunun Kullanımı), komisyonca değerlendirilip hesaplanması (Tehlike
Tanımlama ve Risk Değerlendirme Formu), elde edilen sonuçların risk büyüklüğüne
göre sınıflandırılıp, önceliklendirilerek iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
sürecidir. Bu süreçte Çalışan Güvenliği risk yönetimi talimatı yürürlüğe girmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tehlike, Risk Analizi, Güvenlik
Abstract
As Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Employee Safety Comission, risk analysis has been
done to determine risks that employees face at their work environment and to remove
these risks or decrease them to an acceptable level. The followed method is a process of;
determination of risks via query (usage of Potential Risk Table), evaluation and
calculation of these risks by comission (Threat Identification and Risk Evaluation Form),
classification and prioritization of results according to risk severity and realisation of
improvements. At this process, Employee Safety risk management procedure has been
affective.
Keywords: Threat, Risk analysis, Safety
1.

GİRİŞ

Hastanelerde sıfır hatalı sağlık hizmetlerine, sağlıklı çalışanlarla erişilebileceği ve hasta
güvenliğinde temel olan “önce zarar verme” ilkesinin çalışan güvenliği için de temel
alınması gerektiği bilinmektedir. Bu nedenle hastanelerde çalışan güvenliği kültürünün
oluşturulması önemlidir.
1.1. Amaç
Bu çalışma ile çevre ve çalışan güvenliği açısından hastanemiz süreçlerinde meydana
gelebilecek çevre boyutları ve çalışan güvenliği ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, riskin
büyüklüğünün değerlendirilmesi, kabul edilebilir seviyenin üzerindeki risklerin tespit
edilmesi, bu değerlendirmenin periyodik olarak gözden geçirilmesi için gerekli
yöntemlerin belirlenmesidir.
1

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, nergis.00@hotmail.com
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi , ozlemberhuni@hotmail.com
3
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi , turkes-25@hotmail.com
4
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi , basegmez@medisoft.com
5
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi , alanaz@superonline.com
6
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi , zeynep2@uludag.edu.tr
2
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1.2. Kapsam
Tüm hastane çalışanları.
2. TANIMLAR
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği: Hastanemizdeki çalışanların çalışma alanlarındaki sağlık
ve güvenliklerini etkileyen veya etkilemesi mümkün olan şartlar ve faktörlerdir.
Tehlike: Çalışanların yaralanması veya sağlığının bozulması veya bunların birlikte
gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem.
Tehlike tanımlaması: Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme süreci.
Olay: Yaralanmaya veya (ciddiyet seviyesinden bağımsız olarak) sağlığının bozulmasına
veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan, işle ilgili olaylar.
Kaza: Yaralanmaya, sağlığının bozulmasına veya ölüme sebep olan olay.
Kayba ramak kalma: Yaralanma, sağlık bozulması veya ölümün yaşanmadığı olay.
Risk: Tehlike bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay
veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının
ciddiyet derecesinin birleşimi.
Risk Değerlendirmesi: Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve
mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına
karar vermek için kullanılan süreç.
Kabul edilebilir risk: Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi çalışan güvenliği
politikasına göre, tahammül edilebileceği düzeye indirilmiş risk.
3. YÖNTEM
Yapılan çalışma BS 8800 İş sağlığı ve iş güvenliği rehber standartları çerçevesinde
hazırlanmıştır. Çalışan güvenliği komisyon üyeleri risk yönetimi ile ilgili eğitime tabii
tutulmuş ve bunun akabinde hastanemiz A-Tanı Tetkik ve Tedavi, B-Destek Hizmetleri
birimleri olmak üzere ayrılmıştır. Olası risk tablosu oluşturularak riskler tespit edilip,
tehlike tanımlama ve değerlendirme formu ve risk hesaplama tablosu ile risklerin
büyüklüğü hesaplanarak belirlenmiştir.
Çalışan güvenliği risk çizelgesine göre faaliyetler planlanmış ve çalışan güvenliği risk
yönetimi talimatı ile yürürlüğe konmuştur.
4. UYGULAMA
A-)Tanı Tetkik ve Tedavi Hizmetleri
1-Klinikler ve Poliklinikler
2-Ameliyathaneler
3-Yoğun Bakımlar
4-Laboratuvarlar
5-Röntgen ve Taşkırma

B-)Destek Hizmetleri
1-Depolar
2-Teknik Servis
3-Morg
4-Şöförler
5-Çamaşırhane
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6-EEG/EMG
7-Scopiler
8-Diyaliz
9- Acil
10-Eczane

6-Terzihane
7-İdari Hizmetler
8-Sterilizasyon

Olarak birimlere ayrılmıştır. Birim sorumluları ile birlikte birimlere özel tehlikeler, olası
risk tablosu ve “Tehlike Tanımlama Risk Değerlendirme Formu” ile belirlenerek “Risk
Hesaplama Tablosu” ile riskin büyüklüğü hesaplanıp hastanemizde risk analizi çalışmaları
başlamıştır.
Olası Riskler
¾
¾
¾
¾

Biyolojik,
Fiziksel,
Kimyasal,
Piskososyal, Organizasyonel tehlikeler olarak tanımlanmıştır.
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OLASI RİSK TABLOSU

BİYOLOJİK
TEHLİKELER

ENFEKSİYON

KESİCİ-DELİCİ
ALET
YARALANMASI
KAN VE VÜCUT
SIVILARI İLE
BULAŞ
İNFERTİLİTE

ABORTUS

GENETİK
MALFORMASYONL
U DOĞUM

KAN VE VÜCUT
SIVISI BULAŞMIŞ
CİHAZLARIN
TAMİRİ İLE TEMAS
HEMATOLOJİK
BOZUK
SOLUNUM YOLU
ENFEKSİYONU
DİĞER

KİMYASAL
TEHLİKELER

FİZİKSEL
TEHLİKELER

PSİKOSOSYA
L
TEHLİKELER

ORGANİZASYON
EL TEHLİKELER

ANESTEZİK
MADDELER

RADYASYONA
MARUZİYET

TÜKENMİŞLİ
K SENDROMU

DIŞARIDAN
TEMİN EDİLEN
BAKIM
ONARIMLARIN
AKSAMASI

SİTOTOKSİK
MADDELER

ELEKTRİK
ÇARPMASI

BOZUK
CİHAZ

HIRSIZLIK RİSKİ

ETİLEN OKSİTE
MARUZ
KALMA

GÜRÜLTÜ

EKSİK
MALZEME

VERİ GÜVENLİĞİ

LATEX
ALERJİSİ

KÖTÜ
HAVALANDIR
MA

EKSİK
PERSONEL

DİĞER

YETERSİZ
AYDINLATMA

UZUN
ÇALIŞMA
SÜRESİ

YETERSİZ
DEPO ALANI

ARTMIŞ İŞ
YÜKÜ

GLUTERALDEH
İT v.b.
MADDELER
KİMYASAL
MADDELERE
SOLUNUM
YOLU İLE
MARUZ
KALMA
KİMYASAL
MADDELERE
CİLD YOLU İLE
MARUZ
KALMA
TOKSİK
MADDEYE
MARUZİYET
DİĞER

ÇALIŞMA
ORTAMI
(SINIRLI İŞ
ALANI)
KAYMA
CİLT
YANIKLARI
DÜŞME
YÜKSEKTEN
DÜŞME
KAS İSKELET
SİSTEMİ
BOZUKLUKLA
RI (YÜK
TAŞIMA)
KAS İSKELET
SİSTEMİ
BOZUKLUKLA
RI (DURUŞ
BİÇİMİ)
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HASTA
YAKINLARINI
N OLUMSUZ
DAVRANIŞLA
RI
MOTİVASYO
N
BOZULMASI
STRES
PSİKOLOJİK
ŞİDDET
FİZİKSEL
ŞİDDET

DİĞER

GÖZ
YORGUNLUĞU
FİZİKSEL
ŞİDDET
ORTAMDA
YÜKSEK ISI
YANGIN
ISI
DEĞİŞİKLİĞİ
ÜZERİNE CİSİM
DÜŞMESİ
KOTER YANIĞI
F.ÇGK/11/00
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5. RİSK HESAPLAMASI
Olası risklerin tanımlanması ile birlikte risk hesaplama tablosu kullanılarak tehlike
tanımlama ve risk değerlendirme formunun üzerinde hesaplamalar yapılır.
1-Zararın olma olasılığı
2-Zararının şiddeti
3-Mevcut Kontroller
4-Yasal Yükümlülükler
5-Önceki Kazalar
6-Riske maruz kalan insan sayısı.
5.1. Zararın Olma Olasılığının Değerlendirilmesi
Faaliyetlerden meydana gelebilecek tehlikelerin olma olasılığı aşağıdaki tablo esas
alınarak değerlendirilir.

1
Olma olasılığı
Çok düşük.

Zararın Olma Olasılığı
3
4
Personel
Hastane
eğitimsiz,
şartlarına
Olağanüstü
ekipman hatalı
uyulmaz ise
durumda olur.
ise olur.
olur.
2

5
Hastane
şartlarına
uyulduğu
halde olur.

5.2. Zararın Şiddetinin Değerlendirilmesi
Riski etkileyen zararın şiddeti aşağıda belirtilen tablo dikkate alınarak değerlendirilir.

Çok Zayıf
1

Zayıf
2

Zararın Şiddeti
Orta
3
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Yüksek
4

Çok Yüksek
5

İş gücü kaybı
olmayan
olaylar

(Küçük
kesikler, hafif
yaralanmalar,
çürükler)

Kısa süreli iş
gücü kaybı

Orta süreli iş
gücü kaybı

Uzun süreli iş
gücü kaybı

Ölüm ya da
ölümcül
yaralanmalar

(Kısa süreli
rahatsızlıklar)

(Hastanede
tedavi
gerektiren
yaralanmalar,
küçük kırıklar)

(Beyin
travması,
büyük kırıklar,
sağırlık, cilt
hastalıkları)

(Organ kaybı,
mesleki
kanser, yaşam
süresini
kısaltıcı
hastalıklar,
akut ölümcül
hastalıklar)

5.3. Mevcut Kontrollerin Değerlendirilmesi
Riskler ile ilgili olarak alınan önlemler ve kontrollerin mevcut olup olmamasına ve etkin
bir şekilde uygulanıp uygulanmadığına göre değerlendirme aşağıdaki tabloya göre
düzenlenir.

0
Var
Çok iyi

Mevcut Kontroller
2
3
Var
Var
Orta
Zayıf

1
Var
İyi

4
Var
Çok zayıf

5
Yok

5.4. Yasal Şartların Değerlendirilmesi
Çalışan güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yasal şartlar, aşağıdaki tabloya göre
değerlendirilir.

1
Yasal şart
yok

2
Yasal şart tam
yerine
getiriliyor

Yasal Şartlar
3
Yasal şart
sınırlarda
yerine
getiriliyor

4
Yasal şart
kısmen yerine
getiriliyor

5
Yasal şart yerine
getirilmiyor

5.5. Önceki Kazaların Değerlendirilmesi
Önceki kazalar aşağıdaki tabloya göre son beş yıl baz alınarak değerlendirilir.

0
Kaza yok

1
Kayba
ramak kala
var

Önceki Kazalar
2
3
Küçük
20 günden
yaralanmalar
fazla iş
oldu
kaybı oldu
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4
Uzuv
kaybı/hastalık
oldu

5
Ölüm oldu

5.6. Riske Maruz Kalan İnsan Sayısının Değerlendirilmesi
Çalışan güvenliği açısından değerlendirilen risklere maruz kalan insan sayısı aşağıdaki
tabloya göre belirlenir. Riske maruz kalan insan sayısı değerlendirilirken, riskli birimde
çalışan kişiler göz önüne alınarak puanlandırma yapılır.
Risk Altındaki Personel Sayısı
1
3
2 kişi
3-5 kişi

0
1 kişi

5
5 kişiden fazla

6. RİSK BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ
Yukarıda belirtilen tüm kriterler göz önünde bulundurularak Risk Büyüklüğü aşağıda
belirtilen şekilde hesaplanır.
RİSK BÜYÜKLÜĞÜ=Risk* + Mevcut Kontroller + Yasal Şartlar + Önceki Kazalar +
Risk Altındaki İnsan Sayısı.
*Risk = (Zararın olma olasılığı x Zararın şiddeti)
7. RİSK BÜYÜKLÜĞÜNÜN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Meydana gelebilecek tehlikeli bir olayın sonuçları ve oluşma olasılığının bileşkesi olan
riskin seviyeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Zarar / Olasılık

Hafif Zararlı

Zararlı
Kabul Edilebilir
Risk

Çok Zararlı

Olasılığı Çok düşük

Düşük Risk

Orta Seviye Risk

Olasılığı Düşük

Kabul Edilebilir
Risk

Orta Seviye Risk

Büyük Risk

Olma Olasılığı Var

Orta Seviye Risk

Büyük Risk

Kabul Edilemez
Risk

Hesap edilen Risk Büyüklüğü (RB) puanları,yukarıda görülen risk seviyeleri ile aşağıdaki
gibi ilişkilendirilir ve F.ÇGK/07 Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirme Formu’na
kaydedilir.
Mevcut riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek için uygulanacak kontroller, önlemler
veya gerekli faaliyetler, aşağıdaki tablo dikkate alınarak yapılır risk çizelgesine
kaydedilir.
RB
<6

Risk Seviyesi
Düşük Risk

7-14

Kabul Edilebilir
Risk

15-24

Orta Seviye Risk

Gerekli Faaliyet
Faaliyet gerekmiyor.
Mevcut şartlar altında kabul edilebilir risk. Mevcut
kontrol faaliyetlerine ve izleme, ölçme faaliyetlerine aynı
şekilde devam edilmesi uygundur.
Kontrol faaliyetleri, izleme ve ölçme faaliyetleri Çalışan
güvenliği Ekibi tarafından gözden geçirilir. Risk
seviyesinin kabul edilebilir seviyeye (15‘den az)
getirilmesi için gerekli önlemler, kaynaklar dikkate
alınarak Çalışan güvenliği Ekibi tarafından planlanır.
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25-32

Büyük Risk

>32

Kabul Edilemez
Risk

Çalışan güvenliği Ekibi’nin gerek görmesi halinde ilgili
tehlikenin kontrol altına alınması için, izleme ölçme
faaliyetleri veya yönetim programı oluşturulur.
Tehlikenin yaratacağı riskin azaltılması ve kontrol altında
tutulması için Çalışan güvenliği Ekibi tarafından yönetim
programı oluşturulur ve gerekli kaynak planlaması yapılır.
Tehlikenin oluştuğu faaliyet durdurulur. Çalışan güvenliği
Ekibi tarafından yönetim programı oluşturulur.
İyileştirmeler yapıldıktan sonra faaliyetler yeniden
başlatılır. Gerekli görülür ise yeni çalışma yöntemi
dokümante edilir veya mevcut dokümanlar revize edilir.

7.1. Tespit Edilen Risklerin Gözden Geçirilmesi Ve Güncellenmesi
Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirme Formları yılda bir kez tekrar değerlendirilir.
Yönetim programı çerçevesinde yapılan iyileştirmeler’de dikkate alınarak gerekli
güncellemeler yapılır. Yönetimin gözden geçirmesi dışında,
1.
2.
3.
4.

Kaza ve acil durum yaşanması,
İlgili taraflardan gelen şikayet veya protesto olması,
Çalışanların şikayette bulunması,
Yeni yatırım veya süreçte yapılan değişikliklerde,gözden geçirme işlemi
tekrarlanır ve revize edilir.
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AMELİYA
THANE

1

2

3

4

5

6

RB

YY

ÖK

PS

KT

TEHLİ
KELE
R

RİSK

FAALİYE
T
/HİZMET

R
F
R
O

ŞD

T
A
NI
N
O

OD

TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME
FORMU

DÜ
ZE
Yİ

Olasılık
Değeri
Şiddet
Değeri
Kontrol

Anestez
ik
gazlara
maruz
kalma
Uzun
çalışma
süresi
Isı
değişikl
iği
Eksik
persone
l
Kan ve
vücut
sıvıları
ile
bulaş.
Kesici
ci alet
yaralan
ı

3

2

6

2

5

0

2

1
5

5

1

5

5

3

0

3

1
6

3

2

6

3

3

0

3

1
5

4

3

1
2

2

3

0

1

1
8

3

5

1
5

2

0

2

2

2
1

Orta
sevi
ye
Orta
sevi
ye
Orta
sevi
ye
Orta
sevi
ye

Risk
Büyüklü
ğü

Rutin
faaliyetle
r

PROSES
/SAHA/BİRİM
Ameliyathane
O
D
Ş
D
K
T

Önceki
kazalar
Yasal
Yüküm
lülükle
r

R
B

Risk
Altında
ki
Person
el
Sayısı

P
S

R
F

Rutin
Olmay
an
Faaliye
tler

R
O

Ö
K
Y
Y

Orta
sevi
ye
TEHLİKE KODLAMASI

5

5

2
5

0

0

2

2

2
9

Büy
ük
Te
hli
ke
Ko
du

Tehlike Adı

A

Yaralanma

7

Eksik
malzem
e

5

2

1
0

0

5

0

1

1
6

Orta
sevi
ye

8

Gluteral
dehit,
formald
ehit vb.
maddel
ere
maruz
kalma.

5

2

1
0

0

5

0

2

1
7

Orta
sevi
ye

9

Latex
alerjisi

2

2

4

1

0

0

3

8

Kab
ul
edile
bilir

1
0

Radyas
yona
maruz
kalma
(scopi)

5

3

1
5

3

3

0

3

2
4

Orta
sevi
ye
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1.İğne Batması, 2.Senkop
(hastanın kendini
kaybetmesi), 3.Kesilme,
4.Sıkışma, 5.Düşme/Kayma,
6.Kavgaya karışma,
7.Saldırıya uğrama,
8.Çarpma, 9.Ezilme,
10.Elektrik Çarpması,
11.Yangın

1
1

Gürültü

2

1

2

2

5

0

1

1
0

1
2

Koter
yanığı

3

2

6

1

0

0

2

9

1
3

Kas
iskelet
sistemi
bozuklu
kları
(duruş
biçimi)

5

2

1
0

5

1

0

1

1
7

1
4

Göz
yorgunl
uğu

5

1

5

5

0

0

1

1
1

1
5

Yangın

2

5

1
0

3

5

0

3

2
1

1
6

Stres

3

1

3

5

5

0

1

1
4

HAZIRLAYAN
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

F.ÇGK/07/00
RİSK DÜZEYLERİ
Düşük (RB< 6)
Kabul edilebilir (RB: 7-14)
Orta seviye (RB. 15-24)
Büyük (RB: 25-32)
Kabul edilemez (RB:>32)
edilmeli.

Kab
ul
edile
bilir
Kab
ul
edile
bilir

Orta
sevi
ye

Kab
ul
edile
bilir
Orta
sevi
ye
Kab
ul
edile
bilir

B

Sağlık Bozulması

1.Kimyasal madde
inhalasyonu, 2.Kimyasal
madde ile cilt teması, 3.Kan
yolu ile bulaş, 4.Oral fekal
bulaş, 5.Enfeksiyon Kopma,
6.Bel rahatsızlığı, 7. Soğuk
alma, 8.Ekranlı cihazlarda
göz rahatsızlığı, 9.Cinsel
istismara uğrama,
10.Işık/radyasyona maruz
kalma, 11.Toza maruz kalma,
12.Gürültüye maruz kalma,
14.Psikolojik travma

ONAY

YAPILCAK FAALİYET
: Önlem almaya gerek yok.
: Mevcut kontroller uygulanır, takip edilmedi.
: Mevcut kontroller uygulanır, uzun dönemde iyileştirilmeli,
: Mevcut kontroller uygulanır, kısa dönemde iyileştirilmeli,
: Faaliyet durdurulmalı, iyileştirmeler sağlandıktan sonra işleme devam
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RB

YY

ÖK

PS

TEHLİ
KELER

KT

RF
R
O

RİSK

FAAL
İYET
/HİZ
MET

ŞD

T
A
NI
N
O

OD

TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME
FORMU

Kontrol
Enfeksiy
on

5

2

Gürültü

2

3

Kesici
Delici
Alet
Yaralan
ması

2

4

Latex
Allerjisi

1

1

1

1

5

5

2

1
4

5

Kan Ve
Vücüt
Sıvıları
İle Bulaş

2

4

8

0

0

0

2

1
0

1

DÜ
ZEY
İ

Olasılık
Değeri
Şiddet
Değeri

1
0

1

1

2

5

5

0

4

1
6

2

4

1

0

2

2

9

2

5

6

Kötü
alandırma

7

Fiziksel
Şiddet

8

Tükenm
işlik
Sendro
mu

9

Bozuk
Cihaz

1

2

2

1

5

10

Eksik
Personel

5

2

1
0

2

11

Piskoloji
k Şiddet

2

2

4

5

3

1

0

2

1
8

Orta
Sevi
ye
Orta
Sevi
ye
Kab
ul
Edil
ebili
r
Kab
ul
Edil
ebili
r
Kab
ul
Edil
ebili
r
Kab
ul
Edil
ebili
r

Risk
Büyüklü
ğü

Rutin
faaliyetle
r

/SAHA/BİRİM
ACİL
Önceki
kazalar

Ö
K

Yasal
Yüküml
ülükler

Y
Y

R
B

Risk
Altında
ki
Persone
l Sayısı

P
S

R
F

Rutin
Olmaya
n
Faaliyet
ler

R
O

O
D
Ş
D
K
T

TEHLİKE KODLAMASI

1

1
0

2

2

3
1

Büy
ük

Teh
like
Ko
du

Tehlike Adı

0

0

1
5

Orta
Sevi
ye

A

Yaralanma

0

2

1
0

5

0

4

2
1

1

0

1

1
1

1

3

5

5

4

2
0

2

5

5

1

5

5

5

0
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Kab
ul
Edil
ebili
r
Orta
Sevi
ye
Kab
ul
Edil
ebili
r

1.İğne Batması, 2.Senkop
(hastanın kendini kaybetmesi),
3.Kesilme, 4.Sıkışma,
5.Düşme/Kayma, 6.Kavgaya
karışma, 7.Saldırıya uğrama,
8.Çarpma, 9.Ezilme,
10.Elektrik Çarpması,
11.Yangın

12

Hasta
Yakınlar
ının
Olumsu
z
Davranı
şları

5

3

1
5

5

2

0

2

2
4

Orta
Sevi
ye

13

Stres

5

2

1
0

5

5

0

1

2
1

Orta
Sevi
ye

14

Motivas
yon
Bozulm
ası

5

2

1
0

5

5

0

1

2
1

Orta
Sevi
ye

HAZIRLAYAN
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

F.ÇGK/07/00
RİSK DÜZEYLERİ
Düşük (RB< 6)
Kabul edilebilir (RB: 7-14)
Orta seviye (RB. 15-24)
Büyük (RB: 25-32)
Kabul edilemez (RB:>32)
edilmeli.

B

1.Kimyasal madde
inhalasyonu, 2.Kimyasal
madde ile cilt teması, 3.Kan
yolu ile bulaş, 4.Oral fekal
bulaş, 5.Enfeksiyon Kopma,
6.Bel rahatsızlığı, 7. Soğuk
alma, 8.Ekranlı cihazlarda göz
rahatsızlığı, 9.Cinsel istismara
uğrama, 10.Işık/radyasyona
maruz kalma, 11.Toza maruz
kalma,
12.Gürültüye maruz kalma,
14.Psikolojik travma
ONAY

YAPILCAK FAALİYET
: Önlem almaya gerek yok.
: Mevcut kontroller uygulanır, takip edilmedi.
: Mevcut kontroller uygulanır, uzun dönemde iyileştirilmeli,
: Mevcut kontroller uygulanır, kısa dönemde iyileştirilmeli,
: Faaliyet durdurulmalı, iyileştirmeler sağlandıktan sonra işleme devam

1

2

RB

YY

ÖK

PS

KT

TEHLİ
KELER

RİSK

RF
R
O

ŞD

FAAL
İYET
/HİZ
MET

OD

TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME
FORMU

T
A
NI
N
O

DÜ
ZEY
İ

Olasılık
Değeri
Şiddet
Değeri
Kontrol

Enfeksiy
on
Kesici
delici
alet
yaralan

Sağlık Bozulması

5

5

2

5

1
0
2
5

1

1

5

0
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0

0

2

2

1
8
2
8

Orta
sevi
ye
Büy
ük

Risk
Büyüklü
ğü

PROSES
/SAHA/BİRİM
YOĞUN BAKIM
O
D
Ş
D
K
T

R
B

Önceki
kazalar

Ö
K

Yasal
Yüküml
ülükler

Y
Y

Risk
Altında
ki
Persone
l Sayısı

P
S

ması
3

4

5

6

Kan ve
vücut
sıvıları
ile bulaş
Latex
alerjisi
Radyasy
ona
maruz
kalma
Elektrik
Çarpmas
ı

0

0

2

2
8

1

1

1

0

0

0

2

3

5

1

5

1

3

0

2

1
1

1

1
1

3

3

9

1

0

0

5

5

5

0

1

5

2

1
0

5

5

0

4

2
4

5

1

5

1

5

0

4

1
5

5

2

1
0

5

5

0

4

2
4

Sınırlı iş
alanı

5

2

1
0

5

5

0

4

2
4

Kayma

2

1

2

1

0

0

1

4

Düşme

2

4

8

5

0

0

1

1
4

Kötü
havalan
dırma
Kötü
aydınlat
ma
Yetersiz
Depo
alanı

12

1

1

8

11

2
5

5

Gürültü

10

5

1
6

7

9

5

13

14

15

16

17

Kas
iskelet
sistem
bozuklu
kları

5

3

1
5

5

0

0

1

2
1

Fiziksel
şiddet

5

2

1
0

5

5

0

3

2
3

5

1

5

5

5

0

1

1
6

5

1

5

5

5

0

1

1
6

Göz
yorgunl
uğu
Tükenm
işlik
sendrom
u

HAZIRLAYAN
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
F.ÇGK/07/00
RİSK DÜZEYLERİ

Büy
ük
Düş
ük
Kab
ul
edile
bilir
Kab
ul
edile
bilir
Orta
sevi
ye
Orta
sevi
ye
Orta
sevi
ye
Orta
sevi
ye
Orta
sevi
ye
Düş
ük
Kab
ul
edile
bilir
Orta
sevi
ye
Orta
sevi
ye
Orta
sevi
ye
Orta
sevi
ye

Rutin
faaliyetle
r
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R
O

TEHLİKE KODLAMASI

Teh
like
Ko
du

Tehlike Adı

A

Yaralanma

1.İğne Batması, 2.Senkop
(hastanın kendini kaybetmesi),
3.Kesilme, 4.Sıkışma,
5.Düşme/Kayma, 6.Kavgaya
karışma, 7.Saldırıya uğrama,
8.Çarpma, 9.Ezilme,
10.Elektrik Çarpması,
11.Yangın
B

Sağlık Bozulması

1.Kimyasal madde
inhalasyonu, 2.Kimyasal
madde ile cilt teması, 3.Kan
yolu ile bulaş, 4.Oral fekal
bulaş, 5.Enfeksiyon Kopma,
6.Bel rahatsızlığı, 7. Soğuk
alma, 8.Ekranlı cihazlarda göz
rahatsızlığı, 9.Cinsel istismara
uğrama, 10.Işık/radyasyona
maruz kalma, 11.Toza maruz
kalma,
12.Gürültüye maruz kalma,
14.Psikolojik travma

ONAY

YAPILCAK FAALİYET

R
F

Rutin
Olmaya
n
Faaliyet
ler

Düşük (RB< 6)
Kabul edilebilir (RB: 7-14)
Orta seviye (RB. 15-24)
Büyük (RB: 25-32)
Kabul edilemez (RB:>32)
edilmeli.

: Önlem almaya gerek yok.
: Mevcut kontroller uygulanır, takip edilmedi.
: Mevcut kontroller uygulanır, uzun dönemde iyileştirilmeli,
: Mevcut kontroller uygulanır, kısa dönemde iyileştirilmeli,
: Faaliyet durdurulmalı, iyileştirmeler sağlandıktan sonra işleme devam

PROSES
/SAHA/BİRİM

RB

YY

ÖK

PS

TEHLİ
KELER

KT

RF
R
O

RİSK

FAAL
İYET
/HİZ
MET

ŞD

T
A
NI
N
O

OD

TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME
FORMU

2

19

Eksik
malzem
e

5

1

5

3

5

0

2

1
5

20

Artmış
iş yükü

5

1

5

5

5

0

4

1
9

21

22

23

Olasılık
Değeri
Şiddet
Değeri
Kontrol

Bozuk
cihaz

18

DÜ
ZEY
İ

YOĞUN
BAKIMLAR

Hasta
yakınları
nın
olumsuz
davranış
ları
Motivas
yon
bozuklu
ğu
Psikoloji
ddet

2

4

1

0

0

2

7

Kab
ul
edile
bilir
Orta
sevi
ye
Orta
sevi
ye

2

1

2

5

5

0

1

1
3

Kab
ul
edile
bilir

5

1

5

5

5

0

1

1
6

Orta
sevi
ye

1
6

Orta
sevi
ye

5

1

5

5

5

0

1

O
D
Ş
D
K
T

Önceki
kazalar

Ö
K

Yasal
Yüküml
ülükler

Y
Y

P
S

R
O

Risk
Büyüklü
ğü

R
B

Risk
Altında
ki
Persone
l Sayısı

Rutin
faaliyetle
r

R
F

Rutin
Olmaya
n
Faaliyet
ler

TEHLİKE KODLAMASI

Teh
like
Tehlike Adı
Ko
du
A
Yaralanma
1.İğne Batması, 2.Senkop
(hastanın kendini kaybetmesi),
3.Kesilme, 4.Sıkışma,
5.Düşme/Kayma, 6.Kavgaya
karışma, 7.Saldırıya uğrama,
8.Çarpma, 9.Ezilme,
10.Elektrik Çarpması,
11.Yangın
B
Sağlık Bozulması
1.Kimyasal madde
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inhalasyonu, 2.Kimyasal
madde ile cilt teması, 3.Kan
yolu ile bulaş, 4.Oral fekal
bulaş, 5.Enfeksiyon Kopma,
6.Bel rahatsızlığı, 7. Soğuk
alma, 8.Ekranlı cihazlarda göz
rahatsızlığı, 9.Cinsel istismara
uğrama, 10.Işık/radyasyona
maruz kalma, 11.Toza maruz
kalma,
12.Gürültüye maruz kalma,
14.Psikolojik travma

HAZIRLAYAN
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
F.ÇGK/07/00
RİSK DÜZEYLERİ
Düşük (RB< 6)
Kabul edilebilir (RB: 7-14)
Orta seviye (RB. 15-24)
Büyük (RB: 25-32)
Kabul edilemez (RB:>32)
edilmeli.

ONAY

YAPILCAK FAALİYET
: Önlem almaya gerek yok.
: Mevcut kontroller uygulanır, takip edilmedi.
: Mevcut kontroller uygulanır, uzun dönemde iyileştirilmeli,
: Mevcut kontroller uygulanır, kısa dönemde iyileştirilmeli,
: Faaliyet durdurulmalı, iyileştirmeler sağlandıktan sonra işleme devam
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8. SONUÇ
Yaptığımız çalışmada 6 adet büyük risk tespit edilmiş olup gerekli düzeltici ve önleyici
faaliyetler başlatılmış kalite yönetim birimine ve üst yönetime rapor verilmiştir.
6 Büyük Risk
Mevcut Olan Risk
Fiziksel Şiddet
Kesici Delici Alet Yaralanması
Kesici Delici Alet Yaralanması
Kan ve Vücut Sıvıları ile
Bulaşan
Elektrik Çarpması
Kas İskelet Sistem Bozuklukları
Risk

Risk Düzeyi
Büyük 31
Büyük 29
Büyük 28
Büyük 28
Büyük 28
Büyük 26

Riskin Görüldüğü
Birim

İlgili Birim
Acil
Ameliyathane
Yoğun Bakım
Yoğun Bakım
Sterilizasyon
Teknik Servis
Gerçekleştirilen Faaliyetler

Güvenlik Görevlerinin belli noktalarda
bulundurulması sağlandı ve devriyeler
sıklaştırıldı. Siyah kod sistemi kuruldu.
Acil servisteki güvenlik ekibinin sayısı
artırıldı.
Kaza bildirimlerinde izlenecek yöntemler
ile ilgili afişler hazırlanıp birimlere
asıldı. Düzenli olarak eğitim ve sunular
verildi. Tıbbi atık kutularının
bulundurulması ve devamlılığı sağlandı.
Çalışanların taramaları yapılarak
sonuçlarına göre bağışıklanmaları
sağlandı.
Yüksek korumalı eldiven talebinde
bulunuldu. Koruyucu ekipman tespiti ve
devamlılığı sağlandı. El hijyeni ve el
dezenfektanları ile ilgili kullanım eğitimi
verildi.
Cep boy el dezenfektanları temin
edilerek her sağlık personeline dağıtımı
yapıldı.
5 AN Gözlem yapıldı.El hijyeni için
5 AN Afişleri asıldı.

Fiziksel şiddet

Acil
Yoğun Bakım
Poliklinikler
Klinikler

Kesici-Delici alet
yaralanmaları

Ameliyathane
Yoğun Bakım
Teknik Servis
Diyaliz
Poliklinikler
Klinikler
Çamaşırhane
Laboratuar

Kan ve vücut
sıvılarıyla bulaş

Yoğun Bakım
Laboratuar
Ameliyathane
Teknik Servis
Diyaliz
Acil

Kas iskelet sistem
bozuklukları

Teknik Servis
Röntgen
Poliklinikler / Klinikler
Yoğun Bakımlar
İdari Birimler
Ameliyathane
Morg / Laboratuar
Sterilizasyon
Depolar / Eczane
Şöförler
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Vücut mekaniklerinin doğru kullanılması
ile ilgili eğitimler planlanıp Fizik Tedavi
Uzmanımız tarafından verilmiştir.

Risk

Riskin Görüldüğü
Birim

Hasta yakınlarının
olumsuz
davranışları

Acil
Yoğun Bakımlar

Tükenmişlik
sendromu

Teknik Servis
Yoğun Bakım
Acil
Diyaliz

Radyasyona
maruz kalma
Scopi

Röntgen
Ameliyathane
Röntgen (Taşkırma)
Yoğun Bakım
Teknik Servis

Enfeksiyon

Scopiler
Klinikler
Poliklinikler
Acil
Yoğun Bakımlar
Çamaşırhane
Diyaliz
Morg

Stres

Acil
Diyaliz
İdari Birimler
Poliklinik
Laboratuar
Ameliyathane
Morg

Gerçekleştirilen Faaliyetler
Acil serviste çalışan güvenlik
elamanlarının sayısı artırıldı.
Siyah kod sistemi kuruldu. Acil ve yoğun
bakım çalışanlarına tükenmişlik, stres,
iletişim teknikleri ile ilgili eğitim verildi.
Konu ile ilgili, riskin görüldüğü birimlere
ve tüm hastane personeline Piskiyatri
uzmanımız tarafından eğitimler
planlanmış ve verilmiştir.
Ameliyathane scopi odalarında
çalışanlar için dozimetre temini ile ilgili
üst yönetime rapor verildi. Radyoloji
ünitesinde çalışan 50 kişinin taraması
yapılmış bunlardan 3 kişinin periferik
yaymasında anormal değerler saptanmış
olup, detaylı inceleme için hematoloji
birimine sevki yapılmıştır. Bu 3 kişinin
hematolojiden gelen sonuçları tekrar
değerlendirilip 1 kişiye şua izni
verilmiştir. Sağlık tarama planına göre
taramalar yapılmakta ve sonuçlar
değerlendirilmektedir.
Kişisel koruyucu ekipmanların eğitimle
kullanımının yangınlaştırılması sağlandı.
Yüksek korumalı eldiven talebinde
bulunuldu. Koruyucu ekipman tespiti ve
devamlılığı sağlandı. El hijyeni ve El
dezenfektanları ile ilgili eğitimler verildi.
Cep boy el dezenfektanı temin edilerek
her sağlık personeline dağıtımı yapıldı.
Enfeksiyon komitesi ile birlikte
koordineli çalışılarak5 AN gözlemleri
yapıldı.El hijyeni için 5 AN afişleri
asıldı.

Konu ile ilgili uzmanlarımız tarafından
çalışanlarımıza eğitim verilmiştir.
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Düşme

Teknik Servis
Laboratuar
Poliklinikler
Röntgen
Yoğun Bakımlar
Klinikler
Depolar
Diyaliz

Kaygan zeminlere uyarıcı levha
konulmuştur. Düşme riski ve
korkulukları eksik olan birimlere ilave
korkuluk yapılmıştır.Korkulukların
kullanılması sağlanmıştır. Kayma riski
olan zeminlere ve merdivenlere
kaydırmaz bantlar yerleştirilmiştir.
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HASTA BAKIM SÜRECİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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EVDE BAKIM SÜRECİNDE HASTA GÜVENLİĞİ
İlda EROL1 ,Yusuf Ergun KALAYCIOĞLU2
Özet
Evde bakım gören hastalar içinde medikal ortamda tedavi gören hastalar gibi hasta
güvenliği ilkelerinin eksiksiz uygulandığı ortamların hazırlanması çok önemlidir. Bu
süreçte formal ve enformal bakıcılar hastaları çok yönlü değerlendirip branşları ile gelir
durumları ile yaş, cinsiyet gibi çok yönlü donelerle ilişkili hasta güvenliği parametreleri
ile bakım hedeflerine yön vermelidirler.
Yaptığımız çalışmada Yenişehir ilçesinde 55-75 yaş arası 150 hastada hasta güvenliğini
tehdit eden değişik risklerin frekansı ve bunların yukarıda bahsedilen donelerle ilişkileri
incelenmeye çalışılmıştır. Bu risklerin birçok bağıl etken(branş, gelir düzeyi, vs.) ile
yüksek yüzdelerde seyrettiği tespit edilmiştir. Tabi ki ölçü aldığımız riskler, risk evreninin
dar bir kısmını temsil ettiğinden çözüm önerilerinde sadece mevcut riskler üzerinden
tanımlanmaya çalışılmıştır. İstatistiksel analizlerimizde SPSS13.0 programı
kullanılmıştır. Yığılımlar frekans analizi ile bağıl etkenlerin sorgulanması ise ki kare
bağımsızlık testi ile sorgulanmıştır. Anketler risk varlığının subjektif değerlendirilmesi(bir
riskin bir defaya mahsus bile olsa varlığının değer ifade etmesi ) adına daha çok dar
ölçekli cevaplarla hazırlanmıştır.
Evde sağlık hizmetleri sürecinde hasta güvenliği ile ilgili çalışmada en önemli amacımız
formal ve enformal bakıcılara hastaları ile ilgili spesifik riskleri ve bu risklerin
eliminasyonu adına yapılacak spesifik çalışmaları tanımlayıp rehber olmasını
sağlamaktır. Bu çalışmanın bu süreçte ki güvenlik politikalarının belirlenmesinde ve
sahadaki uygulamalarda dikkat ölçeği oluşumunda bir başlangıç olacağını
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Evde Bakım, Hasta Güvenliği, Evde Hasta Güvenliği
Abstract
For patients receiving care at home, such as patients treated in the medical environment,
patient safety principles applied to complete the preparation of media is very important.
In this process, non educated and trained caregivers, patients, evaluate and versatile, his
work, income status, such as age and gender data should provide direction in relation to
the goals of care with patient safety parameters. In this study, the town of Yenişehir, 150
patients between the ages of 55-75, various risks that threaten the security of patient data
in the frequency relationships have been examined and referred to them. Many of these
risks relative factors (occupation, income level, etc.) were seen with a high percentage. Of
course measure received the risks, the risk universe represents a narrow part of the
suggestions for the solution only through the current risks were described.
SPSS13.0 program was used for statistical analyzes. Savings, with a relative frequency
analysis evaluation of the factors are investigated with the ch square independence test.
Polls, subjective evaluation of the presence of risk (even if the existence of a risk value to
express a one-off) has been prepared to answer a more narrow scale. Home health care
process, patient safety goal related to the study, the most important, non-educated and
trained caregivers, patients and the specific risks related to the elimination of these risks
on behalf of the contacts define the specific work to ensure that.
1
2

Bursa Yenişehir Devlet Hastanesi, ildober36@gmail.com
Bursa Yenişehir Devlet Hastanesi, dtyusuf@yahoo.com
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Keywords: Home Care, Safety of Patients, Safety of Patients at Home
1. GİRİŞ
1.1. Evde Bakım Sürecinde Hasta Güvenliği
Ülkemizde iki yıla yakın bir zamandır ciddi bir faaliyet temposuyla değerlendirilmeye
başlanan evde sağlık hizmetleri bugün mobil hastanecilik innovasyonunun en önemli
ayağı haline gelmiştir. Tabi bu süreçte FORMAL (profesyonel medikal uygulayıcılar) ve
ENFORMAL(akraba, arkadaş, komşu, vs.) (ANCIEN Project L.T. C classification)
bakıcılardan bakım alan hastaların bu hizmeti, hasta güvenliği ilkelerine uygun olarak
almaları da çok önemli bir husus haline gelmiştir. Bu nedenle FORMAL ve ENFORMAL
bakım verecek kişilerin hasta güvenliği konularında en üst düzeyde bilgiye sahip olmaları
sağlanmalıdır.
Evde sağlık hizmetleri sürecinde uygulanacak hasta güvenliği ilkeleri aslında medikal
ortamda verilen hizmetlerin prensipleri ile aynıdır. Mesela hastanede düşmeler,
enfeksiyon, bakım planları ve ilaç yönetimi ne kadar önemli ise evde bakım hizmetleri
içinde aynı hususlar çok önemlidir. Bu nedenle medikal ortamlarda isteten tüm hasta
güvenliği parametreleri uyarlanmış hali ile evde bakım hizmetlerinde de istenmelidir. örn:
evde bakım sürecinde ilaç yönetimi, evde bakım sürecinde enfeksiyon kontrolü vs. Hasta
güvenliği konularında hastanelerde söz konusu olan olumsuz durumlarda(yanlış taraf
uygulamaları, yanlış ilaç, yanlış doz uygulamaları.) evde bakım sürecinde önemini
korumaktadır. Mesela doğru hastaya gidilmemesi gibi hatalarda bu hizmet sürecinde
yapılabilecek hatalardan olabileceğinden hastanın doğru kimliklendirilmesi bu süreçte çok
önemli hale gelmektedir. Şimdilerde birçok yazılım firması bu hizmetler için mobil
doğrulama sistemlerini kurmuş durumdalar.
1.2. Yaptığımız Çalışmada Amaç:
Evde bakım gören hastaların karşılaştığı hasta güvenliği ile ilgili sorunları tanımlamak ve
bu sorunlar için çözüm üretip bu çözümleri bakım planı olarak belirleyip formal ve
enformal bakım sunucularına rehber olmasını sağlamak.
Evde hasta güvenliği evde sunulan sağlık ve bakım hizmetlerinin bu hizmeti alan kişilere
vereceği zararın önlenmesi adına sağlık kuruluşlarının, formal ve enformal bakıcılarının
yapacakları çalışmaların tamamıdır.
2. YÖNTEM
Çalışma şekli ve veri temini; Çalışma Yenişehir ilçesinde yaşayan ve evde bakım gören 150
hasta ile yüz yüze görüşülerek, sorular direkt hastanın kendine sorularak alınan cevapların
değerlendirilmesi ile yapılmıştır. Hastalar bakım gördükleri mekânlarda ortamları
değerlendirilerek, birebir gözlem ile önceden randevu alınarak ziyaret edilmiştir. Çalışma
evreninin tamamı dâhil edilemediğinden örneklem seçimine gidilmiştir.
2. 1.Verilerin Analizi
Çalışmadaki tüm analizler SPSS 13,0 programı ile yapılmıştır. Çalışmada hasta
güvenliğini etkileyen faktörlerin frekansları bar grafikleri ile tanımlanmaya çalışılmış,
birbiri ile bağlantısı incelenen veriler ki kare bağımsızlık testi ile sorgulanmıştır.
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3. BULGULAR
Tablo 1. Evde Düşme Riskine Maruz Kalan Hastaların Frekansı
Statistics
DUSME
Valid
N
Missing

150
0

DUSME
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
E

79

52,7

52,7

52,7

Valid H

71

47,3

47,3

100,0

150

100,0

100,0

Total

Bar grafikte de görüldüğü gibi düşme riskinin evde bakım gören hastalar arasında ciddi
bir yüzdeye sahip olduğu dikkat çekmektedir.
Tablo 2. Özellikle Yetersiz İzlem Hatasından Kaynaklanan Bir Risk Olan
Hipoglisemik Atağın Frekansı
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Statistics
HGH
Valid
N
Missing

150
0

HGH
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
E

48

32,0

32,0

32,0

Valid H

102

68,0

68,0

100,0

150

100,0

100,0

Total

Bu riskinde evde bakım gören hastalarda yüksek bir yüzdeye sahip olması özellikle
yetersiz izlemden kaynaklanan bir problem olması da göz önüne alındığında bakıcının
hasta ile buluşma sıklığının sorgulanması adına önemli bir faktördür.
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Tablo 3. Allerji Hikâyesi Olan Hastaların Frekansı
Statistics
ALLERJİ
150

Valid
N
Missing

0

ALLERJİ
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
E

27

18,0

18,0

18,0

Valid H

123

82,0

82,0

100,0

150

100,0

100,0

Total

Özellikle anamnez alınmaması, besinlerle olan etkileşim, diğer ilaçlarla etkileşim,
ilaçların miatlarının kontrolünün yapılmamasından kaynaklanan hatalar veya hastanın
kendi sensitivitesinden kaynaklanan alerjide yine %18 gibi ciddi bir yüzde ile önemli bir
risk olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Tablo 4. Bakıcı İle İletişim Problemi Yaşayan Hastaların Frekansı
Statistics
ILETISIM
Valid

150

N
Missing

0

ILETISIM
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
E

69

46,0

46,0

46,0

Valid H

81

54,0

54,0

100,0

150

100,0

100,0

Total

Evde bakım gören hastaların hasta güvenliği ile ilgili risklere maruz kalmasında diğer
etkenlere nazaran ön etken olmamasına rağmen, bu risklere zemin hazırlayan en önemli
faktör bakıcı ile yaşanacak iletişim problemidir. Bakıcısı ile iletişim problemi olan bir
hastanın farklı risklerle karşılaşma algoritması daha geniş bir spektrumda seyredecektir.
İletişim problemi diğer risklere maruz kalma adına bir giriş kapısı durumundadır.
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İstatistiğimizdeki yüksek yüzde diğer risklere açılan bu kapının büyüklüğünü
göstermektedir.

Tablo 6. Evde Bakım Gören Hastalarda Önemli Bir Risk Parametresi Olan
Enfeksiyon Ve Yara Hikayesi Olan Hastaların Frekansı
Statistics
YHENFH
Valid

150

N
Missing

0

YHENFH
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
E

80

53,3

53,3

53,3

Valid H

70

46,7

46,7

100,0

150

100,0

100,0

Total
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Tablo 6 da görüldüğü gibi yetersiz izlem, hastanın enfeksiyona yatkınlığı, mevcut
hastalıkları, hatalı bakım uygulamaları, hastanın bakım gördüğü mekandaki
uygunsuzluklar, özellikle enformal bakıcıların eğitimsizliklerinden kaynaklanan yanlış
uygulamalar,
sosyokültürel
yapıdan
kaynaklanan
olumsuz
geleneksel
uygulamalar(kocakarı ilaçları v.s), gelir seviyesindeki düşüklükten kaynaklanan yetersiz
beslenme ve yaşanılan ortamın hijyen koşulları nedeni ile oluşabilecek en büyük risk olan
enfeksiyonun sebep yelpazesi geniş olduğundan yüzdesinin de yüksek olduğunu
görmekteyiz.
Tablo 7’de ilişki ki kare bağımsızlık testi ile sorgulanarak risklere hazır olunması gereken
branşlara bakıcılar adına dikkat çekilmek istenmektedir.
Tablo 7. Hastaların Ana Tanı İle Bağlı Oldukları Branşlarla Düşme Riski
Arasındaki İlişki
Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing

Total

Percent N Percent

BRNS * DUSME 150 100,0% 0

N

Percent

,0% 150 100,0%

BRNS * DUSME Crosstabulation
DUSME
Total
E
1

9

10

Expected Count

5,3

4,7

10,0

% within BRNS

10,0%

Count

CERRAHI

12,7%

6,7%

,7%

6,0%

6,7%

30

21

51

Expected Count

26,9

24,1

51,0

% within BRNS

58,8%

41,2% 100,0%

% within DUSME

38,0%

29,6%

34,0%

% of Total

20,0%

14,0%

34,0%

5

17

22

Expected Count

11,6

10,4

22,0

% within BRNS

22,7%

% of Total
Count

Count

GOGUS

90,0% 100,0%

1,3%

% within DUSME

BRNS ENDOKRIN

H

77,3% 100,0%

% within DUSME

6,3%

23,9%

14,7%

% of Total

3,3%

11,3%

14,7%
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Count
Expected Count
KALP-DAMAR % within BRNS

3,0

,0% 100,0% 100,0%

% of Total

,0%

2,0%

2,0%

1

5

6

Expected Count

3,2

2,8

6,0

% within BRNS

16,7%

83,3% 100,0%

1,3%

7,0%

4,0%

,7%

3,3%

4,0%

28

7

35

Expected Count

18,4

16,6

35,0

% within BRNS

80,0%

% within DUSME

35,4%

9,9%

23,3%

% of Total

18,7%

4,7%

23,3%

6

7

13

Expected Count

6,8

6,2

13,0

% within BRNS

46,2%

Count

20,0% 100,0%

53,8% 100,0%

% within DUSME

7,6%

9,9%

8,7%

% of Total

4,0%

4,7%

8,7%

8

2

10

Expected Count

5,3

4,7

10,0

% within BRNS

80,0%

% within DUSME

10,1%

2,8%

6,7%

5,3%

1,3%

6,7%

79

71

150

Expected Count

79,0

71,0

150,0

% within BRNS

52,7%

Count

% of Total
Count

Total

1,4

2,0%

Count

ORTOPEDI

1,6

4,2%

% of Total

ONKOLOJI

3

,0%

% within DUSME

NOROLOJI

3

% within DUSME

Count

NEFROLOJI

0

20,0% 100,0%

47,3% 100,0%

% within DUSME 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total
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52,7%

47,3% 100,0%

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

36,153(a)

7

,000

Likelihood Ratio

39,941

7

,000

N of Valid Cases

150

Pearson Chi-Square

a 6 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,42.

Yukarıda da görüldüğü gibi özellikle nöroloji ve endokrin branşlarında düşme
frekanslarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu branşlarda hastası olan
formal ve enformal bakıcılara düşme ve düşme sonrası ile ilgili ciddi bir rehberlik hizmeti
verilmelidir. Gerek kurumda gerek hastanın evinde bu branşlarda hastası olan bakıcılara
yüz yüze veya eğitim CD leri ile eğitim verilmesi zorunludur.
Tablo 8. Bu istatistik çalışmamızda ise bası yarası ve enfeksiyon riskine maruz kalan
hastaların ana tanı ile bağlı olduğu branşlar arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır.
Case p rocessing Summary
Cases
Valid
N

Missing

Total

Percent N Percent

BRNS * YHENFH 150 100,0% 0

N

Percent

,0% 150 100,0%

BRNS * YHENFH Crosstabulation
YHENFH
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Total

E
2

8

10

Expected Count

5,3

4,7

10,0

% within BRNS

20,0%

Count

CERRAHI

H

80,0% 100,0%

% within YHENFH

2,5%

11,4%

6,7%

% of Total

1,3%

5,3%

6,7%

24

27

51

Expected Count

27,2

23,8

51,0

% within BRNS

47,1%

52,9% 100,0%

% within YHENFH

30,0%

38,6%

34,0%

% of Total

16,0%

18,0%

34,0%

10

12

22

Expected Count

11,7

10,3

22,0

% within BRNS

45,5%

54,5% 100,0%

% within YHENFH

12,5%

17,1%

14,7%

6,7%

8,0%

14,7%

1

2

3

Expected Count

1,6

1,4

3,0

KALP-DAMAR % within BRNS

33,3%

Count

ENDOKRIN

Count

GOGUS

% of Total
BRNS

Count

1,3%

2,9%

2,0%

,7%

1,3%

2,0%

2

4

6

Expected Count

3,2

2,8

6,0

% within BRNS

33,3%

% within YHENFH
% of Total
Count

NEFROLOJI

ONKOLOJI

66,7% 100,0%

% within YHENFH

2,5%

5,7%

4,0%

% of Total

1,3%

2,7%

4,0%

26

9

35

Expected Count

18,7

16,3

35,0

% within BRNS

74,3%

25,7% 100,0%

% within YHENFH

32,5%

12,9%

23,3%

% of Total

17,3%

6,0%

23,3%

8

5

13

Count

NOROLOJI

66,7% 100,0%

Count
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Expected Count

6,9

% within BRNS

61,5%

% within YHENFH

10,0%

7,1%

8,7%

5,3%

3,3%

8,7%

7

3

10

Expected Count

5,3

4,7

10,0

% within BRNS

70,0%

% of Total
Count

ORTOPEDI

13,0

38,5% 100,0%

30,0% 100,0%

% within YHENFH

8,8%

4,3%

6,7%

% of Total

4,7%

2,0%

6,7%

80

70

150

Expected Count

80,0

70,0

150,0

% within BRNS

53,3%

Count

Total

6,1

46,7% 100,0%

% within YHENFH 100,0% 100,0% 100,0%
53,3%

% of Total

46,7% 100,0%

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

14,907(a)

7

,037

Likelihood Ratio

15,527

7

,030

N of Valid Cases

150

Pearson Chi-Square

a 6 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
1,40.
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Bu istatistik incelendiğinde pik yapan branşların düşme ile paralel olduğunu
görmekteyiz.Bu hususta önemli olan nokta özellikle endokrin(Diyabet hastası çoğunlukla
olmak üzere)branşındaki hastaların enfeksiyona zaten var olan yakınlığı hatırda
tutulmalıdır.Nörolojik hastaların pik seviyesinin yüksek olmasıda inme geçirmiş
hastaların hareket imkanlarının azalması neticesinde oluşan bası yaraları olduğunu
düşünmekteyiz.Bu hizmet sürecinde pik seviyelerini düşürmek için alınması gereken
tedbirler tartışma bölümünde belirtilmeye çalışılmıştır.
Tablo 9:Bu tabloda bakım gören hastaların gelir düzeyi ile enfeksiyona maruz kalma riski
arasında bir ilişki olup olmadığı sorgulanmaya çalışılmıştır. . Gelir düzeyi sorgulanırken
A=Açlık Sınırı ( 870 TL)Y=yoksulluk sınırı (2835 TL)Ü=Yoksulluk sınırının üstü olarak
alınmıştır.(2835 ve üzeri.) (ekonomy.net.2011).Bu verilere göre A grubu hastalar (0–870
TL.)arası geliri olan hastalardır.B grubu hastalar(870–2835 TL)arası geliri olan
hastalardır.Ü grubu hastalar ise(2835 TL.)üzerinde geliri olan hastaları ifade edecektir.
Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing

Total

Percent N Percent

YHENFH * GD 150 100,0% 0

N

Percent

,0% 150 100,0%

YHENFH * GD Crosstabulation
GD
Total
A
Count
YHENFH E
Expected Count
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U

Y

47

4

29

80

47,5

2,7

29,9

80,0

% within YHENFH

58,8%

5,0%

% within GD

52,8%

80,0%

51,8%

53,3%

% of Total

31,3%

2,7%

19,3%

53,3%

42

1

27

70

41,5

2,3

26,1

70,0

60,0%

1,4%

% within GD

47,2%

20,0%

48,2%

46,7%

% of Total

28,0%

,7%

18,0%

46,7%

89

5

56

150

89,0

5,0

56,0

150,0

59,3%

3,3%

Count
Expected Count
H % within YHENFH

Count
Expected Count
Total

% within YHENFH

36,3% 100,0%

38,6% 100,0%

37,3% 100,0%

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

% within GD

59,3%

% of Total

3,3%

37,3% 100,0%

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

1,492(a)

2

,474

Likelihood Ratio

1,613

2

,446

N of Valid Cases

150

Pearson Chi-Square

a 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,33.
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Sonuçlarda gelir düzeyi düşük hastalarda bası yarası ve enfeksiyon riskinin yüksek
seyrettiği görülmektedir. Bu sonuç hem sosyoekonomik olarak hasta için iyi bir ortam
sağlanamamasından hem de kurumlar ve bakıcıların hatalarından dolayı hastanın bakıma
ulaşamamasından kaynaklanabileceği düşünülebilir.
4. TARTIŞMA
4.1. Evde Hasta Güvenliğini Tehdit Eden Tıbbi Risk Faktörleri:
x Hipoglisemi
x Yatak yaraları
x Enfeksiyon
x Allerji rski
x Düşmeler
x Kimlik doğrulama
x İlaç alımına bağlı riskler(yanlış ilaç, yanlış doz, yanlış zaman vb.)
x Taraf uygulamaları(kulak yıkama, göze ilaç damlatma v.s.)
x Diyet yönetimi
x Aspirasyon
x Eksik veya hatalı fizyoterapi
x Tıbbi cihazların kalibrasyon ve kontrolü
4.2. Evde Hasta Güvenliğini Tehdit Eden Fiziki Risk Faktörleri:
x Elektrikli aletlerin kullanımından kaynaklanabilecek riskler
x Ev kazaları
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x
x
x
x
x
x
x

Çevre şartları (bahçe v.s.)
Doğru iklimlendirme
Uygun olmayan zemin
Merdivenlerde oluşabilecek riskler
Temizlik ve Dezenfeksiyon
Fiziksel alan-mimari
Yangın güvenliği

4.3. Evde Hasta Güvenliğini Tehdit Eden Sosyal Risk Faktörleri;
x
x
x
x
x

Maddi imkânsızlıklardan kaynaklanan riskler
İletişimden kaynaklanan riskler
Eğitim eksikliğinden kaynaklanan riskler
Bakıcı tarafından şiddete ve tacize maruz kalma
Evde yalnız kalmaktan kaynaklanan risk faktörleri.

Yaptığımız çalışmalar sonucunda evde hasta güvenliğini etkileyen, diğer faktörlere göre
daha yüksek istatistiği bulunan Makro Risk Faktörlerinin eliminasyonu için
yapılabilecekleri şu şekilde sıralayabiliriz.
4.1.1. Evde Hipoglisemik Atak: Kan şekeri düzeyinin 50 mg/dl veya altına düşmesi
hipoglisemi olarak tanımlanır. Hipogliseminin oluşumuna zemin hazırlayacak nedenler
ortadan kaldırıldığında hipoglisemi riski de uzaklaştırılmış olur, Aksi takdirde insülin
veya oral antidiyabetik ilaç kullanan herkeste hipoglisemi görülebilir. (Türkiye Diyabet
Vakfı.2010)
Evde Hipoglisemik Atağa Nasıl Müdahale Edilir: Enformal bakıcılar eğer uzun süre
hastayı yalnız bırakıyorlarsa hastanın görebileceği ve kolayca ulaşabileceği bir yere
meyve suyu, kesme şeker, tatlı bisküvi, v.b. hipoglisemik atağı etkileyecek besin
maddeleri bırakmalıdır. Enformal bakıcı eve geldiğinde hastanın bilinci yerinde değilse
hemen 112 acil servis aranmalı veya en yakın bir hastaneye götürülmeli. Hastanın bilinci
yerinde değilse aspirasyon riskini arttıracağı için oral yolla beslenmemelidir.
Hipoglisemide bu risk daha çok yetersiz izlemden kaynaklanmaktadır. Hipoglisemi
oldukça önemli bir risk faktörü olduğu için ve hayati önem taşıdığı için bakıcıların bu
konuda çok iyi eğitilmesi gerekir.Hipoglisemiye karşı diyabetik veya düşük kalorili
meyve suyu konsantreleri, meşrubat veya marmelât kullanılmamalı çünkü bunlar şeker
içermediği
için
hipoglisemik
atakta
istediğimiz
etkiyi
göstermeyebilirler.(diyabet.tripot.com.2011)
4.1.2. Yatak Yarası İle Mücadele; Yatak yaralarının(basılserlerinin) oluşumunu
önlemek: Uzun süreli basıncın etkisinde kalmaya bağlı olarak, vücudun herhangi bir
bölgesinde iskemi ve nekroz sonucu oluşan yaralara yatak yaraları(basınç ülserleri) denir.
( KORKUT 2011.)Yatak yaralarının en sık geliştiği bölgeler, sakrum, koksiks, iskial
tüberositler ve büyük torakanterler üzerindeki alanlardır.
Yatak Yaralarının Açılmasını Kolaylaştıran Durumlar:

x
x
x

Fiziksel durum (fazla kilo, zayıflık)
Sedasyon (hareket engellendiği için)
Spinal kord yaralanmaları (paralizi)
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x
x
x
x
x
x

Yaşlılık (hareketlerin ve cilt altı yağ dokusunun azalması, cildin kuruması, cilt
elastikiyetinin kaybolması, kan dolaşımının azalması gibi nedenler)
Ödem
Yetersiz beslenme (hastanın beslenme özellikleri)
İdrar ve dışkı kaçırma (inkontinans)
Nem (deriyi tahriş eder ve yaralar; çeşitli çalışmalarda yatak yarası gelişim
riskini beş kat arttırdığı saptanmıştır)
Sürtünme ve var olan bazı sistemik hastalıklar yatak yaralarının açılmasını
kolaylaştırmaktadır.

Yatak Yarasının Oluşumunu Önlemek İçin Bakım Önerileri;
Yatak yaralarını önlemeye yönelik olarak öncelikle risklerin tanılanması, basıncın
etkilerinin azaltılması, beslenme durumunun belirlenmesi, uzun süren yatak istirahatinden
kaçınılması ve deri bütünlüğünün korunması gerekir. Riskli hastalarda ilk önleyici
girişim; basınç, sürtünme ve tahriş gücünün etkisini azaltmaktır. Bunun için;

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Devamlı aynı pozisyonda kalma yatak yarası oluşumunu hızlandıracağı için
hastanın pozisyonu 2 saat ara ile değiştirilmelidir .(mümkünse daha sık
pozisyon değişimi yapılmalı). Her pozisyon değişiminde deri gözlenmeli, masaj
yapılmalı
Hastaya pozisyon verirken sünger veya silikon jel gibi maddelerden yapılmış
yastık, şilte, rulo havlu ve çarşaf kullanılmalı
Yatak takımları temiz, kuru ve kırışıksız olmalı
Hasta yatağı günde bir kez değiştirilmeli
Battaniyenin bası yapmaması için yatak çerçeveleri ya da ayak destek tahtası
kullanılmalı
Hasta belirli aralar ile yataktan sandalyeye alınıp, 30 dakika oturması
sağlanmalı
Eğer tekerlekli sandalyeye bağımlı ise, elleri ile destek olarak, sandalye
üzerinde kalçalarını 30dk/60 sn süre ile yükseltmeye çalışması sağlanmalı
Hastanın yatağının baş kısmının 30 dereceden fazla yükseltildiği durumlarda,
aşağıya doğru kayması ve hastaya pozisyon verdirirken, hastanın sakrum ve
topuklarına basınçlı güç uygulaması sonucu yatak yarası gelişebilir. Bu nedenle
hastanın başı 30 dereceden fazla yükseltilmemeli, topuklar ayak destek tahtası
ile desteklenmeli, sürtünme noktalarına (topuk, dirsek) koruyucu pedler
kullanılmalı,
Bası bölgelerinin kontrolü sık yapılmalı,
Dolaşımı uyardığı ve hastayı rahatlattığı için basınç bölgelerine, hastanın
durumuna göre günde 1 veya 2 kez masaj yapılmalı (yatak yarası oluşmuşsa
masaj uygulanmaz)
Yatak yarası açılmışsa hijyene dikkat ederek, enfeksiyon oluşumu önlenmelidir.
Vücut ılık su ve sabunla yavaşça silinmeli, durulanmalı ve kurulanmalı (alkollü
sıvılar, sert sabunlar ve pudralar kullanılmamalı),
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Deriye nemlendirici ve besleyici bariyer kremler uygulanılmalı,
İdrar ve dışkısını tutamayan hastalar sık aralıklarla (30 dk) kontrol edilmeli,
Felçli hastalarda her dışkılamadan sonra bu bölge ılık su ve sabunla yıkanmalı,
durulanmalı ve kurulanmalı, nemi emen hasta altı pedler kullanılmalı,
Yatak çarşafları ve giysiler hastanın derisinin hava almasını sağlayan pamuklu
kumaşlardan olmalı, sentetik kumaşlardan olmamalı (ter ve ısıya neden
oldukları için)
Giysiler çok dikişli olmamalı, düğme yerine yapışkan bantlar tercih edilmeli,
Yatak çarşafları pamuklu yumuşak olmalı saten olmamalı.
Uzun süre yatağa bağımlı hastalar için havalı yataklar kullanılmalı.
Hastaya, vücut mekaniğine uygun yatış pozisyonları uygulanmalıdır.
Simit; uzun yıllar koruyucu olarak kullanılmasına karşın, bugün uygulandığı
bölgede dolaşımı engellediği ve yatak yarasının oluşmasına neden olduğu için
artık kullanılmamaktadır,
Ayak destek tahtası; ayak tabanının öne düşmesini önlemek amacıyla kullanılır:

Yatak yaralarının önlemede aşağıdaki araç ve gereçlerde kullanılabilir.

x
x
x
x
x
x

x
x

Pnömatik yatak; içinde sıkıştırılmış hava bulunan yataklardır. 3–5 dakika ara ile
şişip boşalırlar,
Su yatakları;
Clinitron yatağı; bu yatakta polyester bir kılıf içerisinde çok sayıda küçük
seramik mikro küreler vardır ve kılıfın içerisine sürekli sıcak hava üflenerek
mikro kürelerin hareket halinde olması sağlanır,
Yatak çerçeveleri; battaniye ve yatak örtülerinin ağırlığının hasta üzerine
yaptığı basıyı önlemek amacıyla kullanılır,
Trochantre rulo; vücudun güçsüz veya felçli olan tarafını desteklemek veya
hastayı döndürmek amacıyla kullanılır,
Koyun postu; iyi bir izolasyon gereci olduğundan vücut ısısını normal düzeyde
tutar, ter ve nemi emer, post üzerindeki yün kitlesi hasta pozisyon değiştirdiği
zaman geri çekilerek sürtünme etkisini en düşük düzeye indirir ve vücut
ağırlığını tüm yüzeye eşit olarak dağıtıp kemik çıkıntıları üzerindeki basıyı
azaltır,
Yumurta küfesi yatağı; hastanın vücut ağırlığının yatağa eşit dağıtılmasını
sağlar,
Stryker; hastanın sırtüstü pozisyondan, yüzüstü pozisyona yandan
döndürülmesinde kullanılır.(yeniumutlar.kadikoy .2011)

4.1.3. Enfeksiyondan Korunma: Enfeksiyon riskinin azaltılması için önlemler alınmalı.
enfeksiyonların en yaygın olanları, yatak yaralarından kaynaklanan, pnömoniye bağlı olan
ve kataterlere bağlı ortaya çıkan enfeksiyonlardır. Bunlar ve diğer enfeksiyonların
önlenmesinin merkezi el hijyeninin sağlanmasıdır. Hastaya ve bakım yapan kişilere el
hijyeni yöntemleri öğretilmelidir. Eller her zaman sabunla ve el yıkama tekniğine uygun
olarak yıkanmalıdır. Hasta haftada en az iki kez banyo yapmalıdır. Manikür, pedikür
enfeksiyon riskini artırdığı için yapılmamalıdır. Saçlar her gün taranmalı gerekirse
yıkanıp saç derisi kontrol edilmelidir. Oral enfeksiyonları önlemek için günde en az iki
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kez yumuşak bir fırça ve ılık su ile mukoza dil ve diş etleri fırçalanmalı, klorheksidin
gargaralar kullandırılmalı protez kullanıyor ise protezler temizlenmeli ve özel
solüsyonlarda bekleterek dezenfekte edilmelidir. Tırnaklar temiz olmalı el tırnakları
yuvarlak ayak tırnakları düz kesilmelidir. Ayaklar her gün kontrol edilmeli gerektiğinde
yıkanmalı ve mantar enfeksiyonu riskini azaltmak için çok iyi kurulanmalıdır. Özellikle
diyabet hastalarında ayak bakımı diğer hastalara göre iki kat daha önemlidir. Çünkü
mantar hastalığı diyabet hastalarında daha sık görülmektedir. Bundan dolayı diyabet
hastalarına özel ayak bakımı verilmeli ayaklar sık kontrol edilmeli kesinlikle nemli
bırakılmamalı her akşam yıkanıp kurulanmalı yara olup olmadığı kontrol edilmeli. Varsa
gerekli önlemler alınmalı. Sıkan çoraplar giyilmemeli. Terletmeyen pamuklu çoraplar
seçilmeli, üç günden fazla aynı ayakkabı veya terlik giyilmemeli. Rahat, bol sıkmayan ve
terletmeyen kumaştan yapılmış kıyafetler tercih edilmeli. Perine bakımı enfeksiyonu
önlemek için önemlidir. Perine ılık su ile temizlenip kurulanmalı, hastaya ve bakıcıya bu
öğretilmelidir. Perine temizliği önden arkaya doğru yapılmalıdır. Eller bakım öncesinde
ve sonrasında sabunla el yıkama tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. Özellikle solunum
yolu ile bulaşan hastalığı olan bireylerden uzak durulmalı. Sarılma öpüşme gibi yakın
temaslardan kaçınılmalı. Hasta ziyaretleri mümkün olduğunca kısa tutulmalı. Evde bakım
hastalarını enfeksiyon risklerinden koruyabilmek için; dezenfeksiyon, sterilizasyon ve
asepsi
uygulamaları
hastanelerde
belirlenen
standart
uygulamalarla
aynıdır(ÖZKAN.2003). Bu uygulamaların hasta bakıcılarına öğretilmesi gerekmektedir.
4.1.4. Allerji Riskine Hazır Olmak; En sık rastlanan alerjenler şunlardır;
4.1.4.1. Çevresel(aero) allerjenler.
x Ev tozu akarları
x Polenler
x Küf mantarları
x Hayvan allerjenleri
4.1.4.2. Böcek Allerjenleri
4.1.4.3. İlaç Allerjenleri
4.1.4.4.Mesleki Allerjenler(Astım Allerji. org.2011)
Hastanın herhangi bir allerjisinin bulunup bulunmadığı iyi bilinmeli, buda ancak iyi
alınmış bir anamnez ile öğrenilebilir. Bu yüzden formal ve enformal bakıcılar detaylı
anamnez almayı bilmeliler. Çünkü bu hasta açısından hayati önem taşımaktadır. Hastada
alerjik reaksiyon oluşturabilecek maddeler bilinmeli ve mümkün olduğunca bu
maddelerden uzak tutulmalı. Hastaya ilaçları içirildikten sonra hemen yanından
ayrılmamalı bir süre hasta gözlenmelidir. Hasta çok alerjik bir yapıya sahipse odasında
halı ve alerjiye sebep olacak diğer malzemeler bulundurulmamalıdır. Ya da antialerjik
halılar ve malzemeler kullanılmalıdır. Besin veya ilaç intoleransı varsa bunlara da dikkat
edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Allerji belirtileri çok iyi bilinmeli bunlardan
birisi dahi görülse müdahale edilmeli. Hastanın hemen oksijen alması sağlanmalı sıkan
giysileri varsa gevşetilmeli. Hastanın hayati bulguları gözlemlenmeli. Evde acil müdahale
yapılabilecek ilaç ve malzemeler bulundurulmalıdır. Bu malzemelerin kullanımı
bilinmelidir. Bu belirtiler görüldüğünde hemen bir hekimle iletişime geçilmelidir.
Evde yapılabilecek müdahalelere hasta yanıt vermiyorsa vakit geçirmeden bir sağlık
kuruluşuna götürülmelidir. Bu konuda formal ve enformal bakım verenler çok iyi
eğitilmelidir. Bu riskin müdahale zaman aralığı kısa olduğundan önemi unutulmamalıdır.
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4.1.5. Düşme Riski Evde de Var
Düşme hasta güvenliği kapsamı içinde değerlendirilen bir risk parametresidir. Etkisi ve
şiddeti itibarı ile sentinel olay uyarılarına konu olan düşmenin sonuçları ölümcül
olabilmektedir.22 sentinel olay sınıflandırılması içinde istatistikî olarak 6. Sıradadır.5437
vaka içinde 330 rakamıyla %6,1’lik dilimi oluşturmaktadır. Bir olayın sentinel olarak
kabul edilebilmesi için ya uzuv kaybı olacak veya o vaka sonucu kişinin ölmesi
gerekmektedir.(Hizmet Kalite Standartları Rehberi 2010). Bu açıdan bakıldığında
düşmenin engellenmesi daha önemli hale gelmektedir. Araştırmalar evlerde yapılacak bir
takım değişikliklerle düşme riskinin %60 oranında azaltılabileceğini göstermiştir
(istanbulcerrahi.com.).
Bunu mobilyalarda küçük düzenlemeler, evin tesisat bakımı ve aydınlatma ile yapmak
mümkündür. Hasta odası sade olmalı, gereksiz eşya olmamalı, mobilyalar oda içinde ve
odalar arasında rahat dolaşabilecek şekilde düzenlenmeli, kapı kenarları ve koridorlarda
kutu vb. materyal bulundurulmamalı, elektrik, telefon gibi kablolar yürüme yolunda
olmamalı ayrıca bunlar halı ve kilimlerin altından geçirilmemeli, uzatma kabloları
kullanılmamalı halı ve kilimler yere yapıştırılmalıdır. Ayrıca duvardan duvara halı ideal
bir yöntemdir. Uyunulan yatak çok yüksek olmamalıdır. Hasta yardımsız inip
çıkabilmelidir. Yatak sabit olmalıdır. Odalarda gece lambası kullanılmalı, zeminin kaygan
olmamasına dikkat edilmelidir. Hastanın dolaşabileceği yerlerin aydınlatılması iyi
yapılmalıdır. Evde dolaşırken her ihtiyaç duyduğunda tutunabileceği sağlam materyaller
kullanılmalı, çok alçak kalkması zor sandalye ve puflarda oturulmamalı.1cm den yüksek
eşik olmamalı. Yapılan çalışmalarda düşmelerin özellikle tuvaletle yatak arasında
görüldüğü ve en sık saat 10-11 arası görülmüş olduğu tespit edilmiştir.(ÖKTEMER
2009.) Bu verilerden yararlanılarak hastalar bu saatlerde daha sık gözlenmeli tuvalet ve
banyoya giderken yalnız bırakılmamalıdır. Özellikle yaşlılarda düşme daha tehlikeli
sonuçlar doğurabilmektedir. Hatta ölümlerle bile sonuçlanabilmektedir. Yaşlılarda denge
problemi daha sık yaşandığından ve kemik erimesi daha çok olduğundan yaşlılarda düşme
daha da önemli bir durum olarak karşımızda durmaktadır. Yatak odası ile banyo
arasındaki yol gece boyunca ışıklandırılmalıdır. Tuvalet klozetini üzerine kolayca oturup
kalkacak yükseklikte bir destek yapıştırılmalı, cam duş kabinleri kırılmayan bir malzeme
ile değiştirilmelidir. Lavabo ve duş yanına sıvı sabun sistemi monte edilmeli, banyo
duvarlarına tutunma barları monte edilmelidir.
Elektrik düğmeleri kolay ulaşılabilecek yerde odanın girişinde olmalı önünde engel
olmamalıdır. Yatağın başucunda bir lamba, telefon ve el feneri bulunmalıdır. Kullanışlı
kaymayan yün veya pamuk çarşaflar bir yerde olmalıdır. Mümkünse otomatik elektrik
düğmeleri kullanılmalıdır. Merdiven iniş ve çıkışlarında birer el feneri bulundurulmalı,
merdiven döşemeleri kenarların kolay görülmesini sağlayacak açık renkli kaplama ile
kaplanmalıdır. Kaymayı engelleyici kaplama kullanılmalı, merdivenlerde bozuk materyal
varsa onarılmalı. Merdivenlerin her iki yanında75 cm. yükseklikte trabzan bulunması
sağlanmalı.
Düşmeler, diğer JCI hedeflerinden farklı olarak doğrudan hastalarla ilgili ve düşme
önleme programlarının kısıtlı etkileriyle kısmen engellenebilecek problemler olarak
karşımızda durmaktadır.
Formal ve enformal bakıcılar düşmelerde hastaların ana tanı ile bağlı oldukları branşları
göz önünde bulundurmalı, yaptığımız çalışmalarda da izlenebileceği gibi özellikle
nöroloji ve diyabet hastalarının daha çok düşebilecekleri unutulmamalıdır.

518

Evde bakım hizmeti veren kurumlar düşme risklerinin takibini mobil yazılımlarla veya
yazılı indikatörlerle yapabilir.
4.1.6.Evde Doğru İlaç Yönetimi
İlaç alımından kaynaklanan risk faktörleri tanımlanmalı ve alınabilecek önlemler
belirlenmeli.
İlaç Yönetimine Bağlı Riskler;
x
x
x
x
x
x
x
x

Yanlış ilaç alımına bağlı olan riskler
Reçetesiz ilaç alımına bağlı riskler
Hastaya ilaç vermeden önce kimlik doğrulamasında yapılacak hatalara bağlı
riskler
İlaç dozunda yapılan yanlışlıklara bağlı olan riskler
İlaç uygulama yollarına bağlı yaşanan riskler
İlaç uygulama zamanında yapılan yanlışlıklara bağlı riskler
Uygulanan ilacın oluşturduğu advers etkilere bağlı riskler
Uygulanan ilaçlar arasında etkileşimden dolayı oluşabilecek riskler.

Hastanın hangi ilaca alerjisi olduğu ve hangi ilaçları kullanmaması gerektiği bilinmeli.
Hastayla ve doktoru arasında sağlam bir köprü kurulmalıdır. Hastaya ilaç verirken
açıklama yapılmalı hasta ilacın hangi şikâyetine iyi geleceğini bilmelidir. Evde enformal
bakıcılardan sadece bir tanesi hastanın ilaçlarından sorumlu olmalı aksi durum mükerrer
ilaç uygulamalarına neden olacağından hasta için ciddi bir risk olacağı unutulmamalıdır.
Hasta ilacı almadan önce bakıcısına haber vermeli ondan habersiz ilaç almamalıdır.
Formal ve enformal bakım veren kişiler hastanın kullandığı ilaçların etkilerini, yan
etkilerini, beklenmeyen bir etki oluştuğunda alınacak önlemleri bilmeli ve tedbir
almalıdır. İlacın kullanma süresi bilinmeli bu süreden az yâda çok kullanılmamalıdır. İlacı
vermeden önce son kullanma tarihine bakmalı. Hasta ilacı içtikten sonra bir süre yanında
beklemeli hem ilacı içtiğinden emin olmalı hem de beklenmeyen bir etki oluşursa erken
müdahale açısından hasta gözlenmelidir. İlaçların adı, kullanma şekli, zamanı, kullanma
süresi, ilacın dozu ile ilgili bir çizelge yapılmalıdır. Her ilaç verildiğinde bu çizelgeye
işaretlenmeli doğru kayıt tutulmalıdır. İlaçlar saklanma koşullarına uygun bir şekilde
saklanmalıdır. İlaçlar çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edilmelidir. Rengi
bozulmuş tortulaşmış ilaçlar kullanılmamalıdır. Her seferinde ilaç hastaya verilmeden
önce bütün kontrolleri yapılmalıdır. Özellikle uzun süreli bakım gören hastalarda ilaçların
dozunda hassas olunmalı direnç gelişimine fırsat verilmemelidir. Enformal bakıcılara
ilaçların dozları, birbirleri ile olan etkileşimleri, besinlerle olan etkileşimleri, advers
etkileri ile ilgili bilgileri içeren listeli planlama tablolarının hazırlanması ve verilmesi
bakıcıların olası aksi durumlarda operatif davranma yetilerini artıracaktır.
4.1.7. Evde Doğru Diyet
Hastaların hastalıkları ile ilgili beslenme şeklinin özellik gerektirip gerektirmediği
konusunda doktorundan bilgi alınmalıdır. Eğer özel bir diyet gerektiren hastalık
ise(diyabet, hipertansiyon, böbrek hastalığı, vb. hastalıklar özel diyet gerektiren
hastalıklardır)diyet diyetisyen tarafından hazırlanmalı, hastanın diyete uygun beslenmesi
sağlanmalıdır. Diyete uymadığı takdirde oluşabilecek komplikasyonlar hastaya
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anlatılmalıdır. Hastanın diyet listesi mutfakta uygun bir yere koyulmalı yemekleri bu
listeye uygun hazırlanmalı. Öğün atlamamaya dikkat edilmeli. Özellikle şeker hastalarının
diyet listesinde bulunan ara öğünlerin önemi bilinmeli ve dikkat edilmelidir. Ara öğünler
atlandığında hastanın şeker seviyesinin yükseleceği bilinmeli. Hipertansiyon, kalp ve
böbrek hastaları için tuz tüketiminin zararları bilinmeli. Bu konuda hasta eğitilmeli.
Diyete uygun yiyeceklerin hazırlanması bakıcının sorumluğunda olmasına rağmen, diyete
uymak hastanın sorumluluğunda olan bir durumdur. Bundan dolayı diyet konusunda hem
hasta, hem de hasta bakıcılar eğitimli ve özenli olmalıdırlar. Komşuların iyi niyet ile
getirdikleri yemekler hastanın diyetine uygunsa ve hijyenik ortamda hazırlandığından
emin olunduğunda hastaya verilmelidir.
4.1.8. Doğru İletişim ve Empati
Evde hasta bakımı oldukça özveri ve sabır isteyen bir iştir. Evde hasta bakan kişi iletişim
tekniklerini çok iyi bilmeli ve uygulayabilmelidir. Zaman zaman empati yapmalı kendini
hastanın yerine koymalı hastada güven oluşturmalı bu da ancak iyi bir iletişimle
gerçekleşebilir. Karşılıklı anlayış ve yardımlaşma ortamı sağlanmalıdır, çünkü iletişim tek
yönlü olursa istenen etki sağlanamaz bu da hastanın tedavisini olumsuz yönde etkiler.
Hasta kişilerle iletişim normal insanlara göre biraz daha zordur. Çünkü hastalık
psikolojisi, ağrılar, umutsuzluk, vb. bunların hepsi iletişimi zorlaştıran durumlardır. Bu
yüzden enformal ve formal bakım veren kişiler bu konularda eğitimli olmalılar aksi
takdirde iletişimden kaynaklanan sorunlar hastanın psikolojik durumunu etkileyip hasta
güvenliğini tehlikeye sokabilir. Hastaya bakan kişi iletişimde beden dili%60 ses tonu %30
ve kelimelerin %10 önem taşıdığını bilmeli ve buna göre davranmalı.(Bursa Sağlık
Müdürlüğü 2011). Tedaviye yardımcı doğru iletişim hastanın kendi bakımına dâhil
olmasını ve hastanın psikolojik açıdan kendini iyi hissetmesini sağlar.
Formal ve enformal bakıcılarda özellikle uzun süreli bakımlarda gözlenebilecek
tükenmişlik kavramı da risk haritasına dâhil edilmelidir. Özellikle devlet kurumları bu
hususta bakıcılara her türlü desteği sağlayarak moral ve motivasyonlarını en üst düzeyde
tutabilecek etkinlikler planlamalıdır. Kişilerdeki mutsuzluk, ümitsizlik, zamanla bıkma,
unutkanlık ve zihin dağınıklığı bakım planında teknik hatalara neden olabilecek risk
hususlarıdır.
5. HASTA ODASI NASIL OLMALI
Evde bakım gören hastanın imkânlar ölçüsünde bir odası ve rahat edebileceği bir
yatağının olması elzemdir. Hasta odası her mevsime göre doğru iklimlendirilmelidir. Oda
ne sıcak nede soğuk olmalıdır. Hatta hastanın odasında ısı ve nem takibi yapılması daha
doğru olacaktır. Odanın aydınlatılması iyi yapılmalıdır. Gürültüden uzak olmalıdır. Hasta
odasında hareketi kısıtlayacak kadar çok eşya olmamalıdır. Böylece hastanın daha iyi
dinlenmesi sağlanır. Tedavide dinlenmenin gerekliliği göz önüne alındığında hasta
odasının önemi daha iyi anlaşılır.
Mikroptan arındırma: Hasta bakımında temizlik ve dezenfeksiyon, hem bakım sürecinde
hem de hastalığın bulaşmasında büyük önem taşır. Bu amaçla hasta odasının ve
eşyalarının temizliğine büyük önem verilmelidir. Hastanın odası yeterince
havalandırılmalı ve güneş alması sağlanmalıdır. Çünkü güneş ışınlarının mikrop öldürücü
etkisi vardır. Zaman zaman hastanın çarşafları ve çamaşırı da güneşlendirilmelidir.
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Özellikle formal bakıcılar mobil UV cihazları zaman zaman hastanın evine götürerek
odanın mikroplardan arınmasına yardımcı olabilir. Hastanın kirlenen çamaşırları evdeki
diğer kişilerin çamaşırlarına karıştırılmadan ayrı biriktirilmeli ve ayrı yıkanmalıdır.
Hastanın çamaşırları yıkanırken kaynatılmalı veya dezenfektan madde içinde belli süre
bekletilerek mikroplarından arındırılmalıdır. Ayrıca hastanın çamaşırları özellikle, tersten
ve dikiş yerlerinden ütülenmelidir. Hastanın balgam, kusmuk, idrar ve dışkıları özel
kaplarda toplanmalı. Hastanın yanında tükürük, balgam vb. atıkları için kullanılan ağzı
kapalı madeni kaplar da kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmelidir. Hastanın yemek için
kullandığı çatal, bıçak ve tabakları ayrı biriktirilmeli ve diğer kaplardan ayrı kaynatılarak
yıkanmalıdır. Hastanın bakımı sırasında uygulanan temizlik ve dezenfeksiyon hastalığın
sağlam kişilere bulaşmasını önler(egzersiztr.com).
6. EVDE HASTA GÜVENLİĞİ KONULARINDA EĞİTİM
Evde hasta güvenliği ile ilgili olarak eğitim planlarken süreçteki paydaşları doğru
belirlemek çok önemlidir. Bakıcı ve bakım gören hastanın eğitimi bu süreçte pastanın
büyük bir kısmında yer alsa da evde uzun süreli bakım gören hastalarda, evin devamlı
ziyaretçilerinden olan komşular ve akrabalar da birer paydaş sayılacağından bu eğitim
sürecine dahil edilmelidir. Bu eğitimleri planlarken çalışmamızın özünde de belirtmeye
çalıştığımız gibi branş bazında dokümanlar hazırlanarak bunların bakıcılara temini
yoluyla; formal bakıcılara kurumlarında enformal bakıcılara ve diğer paydaşlara da
bulundukları mekanlarda web üzerinden, interaktif CD’ler ile mobil CD, VCD çalarlar ile
bu eğitimleri gerçekleştirmek her zaman mümkündür. Branş bazında değerlendirmeler ile
hastalığın kendine has risk parametreleri kullanılarak verilecek bakımın daha güvenli
olacağı düşünülmektedir. Örneğin evde bakım gören bir diyabetik hastaya ve bakıcısına
diyabetik hasta risk parametrelerini ve bakım planını içeren rehber ve dökümanların
verilmesi sonucundaki bakım süreci her zaman daha iyi olacaktır.
7. SONUÇ
Yaptığımız çalışmada özellikle evde bakım gören hastalar için önemli olan makro risk
faktörlerinin istatistiğini belirleyerek bu risklerin eliminasyonu adına yapılabileceklerin
bir kısmını özellikle öne çıkararak bakıcılara rehber olunmasını amaçladık.
Genel olarak üç ana perspektiften oluşan (rehabilitasyon, fizyoterapi, psikoterapi) bu
sürecin özellikle rehabilitasyon kısmının profesyonel ve hastanın zarar görmeyeceği bir
şekilde yapılması için bakım gören hastaların mevcut hastalıkları dikkate alınarak ve her
türlü algoritmayı göz önünde bulundurarak risklerden arındırılmış bir şekilde
yapılmasının önemini istatistiklerde görmekteyiz. Muhakkak ki tıbbi açıdan
değerlendirdiğimiz bu süreçte sosyal açıdan da birçok defektlerin (özürlü ve yatalak
hastaların bakıcıları tarafından şiddete maruz kalma, taciz edilme ve terk edilmeleri) de
varlığını unutmamak gerekir. Bu sürecin bu defektli kısmına müdahale birçok sağlık
hizmeti veren kurumların yanı sıra yerel yönetimlerin de aktif işbirliği ve katılımı ile
mümkün olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca gelişen teknoloji ile beraber yukarıda
çalışmalarını yaptığımız risk parametrelerini hastaların evine kurulacak mobil cihazlardan
gelen verilerle takip edilerek daha ivedi bir müdahale alanının oluşması sağlanabilecektir.
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GERATRK HASTALARIN DÜ ME RSKN ÖNLEMEK ÇN HEM RELK
GR MLER VE HEM RENN E TC ROLÜ
Özlem CANBOLAT1 , Gülnaz KANTAR2
Özet
Bu çalma; dümelerin yallar için önemli bir mortalite ve morbidite nedeni oldu u
gerçe ine yönelik olarak; geriatrik olgularda dümelerin olutu u artlar ve düme ile
ilikili yaralanmalar önlemek ve risk faktörlerine yönelik önlemleri almak için
amaçlanmtr.
Düme yallarda sk karlalan, ölüm ve hastalk oranlarnda önemli bir miktarda
arta yol açan geriatrik sendromlardan biridir. ABD’de bu ya grubunun hospitalizasyon
nedenlerinin %5.3’ünden dümelerin sorumlu oldu u anlalmaktadr. Bu olgularn üçte
birinden fazlas her yl dümektedir ve bunlarn yarsnda dümeler tekrarlaycdr. Di er
sa lk problemlerinden ba msz olarak, mobilitenin kstlanmasna, günlük yaam
aktivitelerinde ba mll a ve bakmevine yerletirilme ihtiyacnda arta neden olan ve
geriatrik bireyin ba mszl n tehdit eden dümenin de erlendirilmesi önemlilik arz
etmektedir.
Hemire bireyin tad  güvenlik risklerini de erlendirmeli, gözlemelidir. Veri toplamak
için her kurumun ve her klini in kendine özgü biçimlendirdi i çeitli formlar
kullanlabilir. De erlendirmede skorlama geçerlilik ve güvenirlili i çallm bir skala ile
yaplmaldr. Çkan puanlama sonucuna göre de erlendirme tekrarlanmaldr. Bu
çalmalar ile tespit edilen risk faktörlerinin ortadan kaldrlmas veya bunlara yönelik
önlemlerin alnmas gerekmektedir. Gerekli e itimler ise birey ve ailesi için
planlanmaldr.
Düme; bireyin birçok alanda gelien fonksiyonel kayplar kompanze etme yetene inin
bozulmasyla meydana gelmektedir. Hemire ö renme gereksinimlerini belirleyip
hemirelik tans koyduktan sonra e itim plann hazrlar. Ancak ailenin yaps, iletiim,
kültürel de erler, dini inanç ve uygulamalar, hasta ve ailesinin evde bakm uygulamasna
uyum ve isteklili i gibi konularda snrllklar yaanabilmesi nedeniyle önemli sorunlar ile
kar karya kalnmaktadr.
Geriatrik olgularda dümelere ba l yaralanmalarn önlenmesi dünyann bir çok
bölgesinde hükümetlerin sa lk politikalarnda yer almaya balamtr. Ülkemizde de 29
Nisan 2009 tarih ve 27214 sayl Resmi Gazete’de yaynlanan “Sa lk kurum ve
kurulularnda hasta ve çalan güvenli inin sa lanmas ve korunmasna ilikin usul ve
esaslar hakknda tebli ” gere ince dümelerin önlenmesine yönelik ilemler belirtilmitir.
Geriatrik hastalarn hastane ortamnda ve taburculuk sonrasnda düme riskinin
önlenmesi, güvenli ortamn sürdürülmesi, hastaneye tekrar yatlarnn önlenmesi ve
maliyete ek yük getirmemesi açsndan hemirelerinin gerekli bakm plann
düzenlemelerinin ve verdikleri e itimin hasta güvenli inin önemli bir parças oldu unu
düünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Yallk, Düme, Hemirelik Bakm
1

2

GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Bk.l, ozlem_cbcgl@hotmail.com
zmir Asker Hastanesi, gulnazkantar@hotmail.com
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Abstract
This study emerged by the fact that falling is a serious cause of mortality and morbidity in
elderly people. The goals of this study are to take necessary precautions for the conditions
which cause fallings and to prevent injuries caused by fallings.
Falling is one of the geriatric syndromes which significantly increases the mortality and
morbidity rates in elderly. In United States %5.3 of the elderly people are hospitalized for
the injuries caused by fallings. 1/3 of these elderly people fall ever year and the fallings
are relapsing in half of them. Apart from the other health problems, it is important to
consider falling as an issue in the restrictions for the geriatric individuals in their daily
activities and mobility .Besides these, falling increases the need of geriatric individuals to
start living in a nursing home.
Nurse should observe and assess the individual for the risks against his or her safety.
Different forms can be used and also can be made by every institution or clinic for
collecting data. Assessment should be done by scoring to a effectiveness and authenticity
proven scale. According to these rating results ; if necessary , assessment should be done
again. Risk factors determined by this study must be eliminated or necessary precautions
should be taken against these risk factors. Necessary training must be planned for
individual and his or her family for reducing these risks.
Falling occurs when the individual loses the ability of compensating his or her functional
losses developing in many fields. After nurse determines the needs of training he/she
diagnosis the nursing needs and makes the training program. But it is possible to face
with some difficulties about putting in to practice these trainings due to religious and
cultural values and the unwillingness of the individual and individual’s family about
nursing at home.
In many countries around the World, thought of prevention of the injuries caused by
fallings due to geriatric events, started to take place in their governments health policy. In
Turkey 29th April 2010 and no: 27214 official gazette publishes the necessary steps that
should be taken for prevention of fallings. We think that in prevention of the patients
falling risks in hospitals and after discharged from hospital, to be hospitalized again and
bring an extra load on economy , training and nursing care plans made and given by
nurses are playing an important role.
Keywords: Elderly, Fall, Nursing Care
1.

GR

Düme yallarda sk karlalan, ölüm ve hastalk oranlarnda önemli bir miktarda arta
yol açan geriatrik sendromlardan biridir. Dier salk problemlerinden bamsz olarak,
mobilitenin kstlanmasna, günlük yaam aktivitelerinde bamlla ve bakmevine
yerletirilme ihtiyacnda arta neden olan ve geriatrik bireyin bamszln tehdit eden
dümenin deerlendirilmesi önemlilik arz etmektedir.
Yirminci yüzylda doum ve ölüm hzlarnda görülen dramatik deiiklikler, 21. yüzyl
boyunca dünyann yalanacann bir göstergesi olarak alglanmaktadr. Günümüzde
yalanan insan says ylda 8 milyon artarken, 2030 ylnda bu artn ylda 24 milyona
ulaaca öngörülmektedir.
Geriatrik olgularda dümelere bal yaralanmalarn önlenmesi dünyann bir çok
bölgesinde hükümetlerin salk politikalarnda yer almaya balamtr. Ülkemizde de 29
Nisan 2009 tarih ve 27214 sayl Resmi Gazete’de yaynlanan “Salk kurum ve
kurulularnda hasta ve çalan güvenliinin salanmas ve korunmasna ilikin usul ve
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esaslar hakknda tebli”
belirtilmitir.Bunlar;

gereince

dümelerin

önlenmesine

yönelik

ilemler

a) Hastane içerisinde düsme riski bulunan hastalar, Ek–8’de yer alan Hemsirelik
Hizmetleri Hasta Deerlendirme Formunun doldurulmas esnasnda belirlenir ve riskli
alanlar tespit edilir. Bu hastalar, kstlama prosedürü dâhilinde gerekli önlemler alnmak
suretiyle hemire bankolarna yakn alanlarda ve sürekli gözetim altnda tutulur.
b) Düsme riskinin yüksek olduu bölgelere uyarc tabela, resim ile uyar levhalar
konularak hastalarn bu bölgelerde daha dikkatli olmalar salanr.
c) Personel hasta transferlerinde alnacak önlemler konusunda eitilir.
ç) Doldurulan formlar aracl ile düsmelerin takibi ve belirli aralklarla analizi yaplr,
düzeltici faaliyetler planlanr (Resmi Gazete,2009).
2.

YA LILIK VE DÜ ME

Yallk daha çok, organizmann geriye dönüü olmayan bir ekilde ypranmas,
ilevlerinin bozulmaya balamas eklinde tanmlanmaktadr (Ouz,2007:1). Doal bir
süreç içinde olsa bile yala meydana gelen deiiklikler sonucunda kii genç ya
grubundan daha farkl ve daha yüksek oranda sorun ve risklerle kars karyadr (Karata,
Maral,2001:153).
Gerçekletirilmesi zor veya allmadk aktiviteler srasndaki dümelerden ziyade olaan
günlük aktiviteler srasndaki dümeler daha çok dikkate alnmakta ve incelenmektedir
(Karata, Maral,2001:153). Yal bireyler arasnda bata kalça olmak üzere çeitli
kemiklerin krklaryla sonuçlanan dümeler, hareketsizlii arttran ve yataa bamlla
neden olan major bir faktördür (Yldrm,Karadakovan,2004:79). Yallar çeitli
faktörlerin bir araya gelmesi ile sklkla hiç beklenmedik ekilde ve yerde düebilirler.
Kuvvetsizlik, dizlerde boalma, görme bozukluu, kullanlan baz ilaçlar ve benzeri
faktörler düme riskini arttrr. Kiinin sahip olduu risk faktörü saysnn art ile düme
riski de artmaktadr. Yaa bal deiiklikler nedeniyle düme kolaylkla dokularda
yaralanmalara, krk, fonksiyon kayb, hatta ölüme bile neden olabilir (Karata,
Maral,2001:153). Düme sonras, yallarda ölüm ve hastalk oranlarnda art söz
konusudur. Yallarda ölüm nedenleri arasnda beinci sradaki kazalarn (1Kardiovasküler
hastalk, 2kanser, 3inme, 4akcier hastal) 2/3’ü düme sonrasnda gerçeklemektedir
(Naharc ve Doruk, 2009:437).
3. HASTA GÜVENL  VE DÜ ME
Hastanelerde güvenli ortamn salanarak sürdürülmesi ile hastay ikincil yaralanmalardan
korumak hemirenin en önemli yasal ve etik sorumluluklarndan biridir. Hastanelerde en
sk görülen ikincil yaralanma nedenleri arasnda dümeler önemli bir yer tutmaktadr.
Düme, bireyin herhangi bir zorlayc kuvvet, baygnlk ya da inme olmadan, dikkatsizlik
sonucu bulunduu düzeyden daha aadaki bir düzeyde hareketsiz hale gelmesidir (Ik,
2006). Deiik birimlerde farkl düme oranlarndan söz edilmektedir. Savc ve
arkadalarnn belirttiine gore; Çapac (2007) çalmasnda ,youn bakm merkezlerinde
%14, rehabilitasyon biriminde %24, yal rehabilitasyon biriminde %39 orannda düme
görüldüü ve rehabilitasyon merkezlerinde 100 gün hastanede yatan hasta için saptanan
düme insidansnn15,9 olduunu belirtilmektedir. Yaplan bir baka çalmada da
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hastanelerde, hastalarn düme orannn yaklak %2-15 arasnda olduu ifade
edilmektedir (Savc vd.,2009:20).
Dümelerin dörtte birinden fazlasnn berelenme, kesik ya da krk gibi fiziksel yaralanma
ile
sonuçland vurgulanmaktadr. Krklar düme sonucu en sk görülen komplikasyondur.
Nyberg ve Gustafson (1995), 153 düme olgusunda yaptklar incelemede, hastalarn
%24’ünde küçük, %4’ünde ise ciddi yaralanmalar ortaya çktn bildirmitir. Küçük
yaralanmalar, çürük, yumuak doku yaralanmas, sütur gerektirmeyen yaralanmalar
olutururken; ciddi yaralanmalarn kalça, pelvis, radyus kr, sütur gerektiren yaralanma,
intraserebral hematom ya da ölümle sonuçlanabildii görülmektedir (Savc vd.,2009:20).
Salk Bakm Organizasyonlar Akreditasyonu Birleik Komisyonu, 2005 ylndaki
raporunda;
tbbi hatalarn %5,8’i ni oluturan 271 düme vakas bildirmitir.
(Birtan,2009).
4. HASTANE ORTAMINDA DÜ ME
Hastalarn hastane ortamnda dümesinin tamamen önlenemeyecei ancak uygulanacak
etkin
koruyucu önlemler ile en aza indirilebilecei belirtilmektedir. Bu anlamda, en yaygn
yaklamn, öncelikle hastalarda dümeye eilimi belirleyen risk düzeyinin tanlanmas
olduu görülmektedir. Risk faktörlerini aratran çalmalar incelendiinde, dümeye
neden olan çok sayda risk faktörü. Ayn zamanda, son 20 yl içinde düme riskini
tanlayan farkl model, ölçekler ya da skorlama sistemleri gelitirilmitir. Hastann kabulü
ile balayan tanlama aamasnda bir model, ölçek ya da skorlama sisteminden
yararlanlarak düme riskinin belirlenmesi, gerekli bakm giriimleri ve koruyucu
önlemlerin zamannda alnmasn salarken ayn zamanda hastann zarar görmesini de
engelleyecektir (Savc vd.,2009:20).
5. HASTA KABUL  LEMLER
Hasta güvenliinde hemirenin rolü; hasta güvenliine ait riskleri belirlemek, bu riskleri
önlemeye yönelik uygulamalar planlamak, uygulamak ve deerlendirmektir (Çrp
vd.,2009:30).
→
→
→
→
→

Hasta kimliinin saptanmas
Fiziksel muayeneye yardm
Tanma ve oryantasyon
Hasta ünitesinin düzenlenmesi
Hasta bakmnn planlanmas (ATAUZEM,2009).

Her kurumun ve her kliniin kendine özgü biçimlendirdii çeitli formlar veri toplamak
için kullanlabilir. Bu formlar hastann özgeçmiinin, soy geçmiinin, alkanlklarnn,
varsa alerjilerinin kaydedilmesi için uygun olmaldr. Ayrca hemire özel formlar
kullanarak hastann;
9
9
9
9

Fonksiyonel durum deerlendirmesini
Ar deerlendirmesini
Psikolojik durum deerlendirmesini
Düme riski deerlendirmesini
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9
9

Bas yaras riski deerlendirmesini
Günlük yaam aktiviteleri deerlendirmesini yapar.
&

En iyi taburculuk plan hasta kabul ilemi ile balar. Taburculuk sonras
evde bakm ve hastaneye dönüü azaltmak için hasta ve ailesi eitim
programna dahil edilmelidir.

6. DÜ ME FAKTÖRLER
Yallarda dümenin birçok
nedeni vardr. Bunlar; kaza/çevre ilikili nedenler,
yürüme/denge bozukluklar veya zayflk, ba dönmesi, düme ata, konfüzyon, postüral
hipotansiyon, görme bozukluu, senkoptur (Naharc ve Doruk, 2009:438).
Düme nedenlerini
9 Arlk merkezini kaybetme
9 Yetersiz mobilizasyon
9 Bilisel bozukluk
9 Bilinç kayb
9 Oturma ya da yatma srasnda
9 Nedeni belli olmayan dümeler olarak ele alabiliriz.
Dü meler bazen çevresel faktörlerden;
9 Aydnlatma yetersizlii
9 Yerlerin slak ve kaygan olu u
9 Oda zemininde ve koridorda gereksiz ve
9 Uygunsuz ekilde braklan ekipmanlardan da kaynaklanabilir.
Hastalarn mobilizasyonlar öncesi, düme risk faktörleri tanmlanmaldr.
9 Genel durum,
9 Uygulanan ilaçlar
9 Hayati bulgular
göz önüne alnarak planlanr ve uygulanr (Erku,2010).
6.1. Dü me Riski Ta yan Hastalar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

65 ya ve üstü hastalar,
Kronik hastal klar nedeniyle sa l k durumu bozulmu ,
Kas hastal klar olan,
Denge ve yürüme bozukluu olan,
Ortostatik hipotansiyonu olan,
Santral sinir sistemi lezyonu olan,
Demans, parkinson hastal olan,
Düme hikayesi olan,
Duyusal defisiti olan ya da ksmi görme problemi olan,
Mental durumu deimi olan,
Mobilizasyonu azalm olan,
Diüretik, antihipertansif, kuvvetli analjezik, antipsikotik ya da hipnotik özellikli
ilaç kullanan,
Kstlama uygulanan,
Sk idrara çkan ya da diyare olan hastalar (Erku,2010).
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6.2. DÜ ME DE ERLENDRMES
Deerlendirmede skorlama geçerlilik ve güvenirlilii çallm bir skala ile yaplmaldr.
Çkan puanlama sonucuna göre deerlendirme tekrarlanmaldr. Düme için risk faktörleri
tespit edilmeli ve gerekli durumlarda uygun müdahaleler yaplmaldr. Daha önceki
dümenin deerlendirilmesi: Dütüü (çevre kaygan ya da düz olmayan yürüme
yüzeyleri, zayf aydnlatma) dönemde hastann yardmc cihaz kullanp kullanmad,
düme öncesi ba dönmesi olup olmad, yaralanmann tipi sorgulanmaldr
(Erku,2010).
6.2.1.Denge ve Yürümenin De erlendirilmesi
Hastann yürüme ve denge durumu, yardmc araç sandalye kullanm deerlendirilmelidir
(Erku,2010).
6.2.2. Ya
Düme yallarda sk karlalan ölüm ve hastalk oranlarnda önemli miktarda arta yol
açan geriatric sendromlardan biridir.Yallarda bilisel, davransal ve yürütücü
fonksiyonlarda gerileme ortaya çktnda görülmeye balanr (Erku,2010).
6.2.3.Görmenin De erlendirilmesi
Görme keskinlii, katarakt olup olmad deerlendirilmelidir (Erku,2010).

6.2.4.laç Öyküsünün De erlendirilmesi
Hastann tüm ilaçlar detayl sorulmal, ilaç says sorulmal 4 ilaç kullanmnn düme
riskini artrd unutulmamaldr (Erku,2010).
Dü me riskini art ran ilaçlar ve yan etkileri
Hipnotikler
•
Youn sedasyon
•
Ataksi
•
Denge bozukluu
•
Konfüzyon
•
Paradoksik ajitasyon
Narkotikler
•
Hipotansiyon
•
Sedasyon
•
Motor fonksiyon bozukluu
•
Ajitasyon
Antidiyabetikler
•
Akut hipoglisemi
Aspirin ve NSA (Yüksek dozlarda kullanmnda)
•
Sersemlik
Sisplatin
•
Sersemlik
Aminoglikozitler
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•
Sersemlik, denge bozukluu
Diüretikler
•
Hipovolemi
•
Ortostatik hipotansiyon
•
Elektrolit dengesizlii
•
drar inkontinans
Antihipertansifler
•
Hipotansiyon
Antidepresanlar
•
Ortostatik Hipotansiyon
Benzodiazepinler ve antihistaminikler
•
Youn sedasyon
•
Konfüzyon
•
Parodoksik ajitasyon
•
Denge kayb
Antipsikotikler
•
Ortostatik hipotansiyon
•
Kas gerginlii
•
Sedasyon (Erku,2010).
6.2.5. Nörolojik De erlendirme
Hastann bilinci ve oryantasyonu deerlendirilmelidir (Erku,2010).
6.2.6.Konu man n De erlendirilmesi
Konuma durumu, konuma güçlüü olup olmad, deerlendirilmeli (Erku,2010).
6.2.7.Kardiyovasküler De erlendirme
Senkop, aritmi ve koroner arter hastal sorgulanmal (Erku,2010).

7. GÜVENL HASTANE ORTAMI
Hastaneler tedavi edici koruyucu ve rehabilite edici hizmetlerinin yan sra salkla ilgili
aratrma, eitim, danmanlk gibi önemli hizmetlerin sunulduu birimlerdir. Bireyin
salnn korunmas ve gelitirilmesi, hastalklarn ve kazalarn önlenmesi, tan, tedavi ve
rehabilitasyonunun yaplabilmesi için güvenli bir ortamn salanmas gerekir
(ATAUZEM,2009).
Hastanelerde güvenli ortamnn sürdürülmesinde hemire dorudan rol alr. Güvenli
ortamn sürdürülmesinde temel ilke, hastanelerin hastalara ve çalanlara zarar
vermemesidir (ATAUZEM,2009).

Travma riskini art ran durumlar (etiyolojik faktörler)
9
9

Bilgi eksiklii
Yüksek riskli davranlar
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9 Özbakm eksiklii
9 Yetersiz ya da uygun olmayan destek sistemleri
9 Bedensel ve ruhsal hastalklar
9 Duyusal fonksiyonlarn bozukluu
9 Uygulanan tedavilerin yan etkileri
9 Malpraktis (hatal uygulamalar)
9 Olumsuz çevre koullar (ATAUZEM,2009).
Güvenli çevreyi sa lamada genel giri imler
Hemire yeni kabul edilen her bireyi ortam hakknda bilgilendirmelidir.
9
9

Bireyin tad güvenlik risklerini deerlendirmeli, gözlemelidir.
Kimyasal, fiziksel, enfeksiyöz, ergonomik ve psikososyal riskleri en aza
indirmelidir (ATAUZEM,2009).

Fiziksel ve ergonomik riskleri azaltmak için;
9
9
9
9
9
9

Gürültü önlenir; anons hoparlörleri, radyo ve televizyonlarn sesleri kslr,
yüksek sesle konuulmaz.
Gürültü yapan makinelerde gürültüye neden olan parçalar yenilenir ve periyodik
bakm ve yalamalar yaplr.
Düme testi ile hastann düme riski belirlenir .
Zeminin kaymamas için önlemler alnr.
Banyo, tuvalet merdiven gibi alanlara tutunacak yerler salanr.
Gece lambas kullanlr (ATAUZEM,2009).

Düme testi: Düme testinin ilk aamas hastaya herhangi bir düme öyküsünün
sorulmasn içerir. Yakn zamanda bir düme bildiren hastaya denge ve yürüme
deerlendirmesi yaplmaldr. Hastada düme öyküsü yoksa iki yetkinlik testinden biri
uygulanabilir. Herhangi birinin sonucu pozitif ise hastada artm düme riski vardr.
lk Test: "Kalk ve git" testinde hasta sandalyeden kalkar, 10 adm yürür, geri döner,
sandalyeye geri yürür ve yeniden oturur. Bu iin tamamlanmas 20 sn'den uzun sürerse
hastada artm düme riski vardr.
kinci Test: Hastadan gözleri açk olarak üç duruu almas istenir;
→
→
→

Yan yana duru (ayaklar paralel);
Yar tandem duru u ( ayaklar paralel, fakat biri yarm adm önde)
Tandem duru u (bir ayak dorudan dierinin önünde).

Belirgin sallanma-yalpalama olmakszn 10 saniyeden fazla bu durular sürdüremeyen
hastalarda artm düme riski vardr (ATAUZEM,2009).
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8. DÜ ME RSKN ÖNLEMEK ÇN YAKLA IMLAR
Dümeyi önleme ve skln azaltmada, tbbi giriimler, çevresel düzenlemeler, eitim ve
egzersiz programlar ile yardmc aletler kullanlmaktadr. Bu giriimlerdeki amaç
tekrarlayan düme saysn azaltp, hastalk ve ölüm oranlarn düürmektir. Risk
faktörlerinin tespiti ve bunlara dikkat edilmesi veya ortadan kaldrlmas, düme orann
azaltabilmektedir (Naharc ve Doruk, 2009:437).
Dümeyi önlemeye yönelik basit tbbi giriimler unlardr; vestibüler sistemi
etkileyebilecek ilaçlar kesme, vitamin B–12 eksikliini deerlendirme, sedatifhipnotik ve
santral etkili ilaçlar kesme, servikal spondilosis yönünden aratrma ve varsa nasrlarn
tedavi edilmesidir. Yal bireylerde ilaç saysnda dümeye gidilmesi, özellikle saynn
4’ün altna indirilmesi riski belirgin olarak azaltmaktadr. Postüral hipotansiyon, yallarn
yaklak %30’unda saptanmaktadr. Postüral hipotansiyon tespit edilenlerde etiyoloji
aratrlmal, ilaçlar gözden geçirilmeli, ar tuz kstlamas yapanlarn diyeti yeniden
düzenlenmeli ve hastalardan yeterli sv alm yapmalar istenmelidir. Dengeleyici
düzenlenmeler olarak yatak bann yükseltilmesi, yataktan yava kalkma, dorsifleksiyon
egzersizleri ve basnç uygulayc çoraplar önerilebilir. Gerekli durumlarda hastann
kulland hipertansiyon ilac baka grup bir ilaçla deitirilmelidir. Düük kemik mineral
younluuna sahip hastalar, kalça ve dier bölge krklar için risk altndadrlar. Bu
nedenle yal bireyler kemik mineral younluu ölçümü ile taranmal, gerekli
farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedaviler önerilmelidir. Yüksek riskli hastalarda
kalça koruyucular kalça kr riskini azaltmaktadr. D vitamini ile ilgili yaplan
çalmalarda, D vitamini kullanmnn yallarda düme saysn azaltt saptanmtr. D
vitamininin, kas gücünü arttrarak bu azalmay salad düünülmektedir. Özellikle
bayan olgularda yararl olduu görülmütür (Naharc ve Doruk, 2009:437).
Rehabilitasyon veya Çevresel Yaklamlar
1. Ev için emniyet deerlendirmesi
2. Eitimle iitme yardmcs; arka plan istenmeyen seslerin azaltlmas
3. Alkanlk egzersizleri
4. Denge egzersizleri; uygun yürüme yardmcs; sert tabanl uygun ölçüde
ayakkab; ev emniyet deerlendirmesi
5. Gözlem altnda egzersiz ve ambulasyon; ev emniyet deerlendirmesi
6. Denge-yürüme eitimi, kas kuvvetlendirme egzersizleri; uygun yürüme
yardmcs; ev emniyet deerlendirmesi
7. Trnaklarn kesilip düzeltilmesi; uygun ayakkab
Tavsiye Edilen Modifikasyonlar:
1. Banyolarda kaymayan karolar, küvet, lavabo ve tuvalete yakn yer zemini için
kaymayan veya içerde/darda yer örtüleri için yapkan eritler; linolyum
zeminlerde parlatmas az, kaymaya dirençli zemin cilas kullanlmaldr;
mutfak lavabosu ile paspas, slak zemine kar korunmak için kaymayan
yüzeyli olmaldr.
2. Az tüylü hallar önerilmelidir.
3. Altlklar için yere gelen ksmnn kaymayan materyalden olmas veya çift yönlü
yapkan bantlarla kullanlmas uygundur.
4. Yüksek riskli alanlarda, örnein merdivenler, banyo, yatak odasnda
klandrmann arttrlmas gerekir.
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5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

Polarize pencere cam veya  azaltmadan parlty elimine etmek için
pencerelere koyulatrc boyal materyal kullanlabilir; k kaynaklarn
yeniden pozisyonlayarak ar parlaklk azaltlabilir.
Karanlkta bir aa bir yukar gitmeyi önlemek için merdivenlerin ba ve alt
ksmna elektrik dümeleri yerletirin, veya üst ve alt basamak alanna, gece
lambalar ile görü kazandrn; basamak kenarlarna kaymayan renkli yapkan
eritler yerletirin; maksimum basamak yükseklii 15 cm. olmaldr.
Her iki yana duvardan 2,5-5cm uzaa silindirik, uç ksmlar içe dönük ve
kolayca kavramay salayacak, üst ve alt basamakta iareti olan, ve daha uzun
olan (ilk ve son basaman ilerisine giden) trabzanlar konulmaldr.
Kaymayan tutunma barl havlu asklklar yerletirilmelidir.
Tuvaletin yanndaki duvara, tutunma barlar olan eleve edilmi tuvalet
kullanlmas tavsiye edilir.
Kaymayan yapkan lastik bantlar veya emici balklar olan altlklar küvet
zeminine yerletirilir; küvet ve du içine ve etrafna kaymayan tutunma barlar
yerletirilir; bir du sandalyesi ve denge bozukluu olanlar için elle tutulan
fleksibl du bal kullanlmas önerilir.
Yatak yükseklii için patelladan yere olan mesafe-ölçü alnmaldr (çou kii
için yatan üstünden yere olan mesafe 46 cm olduundan en emniyetli transfer
olur).
Yatan kenarlar, oturma pozisyonundaki bir kii için çökme olumadan yeterli
destei verecek kadar salam olmaldr.
Alçak sandalyeleri daha uygun olanlaryla deitirin (sandalye yükseklii
oturma yerinden yere olan mesafe 36-41 cm; kol dayama yeri oturma yerinin 18
cm. üstüne ve en çok manivela gücü için 2.5-5 cm ötesine gitmelidir).
Sk olarak kullanlan mutfak ve klozet eyalarn ar uzanma ve bükülmeden
kaçnmak için yeniden düzenleyin; kullanlan aletlerin elle uzanlacak mesafede
olmasn salayn.
Kadrann açk ve kapal olduu pozisyonlarn net bir ekilde iaretlenmesi
gerekir.
Oda içi scakl kn 22 oC de tutmak gerekir (Ik,2006).

9. SONUÇ VE ÖNERLER
Yal popülasyondaki dümeler yüksek mortalite ve morbiditenin yansra, uzun süreli
immobilizasyon ve buna bal komplikasyonlardan sorumludurlar. Dümeye bal gelien
zedelenme ve krklarn yansra kiide gelien yeniden düme korkusu ambulasyonu
olumsuz yönde etkileyerek fonksiyonel kayp, bamszlkta azalma, depresyon ve sosyal
izolasyona neden olabilir (7, 14, 19). Yalda düme nedeni olabilen çeitli predispozan
faktörlerden bir ksm önlenebilir özellikte olduundan risk faktörlerinin saptanmas,
bunlara dikkat edilmesi veya ortadan kaldrlmas düme insidansn azaltacaktr.
Eitim gereksinimlerinin deerlendirmesini yapmal ve kaydetmelidir. Mümkün oldukça
ksa zamanda tamamlanan ilk deerlendirmenin ardndan hemire mevcut verileri
deerlendirme ve bireyselletirilmi hemirelik tanlarn belirlemeden sorumludur.
Hastann birçok hemirelik tans olabilir. Hospitalizasyon, tan-tedavi korkusu ve evdenaileden ayr kalmaya ilikin anksiyeteye dikkat edilmelidir.
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Geriatrik hastalarn hastane ortamnda ve taburculuk sonrasnda düme riskinin
önlenmesi, güvenli ortamn sürdürülmesi, hastaneye tekrar yatlarnn önlenmesi ve
maliyete ek yük getirmemesi açsndan hemirelerinin gerekli bakm plann
düzenlemeleri ve gerekli olan eitimi vermeleri hasta güvenliinin önemli bir parçasdr.
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GÜLHANE ASKER TIP FAKÜLTES E TM VE ARA TIRMA
HASTANESNDE GÖREV YAPAN HEM RELERN TIBB HATAYA E LM
DURUMLARININ DE ERLENDRLMES
Berna EREN FDANCI1, Dilek YILDIZ2, Dilek KONUKBAY3,
Nalan AKBAYRAK4, Sevgi HATPOLU5
Özet
Tbbi hatalar (malpraktis) konusu üzerinde en çok durulan ve aratrma yaplan
konularn banda gelmektedir. Çünkü tbbi hatalar sebebiyle çok sayda ölüm ve
yaralanma meydana gelmekte, bakm maliyetleri artmakta, bakm kalitesi dümekte ve
hizmet veren sa lk personeli yapt  hataya ba l olarak performans düüklü ü,
tükenmilik ve suçluluk duygusu yaayabilmektedir. Çalmamzn amac kurumda görev
yapan hemirelerin tbbi hata yapmaya meyilli olduklar alanlarn ve hataya yol açan
faktörlerin belirlenmesidir.
Bu çalma Eylül – Kasm 2010 tarihlerinde Gülhane Askeri Tp Akademisi’ nde 115
hemire ile gerçekletirilmitir. Verilerin toplanmasnda “Tantc Bilgi Formu” ve tbbi
hataya e ilimlerini ve hata yaptklar alanlar belirlemek için “Tbbi Hataya E ilim
Ölçe i” kullanlmtr.
Aratrmaya katlan 115 hemirenin ya ortalamas 30.94±5.31 dir ve hemirelerin
%45.2’ si önlisans, %42.6’ s lisans ve %12.2’ si lisansüstü düzeyde e itim almtr. Bu
hemirelerin %79.1’ i klinik hemiresi olarak görev yapmakta ve meslekte ortalama
çalma süreleri 10.19±6.35 yldr. Tbbi hataya e ilim ölçe inin puanlar
de erlendirildi inde “hasta izlemi ve malzeme güvenli i” ve “iletiim” alt boyutlarnda
ve genel ölçek puannda dahili kliniklerde çalan hemirelerin cerrahi kliniklerde
çalanlara oranla daha az hata yapmaya e ilimli olduklar saptanmtr. Çalmamzda
hemirelerin hataya meyilli olduklar alanlar belirlenmitir ve bu alanlarla ilgili
çalmalar yaplmas ve alnabilecek önlemlerin planlanmas önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tbbi Hata, Malpraktis, Hemire
Abstract
Medical malpractice is one of the main subjects and the focus of the researchs. Because of
medical errors a large number of fatalities and injuries occur, maintenance costs
increases, quality of care declines and the health staff serves poor performance and may
experience feelings of guilt and burnout due to his fault. The aim of our study is to
determine the error fields that nurses are inclined to and the factors that caused the error.
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This study was conducted in Gulhane Military Medical Academy in September November 2010 with 115 nurses. "Descriptive Data Form" and "Medical Error Tendency
Scale" that determine the tendency in medical errors were used to handle the collection of
data.
The average age of 115 nurses surveyed, are 30.94 ± 5.31 and 45.2% percent two-year
education, 42.6% percent baccalurate and 12.2% had post-graduate level education.
79.1% of nurses are clinical nurse and the average working time in the profession was
10.19 ± 6.35 years.
It was evaluated that the nurses working in internal medical clinics are less inclined to
error than the nurses working in surgical clinics in general scale scores and “patient
follow-up and material safety” and “communication” subdimensions. In our study, it is
identified that the areas nurses are tend to error and it is recommended that researches
and the precautions should be planned related to these areas.
Keywords: Medical Errors, Malpractice, Nurse
1.

GİRİŞ

Institute of Medicine (IOM) “Tıbbi hata” terimini “planlanmış bir işin amaçlandığı
şekilde tamamlanamaması” (uygulama hatası) ya da “bir hedefe ulaşmak için yanlış bir
planın kullanılması” (planlama hatası) olarak tanımlamıştır (Kohn 1999: 665).
The Joint Commision on Accredition of Healtcare Organizations (JCAHO) hatalı tıbbi
uygulama kavramını; sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin uygun ve etik olmayan bir
davranışta bulunması, mesleki uygulamalarda yetersiz ve ihmalkâr davranması sonucu
hastanın zarar görmesi şeklinde tanımlamaktadır (Croke, 2003: 54).
Tıbbi hatalar; sağlık personelinin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri
eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zararlar olarak tanımlanmakta ve
dünya genelinde çözülmesi gereken öncelikli problemler arasında gösterilmektedir
(Temel, 2005: 84). Her yıl milyonlarca insan tıbbi hatalardan olumsuz etkilenmektedir.
Örneğin; IOM’un raporuna göre 1997 yılı içinde Amerika Birleşik Devletleri’nde
hastaneye yatan 33.6 milyon hasta esas alınarak yapılan varsayımlarda, tıbbi hatalar
nedeni ile her yıl en az 44.000, belki de 98.000 hastanın öldüğü öngörülmektedir. En az
sayı bile kabul edilse tıbbi hatalardan ölen hasta sayısı 8. ölüm nedeni olarak, trafik
kazası, meme kanseri ve AIDS hastalığından ölümlerin önünde yer almaktadır. Tıbbi
hataların maliyetinin 37.6 milyar ile 50 milyar dolar arasında olabileceği tahmin
edilmektedir. Önlenebilir hataların maliyeti ise 17-29 milyar dolar arasındadır (IOM,
1999: 665).
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Ülkemizde ise tıbbi hataların boyutları tam olarak bilinmemekle beraber, dünya ülkeleri
ile paralellik gösterdiği düşünülmektedir. Ülkemizde tıbbi hatalarla ilgili şikâyetler
Yüksek Sağlık Şurası tarafından değerlendirilmektedir ve Şura’da 1993-1998 yılları
arasında 1015 malpraktis dosyası görüşülmüş ve bunların %59’unda sağlık personeli az
veya çok kusurlu bulunmuştur (Gündoğmuş, 2004: 489).
Tıbbi hatalar konusu tüm sağlık çalışanları için önemli bir konu olmakla birlikte, tıbbi
hataların büyük çoğunluğundan hemşireler sorumlu tutulmaktadır (Tang, 2007: 447).
Günümüzde hemşireler kompleks fizyolojik durumları izlemekte, sofistike, yaşam
kurtarıcı araçları çalıştırmakta, verilecek hemşirelik bakımını organize etmekte ve
milyonlarca dolar değerindeki sağlık bakım programlarını kullanmaktadır. Bunun bir
sonucu olarak hemşireler hastaların bakımında daha fazla görev üstlenmekte ve hastaların
bakımında tıbbi hata yapma riskleri artmaktadır (Weld ve Bibb, 2009: 2, Özata ve Aslan,
2009). Ayrıca vardiya ile çalışma, uzun çalışma saatleri, verilen hizmete göre düşük ücret,
rol belirsizliği, tükenmişlik, mesleki otonomi düzeyinin düşük olması, nöbetler sonunda
taşımacılık hizmetinin ve kurumlardaki kreş ve anaokullarının yetersizliği de hemşirelerin
tıbbi hata yapma olasılığını artıran nedenler arasındadır (Demir, 2010: 67).
Doktorların ve hemşirelerin tıbbi hata bildirimlerinde; disiplin cezası korkusu, isimsiz
bildirimde bulunamama, zaman kısıtlılığı ve hatanın olumsuz bir sonucu olmaması
nedeniyle bildirmeyi gereksiz görmesi gibi bir dizi engeller vardır (Uribe et al., 2002:
263). Mayo ve Duncan (2004: 202) hemşirelerin %50’sinin negatif yansımalardan
korktuğu için tıbbi hata bildiriminde bulunmadığını belirtmişlerdir. Berntsen (2004: 177)
kurumlar arasında hata önleme stratejileri olması gerektiğini ve olguların paylaşılması için
güvenilir ve cezalandırıcı olmayan yollar bulunması gerektiğini savunmaktadır. Fakat
kurumlar seviyesinde hatayı bildirmeyi teşvik eden suçlayıcı olmayan kurum kültürü
oluşturmak oldukça yavaş bir süreçtir. Ross ve ark.(2000: 492) tıbbi hataların ancak
sonuçlar analiz ediliyorsa ve ceza yerine ileride hata yapılmaması için önlemler alınıyorsa
bildirildiğini saptamıştır. Milch ve ark. (2006: 165) çalışmalarında hemşirelerin tıbbi
hataların %47’sini bildirdiklerini ve bunun %33’ünün ilaç veya transfüzyon hatası
olduğunu bildirmişlerdir.
Hemşirelerin hataları yorumlamaları; hataları bildirme kararlarının öncüleri olarak
tanımlanmaktadır. Baker (1997: 155) hemşirelerin tıbbi hataları 6 farklı yönde
sınıflandırdıklarını belirtmiştir:
x
x
x
x
x
x

Bu benim kendi hatam olmadığına göre bu bir hata değildir.
Eğer herkes biliyorsa bu bir hata değildir.
Eğer düzeltebiliyorsan bu bir hata değildir.
Eğer hastanın doğru ilaç uygulamasından daha acil ihtiyaçları varsa bu bir hata
değildir.
Eğer bu yazışmayla ilgili bir hataysa bu bir hata değildir.
Eğer düzensizlik daha kötü şeyleri önlemek için olduysa bu bir hata değildir.
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Bu çok yönlü problemi çözmek için hemşire liderler, eğitimciler ve araştırmacılar
multidisipliner ekibin diğer üyeleri ile işbirliği içinde olmalıdırlar. Tıbbi hata yönetiminde
havacılık gibi risk yönetiminin ve azaltılmasının önemli olduğu diğer sektörlerin
incelenmesi önem taşır. İlk aşamada tıbbi hataların azaltılması konusu, sağlık politikaları
gündemine kalite ve risk yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak dahil edilmelidir.
Problemin doğasına ve büyüklüğüne ilişkin bir temel oluşturulmasında hem ulusal hem da
uluslar arası hata bildirim mekanizmalarının geliştirilmesi zorunludur. Bireysel düzeyde;
tüm hasta bakım uygulamalarında yeterliliğin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için uygun
adımların atılması ve klinik bilgilerin, becerilerin ve uygulamaların güncellenmesi
hemşirelerin sorumluluğundadır (UKCC, 2000).
Tıbbi hataların bildirilmesi tıbbi hataların yönetim sürecinde hayati önem taşır ve ayrıca
her hemşire için etik ve yasal bir zorunluluktur. Tıbbi hataları nelerin oluşturduğu ve
hemşirelerin tıbbi hata bildirmesini etkileyen faktörler açısından hemşireler arasında bir
tutarsızlık vardır (Baker, 1997: 155, Çırpı, 2009: 3). Tıbbi hataların bildirimindeki
başarısızlık hem kaçakların hem de tıbbi hataların analiz edilmediği ve bu alanda bütünü
bilgilendirmediği anlamına gelir. Bu yüzden, bildirim sistemlerinin hemşirelerin hatalarını
kaydetmelerini kolaylaştırıcı olması zorunludur. Tıbbi hataların bildirilmesini
kolaylaştırmak için ortaya konulan öneriler tüm sağlık kurumlarında hata izleme
sistemlerinin, spontan bildirim sistemlerinin ve ulusal düzeyde zorunlu bildirim
sistemlerinin olması şeklindedir.
Literatürde hemşirelerin en çok tıbbi hata yaptıkları konular; doktorla bilgi paylaşımı
konusunda yetersizlik; yetersiz hasta değerlendirmesi, hemşirelik girişimleri veya
hemşirelik bakımı; ilaç hataları; yetersiz enfeksiyon kontrolü ve tıbbi araçların güvenli
olmayan ve düzgün olmayan bir şekilde kullanılması olarak tanımlanmıştır ( SmithPittman, 1998: 7, Miller-Slade, 1997: 52, Holdsworth ve ark., 2003: 60 ).
2.

İLAÇ HATALARI

İlaç hataları hasta güvenliğini tehdit eden en yaygın hata tipi olarak tanımlanmaktadır
(National Medicines Information Centre 2001). Barker ve ark. (2002: 1897) normal bir
hastanede yaklaşık her 5 dozdan birinde ilaç hatası yapıldığını, Scott (2002: 4) ise son 10
yıldır ilaç hatalarının %500 arttığını bildirmişlerdir.
Tıp biliminde ve teknolojideki hızlı gelişme, hasta güvenliğini birinci ve en önemli
prensip olarak gören hemşirelik uygulamaları açısından daha komplike bir ortam yaratır.
İlacın doğru uygulanması çok kritik bir görevdir fakat yanlış ilacın ya da yanlış dozun
uygulanması büyük bir hemşirelik problemidir. Brady ve ark. (2009: 679) çalışmalarında
ilaç uygulama hatalarının sistemle ilgili (ağır iş yükü, yetersiz eğitim), hasta ile ilgili
(komplike durumu olan hastalar), doktorlarla ilgili (kompleks order) ve hemşireler ile
ilgili (kişisel ihmal, yeni göreve başlamış olması, ilaçları tanımama) olduğunu
göstermişlerdir. İlaç hatalarına katkıda bulunan faktörler Şekil 1’ de gösterilmiştir.
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Prosedürlerden
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Bariyerleri
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faktörler

İlaç dağıtım
sistemleri

Bilgi ve
beceriler

Şekil 1. İlaç Hatalarına Katkıda Bulunan Faktörler (Brady, 2009: 679)
Hemşirelerden kaynaklanan başlıca ilaç hata tiplerine bakıldığında; yasal olmayan isteme
göre ilacın verilmesi, hekim istemi olmadan ilacın verilmesi, istemin sözlü verilmesi,
ilacın okunuş ve görünüş benzerliği sonucunda yanlış ilacın verilmesi, ilaç dozunun yanlış
hesaplanması ya da yanlış dozda ilaç verilmesi, ilaç kutusu ve paketi üzerindeki bilgilere
dikkat etmeme ve ilaç uygulamasının unutulması yer almaktadır (Mete ve Ulusoy, 2006:
36).
Barker ve ark.(2002: 1897), Aslan ve Ünal (2005: 175) yaptıkları araştırmalarda en sık
görülen ilaç uygulama hatalarının, "İlacın yanlış zamanda uygulanması", "İlacın
atlanması, uygulanmaması", "İlacın yanlış dozda uygulanması" ve "Order edilmeyen
ilacın uygulanması" olduğunu tespit etmiştir.
Hastane Enfeksiyonları
Değişik nedenlerle hastaneye yatan bir hastada, hastaneye başvurduğunda kuluçka
döneminde olmayan ve hastaneye yattıktan 48- 72 saat geçtikten sonra gelişen veya
taburcu olduktan sonra 10 gün içinde ortaya çıkan enfeksiyonlar olarak tanımlanmaktadır
(Ulutaşdemir ve ark., 2008: 87). Bir enfeksiyonun hastane enfeksiyonu olup olmadığına;
klinik gözlem, laboratuar sonuçları, hasta kayıtlarının değerlendirilmesi ve diğer
destekleyici bulgular dikkate alınarak karar verilmektedir.
Hastane kaynaklı enfeksiyonlar hastalarda fonksiyonel bozukluklara, duygusal strese,
yaşam kalitesinin düşmesine veya ölüme neden olabilmektedir. Ayrıca hastanede yatış
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süresinin uzaması, iş kaybının ortaya çıkması, ilaç kullanımının artması, izolasyon
ihtiyacı olması, ekstra laboratuar ya da diğer tanı yöntemlerinin kullanımı gibi nedenlerle
ekonomik yükü de artırmaktadır (Ertek, 2008: 9).
Hastane enfeksiyonları, hastanede kalış süresini, tedavi maliyetini ve işgücü kaybını
artırmakta, hastaları olduğu kadar sağlık çalışanlarını da tehdit etmektedir. İleri vakalarda
ise, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarda (yenidoğan, prematüre bebekler,
kanser ve AIDS hastaları, yaşlı hastalar, vb.) ölümlere de yol açabilmektedir.
Literatürde hastane enfeksiyonlarının önemi üzerine yapılan çok sayıda çalışma
bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) verilerine göre de hastanelerde yatan her
on hastadan birinde hastane enfeksiyonu gelişmektedir. ABD’de 1980’li yılların başları
itibarıyla yatan hastaların % 5- 6’sında hastane enfeksiyonu ortaya çıkmıştır ve toplam
hastane enfeksiyonu vaka sayısı yılda 2,1 milyondur. Hastane enfeksiyonuna bağlı ölüm
sayısı ise yılda yaklaşık 90.000’dir. İngiltere’de her yıl ortalama 100.000 hastane
enfeksiyonu vakası görülmekte ve tüm ölümlerin % 1’inin (Yaklaşık 5.000) doğrudan, %
3’ünün ise dolaylı olarak hastane enfeksiyonu ile ilgili olduğu düşünülmektedir.
Türkiye’de günümüzde hastane enfeksiyonu oranının % 5-15 arasında değiştiği kabul
edilmektedir (Sayıştay Raporu, 2007).
Özata ve Altunkan (2010: 3) enfeksiyon kaynaklarının başında sağlık hizmeti sunanların
ilk sırayı aldığını, sağlık çalışanları içerisinde de hasta ile sürekli temasta bulunan ve
bakımdan sorumlu olan hemşirelerin diğer sağlık personeline göre enfeksiyonların
oluşması, yayılması ve önlenmesinde etkin bir role sahip olduklarını belirtmişlerdir.
Düşmeler
Hastanelerde güvenli ortamın sağlanarak sürdürülmesi ve en sık ikincil yaralanma nedeni
olan düşmelerden korunması hemşirelerin en önemli yasal ve etik sorumluluklarındandır
(Ang ve ark. 2007: 427). Giardano (2003: 104) çalışmasında hemşirelerin sorumlu
tutulduğu tıbbi hatalardan birinin de “hastalarda düşmeye neden olma” olduğunu
belirtmiştir.
Hitcho ve ark. (2004: 732) akut bakım servislerinde yatan hastaların %40’ ının düşme
olayı yaşadığını ve hastaneye yatan hastaların ‰ 3-6 olduğunu belirtirken Hendrich ve
ark. (1995: 129) çalışmalarında bu oranı %2-15 olarak belirtmişlerdir.
Hastanelerde düşmelerin engellenmesi için düşmeye neden olan faktörlerin belirlenmesi,
düşmeye eğilimi belirleyen risk düzeyinin tanılanması, düşme riskinin yüksek olduğu
kurumlarda hizmet içi eğitim programlarında konuya yer verilmesinin yararlı olacağı
bildirilmektedir (Özata ve Altunkan 2010: 3).
Hastanın Yetersiz İzlenmesinden Kaynaklanan Hatalar
Gelişmiş birçok ülkede yetersiz hasta izlemleri, hatalı uygulamalara ilişkin davaların, en
sık rastlanılan nedenlerindendir. Yetersiz izleme bağlı hataları en aza indirmek için
istemler açık ve okunabilir bir şekilde yazılmalı ve izlem sıklığı net olarak belirtilmelidir.
Sharpe (1999: 41) hastanın bakım ve tedavisinde hemşirelerin yapılan işlemleri mutlaka
kaydetmesi gerektiğini ve hatalı uygulama davalarında bu kayıtların esas alındığını
bildirmektedir.
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Hastaya ilişkin tüm izlemler zaman belirtilerek yazılı olarak kaydedilmelidir. Eğer
hastanın sık aralarla kontrole ihtiyacı var ise bu zaman aralığı sağlık ekibi üyelerince
belirlenmelidir (Mete ve Ulusoy, 2006: 36).
İletişim Eksikliğinden Kaynaklanan Hatalar
Hemşire ve hekim arasındaki iletişim kopuklukları ya da sağlık ekibinin diğer üyeleri ile
hasta bakımına ilişkin iletişim bozukluğu, hatalı tıbbi uygulamalara neden olmaktadır.
Arda ve arkadaşlarının (2007: 68) çalışmalarında iş yoğunluğunun ve yeterli sayıda hekim
ya da hemşirenin olmamasının iletişim kuramamanın temel nedeni olduğu saptanmıştır.
Nath ve Marcus (2006: 204) da çalışmalarında; iş yükünün fazla olması, çalışanların
tükenmişlik durumu ve iletişim sorunlarının hasta güvenliği için risk faktörleri olduğunu
belirtmişlerdir.
Hasta bakımında bir ekip çalışması içinde olan sağlık personelinin aralarında açık bir
iletişim olması hasta güvenliği açısından çok önemlidir. Yeterince açık olmayan ve sorun
oluşturabilecek istemler, hekimin doğrulamasından sonra uygulanmalıdır. Sakıncası
görülen, soru işareti olan istemler rapor edilmeli, sözlü veya telefonla alınan istemler ise
en kısa zamanda (ilk 24 saat) istem veren hekime imzalatılmalıdır (Acaroğlu ve Aştı,
2000: 22, Mete ve Ulusoy, 2006: 36).
Tıbbi Araçların Uygun Olmayan Kullanımına Bağlı Hatalar
Genellikle karmaşık tıbbi araç-gerecin, gerekli eğitim alınmadan ve kullanım
yönergesinin iyice okunup anlaşılmadan kullanılmaya çalışılması sonucu oluşmaktadır
(Sharpe, 1999: 41).
Teknolojik gelişmeler hemşirelik bakımında kullanılan tıbbi araç gerecin çeşitliliğini
büyük oranda arttırmıştır. Bu araçların kullanımı sırasında bilgisizliğe bağlı hasta
güvenliği açısından sorunlar yaşanabilmektedir. Bu durum hemşirelerin mesleki
sorumluluğunu ve hata yapma olasılığını arttırmaktadır (Croke 2003: 54).
Nath ve Marcus (2006: 204) çalışmalarında tıbbi cihazlar ve personelin bilgi eksikliğinin
hasta bakımında tıbbi hataları artırdığını belirtmişlerdir.

3.

AMAÇ

Bu araştırmada, GATF (Gülhane Askeri Tıp Fakültesi) Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde görev yapan hemşirelerin tıbbi hata yapmaya eğilimli oldukları alanların ve
hataya yol açan faktörlerin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.
4.

GEREÇ VE YÖNTEM

Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmanın evrenini Eylül-Kasım 2010 tarihlerinde GATF
Eğitim ve Araştırma Hastanesi klinik ve polikliniklerinde görevli tüm hemşireler,
örneklemini ise nöbet ve izin dışında ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 115
hemşire oluşturmuştur. Çalışmanın yürütülebilmesi için Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Etik Komitesinden onay alınmıştır.
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Araştırmada veri toplama aracı olarak hemşirelerin tanıtıcı özelliklerini belirlemek için
“Tanıtıcı Bilgi Formu” ve tıbbi hataya eğilimlerini ve hata yaptıkları alanları belirlemek
için “Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır.
“Tanıtıcı Bilgi Formu” hemşirelerin yaş, eğitim durumu, klinikteki görevi, görev süresi,
görev yaptığı birim, çalışma saatlerini içeren sorulardan oluşmaktadır.
Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği, hasta bakımında doğrudan görev alan
hemşirelerin, tıbbi hata yapmaya eğilim düzeylerini ölçmek amacıyla Özata ve Altunkan
tarafından 2009 yılında geliştirilmiştir. Ölçek 49 maddeden ve 5 alt boyuttan (İlaç ve
Transfüzyon Uygulamaları, Hastane Enfeksiyonları, Hasta İzlemi ve Malzeme Güvenliği,
Düşmeler ve İletişim) oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0.954 olarak
bulunmuştur (Özata ve Altunkan 2010: 3).
Hemşirelikte “Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği” 5’li likert tipinde olup, değerlendirme
yapılırken her madde için verilen puan esas alınmaktadır. Alınan toplam puandaki
yükselme hemşirenin tıbbi hata yapmaya eğiliminin düşük olduğunu, puandaki düşme ise
hata yapmaya eğiliminin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ölçekten alınabilecek en
düşük puan 49, en yüksek puan ise 245’tir (Özata ve Altunkan 2010: 3).
Veri toplama araçlarının uygulanmasında, hemşirelerin çalıştığı birimlere gidilerek,
araştırma ve ölçekle ilgili gerekli açıklamalar yapılmış, çalışmaya katılımın gönüllü
olduğu vurgulanmıştır. Ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 115
hemşire ile çalışma tamamlanmıştır.
Elde edilen veriler SPSS for Windows 15.0 (Statiscial Package for the Social Sciences)
programında analiz edilmiş, verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, KiKare, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis ve Cronbach Alpha güvenilirlik testi
kullanılmıştır. p<0.05 düzeyi anlamlı olarak kabul edilmiştir
5.

BULGULAR

Araştırmaya katılan 115 hemşirenin yaş ortalaması 30.94±5.31 yıldır ve hemşirelerin
%45.2’si (n=52) önlisans, %42.6’sı lisans ve %12.2’si lisansüstü düzeyde eğitim almıştır.
Bu hemşirelerin %79.1’i klinik hemşiresi olarak görev yapmakta ve meslekte ortalama
çalışma süreleri 10.19±6.35 yıldır. Gündüz bir hemşireye düşen hasta sayısı 9.80±5.23
iken gece şiftinde bir hemşireye düşen hasta sayısı 17.49±7.86’dır. Hemşirelerin çalışma
saatleri değerlendirildiğinde günde ortalama 8.40±1.54 saat, haftada 41.81±6.29 saat,
nöbetlerde ise 22.15±18.78 saat olduğu görülmektedir.
Hemşirelerin tıbbi hataya eğilim ölçeğinden aldıkları toplam puan 225.46±16.40’ tır.
Tablo 1. Hemşirelerin Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları
(n=115)
Alt Boyutlar
İlaç ve Transfüzyon
Uygulamaları
(18-90)**
Hastane Enfeksiyonları

Min.- Maks.

Ortanca
(IQR)*

Cronbach
Alpha

67.00-90.00

86.0 (7.0)

0.864

42.00-60.00

56.0 (6.0)

0.334
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(12-60)**
Hasta İzlemi ve Malzeme
Güvenliği
28.00-45.00
39.0 (7.0)
0.823
(9-45)**
Düşmeler
13.00-25.00
23.0 (5.0)
0.868
(5-25)**
İletişim
15.00-25.00
24.0 (3.0)
0.745
(5-25)**
Toplam
167.00227.0 (21.0)
0.866
(49-245)**
245.00
* Tanımlayıcı istatistikler ORTANCA (IQR) olarak verilmiştir.
IQR: Inter Quartile Range
** Ölçek alt boyutlarından alınabilecek en düşük-en yüksek puanları göstermektedir.
Hemşirelerin eğitim derecesi; ilaç ve transfüzyon (F2=4.144; p=0.042*), hastane
enfeksiyonları (F2=1.299; p=0.254), hasta izlemi ve malzeme güvenliği (F2=0.456;
p=0.499), düşmeler (F2=0.000; p=0.986) ve iletişim (F2=0.011; p=0.915) alt boyutlarında
anlamlı farklılık oluşturmamaktadır. Benzer şekilde toplam ölçek puanları da hemşirelerin
eğitim derecesine göre benzerdir (F2=0.795; p=0.373). (*: İlaç ve transfüzyonda farklılık
var gibi görünmesine karşın yapılan Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U testi
sonucunda tüm gruplar benzer çıktığından eğitim derecelerine göre fark olmadığına karar
verilmiştir).
Meslekte çalışma süresi; ilaç ve transfüzyon ((F2=5.790; p=0.055), hastane enfeksiyonları
(F2=1.877; p=0.391), hasta izlemi ve malzeme güvenliği (F2=4.124; p=0.127), düşmeler
(F2=2.263; p=0.323) ve iletişim (F2=4.903; p=0.086) alt boyutlarında anlamlı farklılık
oluşturmamaktadır. Benzer şekilde meslekte çalışma süresi ile toplam ölçek puanı
arasında anlamlı bir fark yoktur (F2=3.246; p=0.197).
Tablo 2. Hemşirelerin Çalıştığı Kliniklere Göre Ölçekten Aldıkları Puan
Ortalamaları
Min.-Maks.
Ortanca (IQR)*
Cerrahi
Dahili
Cerrahi
Alt Boyutlar
Dahili Klinik
Klinik
Klinik
Klinik
İlaç ve Transfüzyon
Uygulamaları
67.00-90.00
75.00-90.00
86.0 (6.0)
(18-90)**
Hastane Enfeksiyonları
42.00-60.00
45.00-60.00
56.0 (6.0)
(12-60)**
Hasta İzlemi ve
Malzeme Güvenliği
28.00-45.00
29.00-45.00
41.0 (7.0)
(9-45)**
Düşmeler
13.00-25.00
13.00-25.00
23.0 (4.0)
(5-25)**
İletişim
16.00-25.00
15.00-25.00
25.0 (2.0)
(5-25)**
Toplam
167.00190.00231.0 (21.5)
(49-245)**
245.00
245.00
* Tanımlayıcı istatistikler ORTANCA (IQR) olarak verilmiştir.
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85.5 (6.0)
56.0 (6.0)
38.5 (7.3)
22.0 (5.0)
23.0 (4.0)
223.5 (22.5)

IQR: Inter Quartile Range
** Ölçek alt boyutlarından alınabilecek en düşük-en yüksek puanları göstermektedir.
Hemşirelerin çalıştığı kliniklere göre ölçekten aldıkları puanlar değerlendirildiğinde; ilaç
ve transfüzyon (F2=1.504; p=0.133), hastane enfeksiyonları (F2=1.100; p=0.271) ve
düşmeler (F2=1.826; p=0.068) alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
görülmezken; hasta izlemi ve malzeme güvenliği (F2=1.977; p=0.048) ve iletişim
(F2=2.719; p=0.007) alt boyutlarında anlamlı farklılık görülmektedir. Toplam ölçek puanı
değerlendirildiğinde; dahili kliniklerde çalışan hemşirelerin cerrahi kliniklerde çalışan
hemşirelere göre daha fazla puan aldıkları ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı
olduğu belirlenmiştir (F2=2.174; p=0.030).
Şekil 1. Dahili ve Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Ölçek Alt
Boyutlarından Aldıkları Puanların Karşılaştırılması
100,0
90,0

Cerrahi

80,0

Dahili

Ortalama Puan

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
İlaç ve
transfüzyon

Hastane
enfeksiyonlari

Hasta izlemi

Düşmeler

İletişim

Ölçek Boyutları

Hemşirelerin kliniklerde yaptıkları görevlere göre ( servis hemşiresi, yoğun bakım
hemşiresi, eğitim hemşiresi vb.) ölçek puanları değerlendirildiğinde; ilaç ve transfüzyon
(F2=4.802; p=0.091), hastane enfeksiyonları (F2=3.014; p=0.222), hasta izlemi ve
malzeme güvenliği (F2=6.038; p=0.049*), düşmeler (F2=0.515; p=0.773) ve iletişim
(F2=6.412; p=0.41*) alt boyutlarında anlamlı farklılık oluşturmamaktadır. (*: Hasta izlemi
ve malzeme güvenliği ve iletişim alt boyutlarında farklılık var gibi görünmesine karşın
yapılan Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U testi sonucunda tüm gruplar benzer
çıktığından hemşirelerin yaptıkları klinik görevlere göre fark olmadığına karar
verilmiştir). Benzer şekilde toplam ölçek puanları da hemşirelerin klinik görevlerine göre
benzer bulunmuştur (F2=2.695; p=0.260).
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6.

TARTIŞMA

Sağlıkla ilgili kuruluşlar; teknolojik aletlerle çalışılması, farklı profillerde hasta grubuna
hizmet vermesi, farklı eğitim seviyesine sahip meslek mensuplarıyla çalışması açısından
karmaşık bir yapıya sahiptir (Özata ve Altunkan, 2010: 3). Bu karmaşık yapı içinde
kurumsal ve bireysel boyutta hata yapma riski bulunmaktadır Bu yüzden hizmet
sunumunda hataların en aza indirilmesi konusunda önlemlerin alınması çok önemli bir
konudur. Sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde
de çeşitli oranlarda tıbbi hatalar olduğu görülmektedir (IOM 1999: 665, Gündoğmuş
2004; 489, Barker ve ark., 2002: 1897) .
Tang ve ark. (2007: 447) yaptıkları bir çalışmada, tıbbi hataların en fazla (%51.4) eğitim
hastanelerinde oluştuğunu ve bunu sırasıyla bölge hastanesi (%36.1) ve yerel hastanenin
(%12.5) izlediğini belirlemiştir. Bizim hastanemiz de bir eğitim ve araştırma hastanesidir
ve hemşirelerin tıbbi hataya eğilim ölçeğinden aldıkları puan 225.46±16.40’tır. Ölçekten
alınabilecek en düşük puanın 49, en yüksek puanın ise 245 olduğu göz önüne alındığında
hemşirelerin ölçekten oldukça yüksek puan aldıkları ve tıbbi hataya eğilimlerinin düşük
olduğu görülmektedir.
Hasta güvenliği açısından en sık karşılaşılan tıbbi hata türlerinin ilaç hataları, hastane
enfeksiyonları, düşmeler, yetersiz izlem, iletişim sorunları ve malzeme kullanımı olduğu
belirlenmiştir (Özata ve Altunkan, 2010: 3).
Literatürde tıbbi hatalar arasında ilaç uygulama hatalarıyla ilgili yapılan çalışmalara sıkça
rastlanmaktadır. İlaç uygulama hataları, hastalarda yan etki görülmesi, ölüme bile
sebebiyet verebilmesi, maliyeti artırması ve hastanede yatış süresini artırması açısından
oldukça önemlidir (Tang, 2007: 447). Tıbbi hataların incelendiği bir çalışmada,
ameliyathanede gerçekleşen 731 hatanın %62’sinin ilaç hatasından kaynaklandığı
bildirilmiştir (Beyea ve ark, 2003: 77). Bizim çalışmamızda ise ilaç uygulama hataları alt
boyutu istatistiksel olarak diğer boyutlardan farklı bulunmamıştır.
Çalışmamızda hemşirelerin çalıştıkları kliniklere göre ölçekten aldıkları puanlar
değerlendirildiğinde; “hasta izlemi ve malzeme güvenliği” ve “iletişim” alt boyutlarında,
ve toplam ölçek puanında, dahili kliniklerde çalışan hemşirelerin cerrahi kliniklerde
çalışanlara göre daha yüksek puan aldıkları görülmektedir. Özata ve Altunkan (2010: 3)
da çalışmalarında yanlış ilaç uygulama ve yanlış yerden ilaç uygulaması puan
ortalamasının cerrahi kliniklerde dahili kliniklere oranla daha yüksek olduğu sonucunu
ortaya koymuşlardır. Göktaş (2007)’ın yaptığı bir çalışmada tıbbi hataların risk
derecelerini servisler bazında sınıflandırmış ve kabul edilebilir risk sınırı içinde olan
(%47.4) olayların dahiliye servisinde, yeterince kontrol edilmiş risk (%46.4) ve yeterince
kontrol edilmemiş risk oranının (%42.9) ise daha çok cerrahi servislerinde olduğunu
belirlemiştir. Dağlı (2006) ise dahili yoğun bakımlardaki enfeksiyon hızını %46.2, cerrahi
yoğun bakımlardaki hastane enfeksiyon hızını %53.3 olarak tespit etmiştir. Diğer
çalışmalarda olduğu gibi bizim çalışmamızda da dahili servislerde tıbbi hata eğiliminin
cerrahi servislere göre daha az olduğu görülmüştür.
Chang ve Mark (2009: 70) yaptıkları çalışmada, hemşirelerin eğitim düzeyi ile ilaç
hataları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki olduğunu ve hemşirelerin eğitim
düzeyi arttıkça ilaç hatalarının azaldığını saptamıştır. Bizim çalışmamızda ise
hemşirelerin eğitim düzeyi ile tıbbi hata yapma eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır.
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Parshuram ve ark. (2008: 42)’nın çalışmalarında meslekte çalışma süreleri 10 yıl ve daha
fazla olan sağlık çalışanlarının daha az hata yaptıkları saptanmıştır. Hicks ve ark. (2008:
429) ise tıbbi hataların en fazla dikkatsizlik (%37.8) ve iş yükünün fazla olmasından
(%19.7) kaynaklandığını, hataların ortaya çıkmasına yol açan diğer faktörlerin ise
sırasıyla; deneyimsiz personel başta olmak üzere, geçici personel çalıştırılması ve
personel sayısının azlığı olduğunu dile getirmiştir. Çalışmamıza katılan hemşirelerin
çoğunluğu meslekte uzun süredir çalışmaktadır ve hemşirelerin meslekte çalışma süreleri
ile hata yapma oranları arasında istatistiksel olarak bir fark bulunamamıştır.
Sonuç olarak, hastanemizde çalışan hemşirelerin tıbbi hataya eğilimleri düşük
bulunmuştur. Ancak tıbbi hataya yol açabilecek risklerin en aza indirilmesi için;
hemşirelerde yorgunluğu ve stresi artıran iş yükü ve çalışma koşullarının düzenlenmesi,
yazılı ve sözlü iletişimi ve bilgi akışını içeren bir kurum kültürünün oluşturulması, etkin
hata bildirim sisteminin kurulması ve çalışanların bu prosedürleri izlemelerinin
sağlanması, teknik hataların azaltılması ve personel gelişiminin sağlanması gibi
düzenlemeler yapılmalıdır.
Araştırmanın sadece GATF Eğitim Hastanesi’nde görev yapan hemşireler üzerinde
gerçekleştirilmiş olması ve anket bulgularına dayalı olması araştırmanın sınırlılığını
oluşturmaktadır.
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YATAĞA BAĞIMLI HASTALARDA BASI ÜLSERİNİ ÖNLEMEDE
HEMŞIRELIK BAKIMININ ETKISI
Saadet Pekuslu1 , Hülya Demirci2 , Gülay Ceylan3 , Yücel Aksu4,
Naime Kalaycı4, Nur Tuna4, Meryem Canlı4, Güneş Araç4,
Özlem Akgül4, Ebru Aşgın4, Ayfer Aksal4, Seçil Çallı4, Sibel Uzun4
Özet
Basınç ülseri hastalık ve ölüm riskini artıran, hastanede yatış süresini uzatan ve tedavi
gideri yüksek olan önemli bir sağlık sorunudur. Diğer birçok hastalıkta olduğu gibi
basınç ülserinin önlenmesi ve tedavisinde kaliteli bakımın önemi büyüktür. Basınç ülseri
birtakım risk etmenlerinin ortadan kaldırılması ve özenli bakım ile önlenebilen bir
sorundur. Bu nedenle hemşirelere çok önemli sorumluluklar düşmektedir.
Araştırma, yatağa bağımlı hastalarda, bası yarası oluşma riskini önlemek için uygulanan
hemşirelik bakımının etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Bu çalışma kesitsel ve tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Örneklem seçimine gidilmemiş,
01.05.2010-30.09.2010 tarihleri arasında Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi nöroloji ve
yoğun bakım servislerine yatan toplam 65 yatağa bağımlı hasta araştırmanın örneklemini
oluşturmuştur. Veriler hasta bilgi formu, hemşire bakım-gözlem formu, Braden risk
değerlendirme ölçeği ile elde edilerek, SPSS programında değerlendirilmiştir. İstatistiksel
analizde, ortalama ve yüzdelik testler kullanılmıştır.
Hastaların %66.2’si kadın, yaş ortalaması 74.60±7.38’dir (min:43, max:83). %33.8’inin
basınç yarası gelişmesi açısından yüksek risk grubunda olduğu, %16.92’sinde basınç
yarası geliştiği saptanmıştır. Yatağa bağımlı tüm hastalarda bası yarası gelişme riski
belirledikten sonra, bası yarası oluşmasını önlemek için tüm hastalara planlı bir
hemşirelik bakımı verilmelidir.
Anahtar Kelimler: Hemşirelik Bakımı, Bası Yarası, Braden Ölçeği, Yatağa Bağımlı
Hasta.
Abstract
Pressure ulcers increase the risk of illness and death, prolong hospital stay and high cost
of treatment is an important health problem. Pressure ulcer prevention and treatment of
disease as well as many other quality of care is of great importance. Pressure ulcers and
the elimination of some risk factors can be prevented by careful maintenance is a
problem. For this reason, many nurses have important responsibilities.
Research, bedridden patients, applied to prevent the risk of pressure ulcers was
conducted to assess the impact of nursing care.
This study was designed as a cross-sectional and descriptive. The sample selection has
not been examined, between 01.05.2010-30.09.2010 Turgutlu Manisa State Hospital,
1
2
3
4

Hemşire, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi, saadetpekuslu@yahoo.com
Yrd.Doç.Dr, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, cbu_ebelik@hotmail.com
Hemşire, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi
Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi

550

neurology and intensive care services, inpatient sample consisted of a total of 65
bedridden patients. The data information form the patient, nurses, care-observation form,
was obtained by Braden risk assessment scale, were evaluated by SPSS program.
Statistical analysis, average and percentage tests were used.
Patients, 66.2% female, mean age 74.60 ± 7.38 (min: 43, max: 83). 33.8% 's of high-risk
group for the development of pressure sores, 16.92% cases for pressure ulcers was
developed. After determining the risk of developing pressure sores in all patients bedbound, to prevent pressure ulcers in a nursing care plan should be given to all patients.
Keywords: Nursing Care, Pressure Ulcers, Braden Scale, The Bedridden Patient.
1. GİRİŞ
Bası yarası, vücudun özellikle kemik çıkıntılarının bulunduğu bölgelerinde, uzun süreli ya
da yineleyen basılara bağlı olarak deri ve derialtı dokularında kapillerlerin tamamen
kapanması ve o bölgede dolaşımın durması sonucu ortaya çıkan nekroz ve ülserayonlardır
(Mollaoğlu vd.2008: 150, Girgin ve Erarı, 2007: 5, Özgenel vd, 2002: 27). Bası yarası
hastalık ve ölüm riskini artırdığı, hastanede yatış süresini uzattığı ve tedavi maliyetini
yükselttiği için önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilmekte, bireyin fiziksel,
psikolojik, sosyal açıdan sağlığını etkilemekte ve yaşam kalitesini azaltmaktadır (Reddy,
2008: 424, Mollaoğlu vd. 2008: 150).
Ulusal Basınç Ülseri Tavsiye Paneli’nin (NPUAP-2001) 1990-2000 yılları arasında
yapılmış olan 300 çalışmanın sonuçlarına dayanarak hazırladığı rapora göre; ABD’de
basınç
ülserlerinin insidansı akut bakım alanlarında % 0.4-38, uzun süreli bakım
alanlarında %2.2-23.9 ve evde bakımda %0-17’dir. Bu çalışma yoğun bakım ünitelerinde
yatan hastalarda basınç yarası riskinin yüksek olduğunu göstermektedir. Keller ve
arkadaşlarının 2002'de yaptıkları çalışmada bu oran artmış ve basınç ülserlerinin insidansı
%1-56'ya yükselmiştir (Uzun vd. 2009: 405, Özdemir ve Karadağ, 2008: 293, Girgin ve
Erarı, 2007: 5 Karadağ, 2003: 41).
Türkiye’de farklı hastanelerde yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, basınç ülserlerinin
insidansı %4.7-41’dir (Uzun vd. 2009: 405). Tel ve arkadaşlarının (2006) yatağa bağımlı
hastalarda basıç yarası gelişme riskini değerlendirdikleri çalışmalarında, hastaların
%63’ünün basınç yarası gelişmesi açısından yüksek risk grubunda olduğu saptanmıştır
(Tel vd.2006: 43).
Bireylerin basınç yarası risklerinin belirlenmesinde, basınç yarasını önleyici girişimlerin
planlanmasında ilk adım risk tanılama ölçeklerinin kullanılmasıdır (Tel vd.2006: 36,
Ayello ve Braden, 2002: 125, Girgin ve Erarı, 2007: 6). Risk değerledirmesi yapılmayan
kurumlarda basınç yarası görülme sıklığının daha yüksek olduğu (Ayello ve Braden,
2002: 125), risk değerlendirmesinin formal olarak yapılması, risk düzeyi ile ilişkili olarak
önleyici bakımın uygulanması durumunda basınç yarası görülme sıklığının %60 oranında
azaldığı ve bakım maliyetinde de önemli miktarda azalma olduğu bildirilmektedir (Tel
vd.2006: 36). Sağlık alanında basınç yarası gelişme riskini belirlemeyi amaçlayan birçok
ölçek kullanıma girmiştir. Ülkemizde ve yurtdışında Braden Risk Değerlendirme Ölçeği
kullanılarak yapılan çalışmalarda, ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin iyi düzeyde olduğu,
farklı sayı ve özellikteki örneklem üzerinde yapılan bir çok çalışmada ölçeğin basınç
yarası riskini değerlendirmede etkili olduğu belirtilmiştir (Tel vd.2006: 36).
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Hastalarda bası yarası gelişiminin önlenmesi için alınacak önlemler arasında personelin
eğitimi, yüksek risk grubundaki hastaların tanımlanması, maruz kalınan basınç süresinin
ve şiddetinin azaltılması, sık cilt inspeksiyonunun yapılması, derinin nemden korunması,
riskli bölgelerin maser eve kontamine edecek material ile temasının azaltılması, beslenme
desteğinin karşılanması-eksiklerin yerine konması sayılabilir. Maruz kalınan basıncı
azaltmak için sık pozisyon değişimi yapılmalı, topukları korumak için özel dikkat
harcanmalı ve basıncı dağıtan materyeller kullanılmalıdır (Girgin ve Erarı, 2007: 6).
Basınç yaralarının önlenmesinde en büyük rol hastaya 24 saat hizmet veren hemşireye
düşmektedir. Hemşirelerin iş yükünün artmasının nası yarası oranını %50 arttırdığı
saptanmıştır (Girgin ve Erarı, 2007: 6). Basınç yarası hemşirelik bakımında yetersizliğin,
önleyici uygulamalarla ilgili ihmalin ve bakım kalitesinde yetersizliğin bir göstergesi
olarak kabul edilmektedir. Bireyi ve aileyi fizyolojik, psikolojik, ekonomik yönden ciddi
şekilde etkileyen basınç yarasının önlenmesi hemşireler için bakımın merkezinde yer alan,
öncelikli ve profesyonel bir sorumluluktur. Hemşirenin düzenli olarak risk
değerlendirmesi yapması ve basınç yarasını önleyici uygulamaları erken dönemde
başlatması gerekmektedir. Gunningberg ve ark. (2001) hemşirelerin basınç yarası riski
değerlendirme ölçeklerini kullanmalarının, önleyici ve tedavi edici uygulamaları etkin
şekilde yapma konusunda bilgilendirilmelerinin basınç yarası oluşumunu engellemede
önemli olduğunu vurgularken, Tolmie ve Smith (2002) basınç yarasının önlenmesi ile
uygulanan bakım arasındaki anlamlı bir ilişki olduğuna dikkat çekmişlerdir. Literatürde
basınç yarası risk değerlendirme ölçeklerini kullanmanın ve önleyici bakım
uygulamalarının önemi sıklıkla vurgulanmakla birlikte ülkemizde klinik ortamlarda
basınç yarası risk değerlendirme ölçeklerinin yaygın olarak kullanılmadığı, basınç
yarasını önleyici bakım uygulamalarının formal risk değerlendirmesi yapılmaksızın
genellikle de sınırlı düzeyde uygulandığı bilinmektedir (Tel vd.2006: 37).
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi
Araştırma, yatağa bağımlı hastalarda, Braden Risk Değerlendirme Ölçeği kullanılarak
basınç yarası gelişme riskinin saptanması ve hemşirelerin bu hastalara uyguladıkları
önleyici bakımın değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikte
bir araştırmadır.
2.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
Araştırma, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi nöroloji ve yoğun bakım servislerinde
01.05.2010 ile 30.09.2010 tarihleri arasında yapılmıştır.
2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini 01.05.2010 ile 30.09.2010 tarihleri arasında Manisa Turgutlu
Devlet Hastanesi nöroloji ve yoğun bakım servislerine yatan yatağa bağımlı hastalar
(n:65) oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiş, evrenin tamamı alınmıştır.
2.4. Veri Toplama Araçları ve Uygulanması
Verilerin toplanmasında; tanıtıcı özellikler formu, Braden Risk Değerlendirme Ölçeği ve
hemşirelerin hastalara uyguladıkları önleyici bakım formu kullanılmıştır.
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Tanıtıcı özellikler formu: Bu form, bireylerin sosyo-demografik bilgilerini (yaş,
cinsiyet) ve hastalık öyküsünü (tanı, hastanede yatış süresi, beslenme durumu, herhangi
bir sistemik hastalığın olup olmaması gibi) belirlemeyi hedefleyen ifadelerden
oluşmaktadır.
Braden Risk Değerlendirme Ölçeği: Barbara Braden ve Nancy Bergstorm tarafından
1987 yılında geliştirilen ölçeğin ülkemiz için geçerlik ve güvenilirlik çalışması ilk olarak
1997 yılında Oğuz ve Olgun (1997) tarafından yapılmış, daha sonra bu çalışma 1998
yılında Pınar ve Oğuz (1998) tarafından tekrarlanmıştır. Her iki çalışmada da ölçeğin
geçerlilik ve güvenirliği yüksek bulunmuştur. Bizim çalışmamızda da ölçeğin Cronbach’s
alfa değeri 0.89 olarak belirlenmiştir (Tel vd.2006: 37-38).
Braden risk değerlendirme ölçeği uyarının algılanması, nemlilik, aktivite, hareket,
beslenme, sürtünme-tahriş olmak üzere altı risk faktörünü içermektedir. Sürtünme ve
yırtılma hariç, her bir değişken 1-4 arasında puanlanmaktadır. Toplam puan 6-23 arasında
değişmektedir. 12 puan ve altı çok riskli, 13-14 puan orta derece riskli, 15-16 puan düşük
risklidir. 75 yaşın üzerindeki kişilerde ise 15-18 puan arası da düşük riskli olarak kabul
edilmektedir. Toplam puanın düşük olması bası yarası gelişme riskinin yüksek olduğunu
göstermektedir (Mollaoğlu vd.2008: 150, Tel vd.2006: 38, Karadağ 2003: 44-45).
Hemşirelerin basınç yarasını önleyici uygulamaları yapma durumlarına ait veriler
çalışmaya alınan 65 hastaya ait hemşirelik kayıtlarının günlük olarak incelenmesiyle elde
edildi. Çalışmanın yapıldığı her iki klinikte de yapılan her işlemin hemşirelik kayıtlarına
yansıtılması kararının tüm çalışanlarca benimsenmiş olmasından dolayı hemşire gözlem
formlarındaki kayıtlar kullanılmıştır. Çalışmada konuyla ilgili literatür doğrultusunda
(Ayello and Braden 2002, Tel vd. 2006, Karadağ 2003) en az 2 saatte bir pozisyon
değişikliğinin sağlanması, yatak düzeninin sağlanması/basıncı azaltan hava/su
yataklarının kullanılması, en az günde bir kez tüm vücut temizliği/silme banyosu
uygulanması, günlük cilt masajı uygulanması, cildin günlük olarak değerlendirilmesi,
pozisyon değişikliği ile uyumlu şekilde bireyin yatak içinde hareketliliğinin sağlanması/
range of motion (ROM) uygulanması, günlük sıvı alımının ve besin ihtiyacının uygun
şekilde karşılanması, diyetisyen ile işbirliği sağlanması, yatak yarası mevcut olan
hastaların yara bakımlarının uygun şekilde (pansuman, debritman vb) yapılıyor olması
her güne ait olacak şekilde, 1 haftalık tablolar halinde uygulamayı yapan hemşirenin adı
ve soyadı da yazılarak kontrol listeleri oluşturulmuştur.
Araştırmanın ön uygulaması Nöroloji ve Yoğun bakım Servislerinden 5 hasta olmak üzere
toplam 10 hastayla yapıldı. Ön uygulama sonucunda basınç yarasını önleyici hemşirelik
uygulamalarının yapılma durumuna ilişkin verilerin hemşire kayıtlarından elde edilmesine
karar verildi. Araştırmanın örneklem özelliklerine uygun olan bireylere hastaneye
yattıkları ilk 24 saatte tanıtıcı özellikler formu uygulandı. Daha sonra Braden risk
değerlendirme ölçeği ile basınç yarası gelişme riskleri değerlendirildi. Literatürde Braden
risk değerlendirme ölçeğinin hastanın hastaneye yattığı ilk 24 saatte uygulanması, daha
sonra 48-72 saatte bir tekrarlanması önerilmektedir (Tel vd.2006: 39). Basınç yarasının
genellikle hastaneye yatıştan sonraki ilk iki haftada ortaya çıktığı vurgulanmaktadır
(Ayello ve Braden, 2002: 127). Bu nedenlerle çalışmada risk değerlendirme araştırmacılar
tarafından hastaneye yatıştaki ilk 24 saatte yapıldı ve 48 saatte bir değerlendirme
tekrarlandı. Çalışmaya katılan bireyler araştırmacılar tarafından taburcu olana kadar
izlendi ve hemşire uygulama formuna günlük olarak kaydedildi.
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2.5. Verilerin İstatistiksel Analizi
Veriler hasta bilgi formu, hemşire bakım gözlem formu, Braden risk değerlendirme ölçeği
ile elde edilerek, SPSS programında değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde, ortalama ve
yüzdelik testler kullanılmıştır.
2.6. Bulgular ve Tartışma
Araştırma örneklemimizi oluşturan hastaların yaş ortalaması 74.60±7.38 (min:43,
max:83) olup %55.4’ü 75 yaş ve üzerinde idi. Literatürde yaş (65 yaş üstü) basın yarası
gelişmesi kolaylaştırmaktadır (Tokgöz vd., 2010: 96). Örneklem grubunun yaş
ortalamasının yüksek olması özellikle riski arttırmaktadır. Yapılan çalışmalarda yaş ile
basınç yarası gelişme arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (Tel vd.2006: 43). Hastaların
%66.2’si kadın, %58.5’i sigara içmiyor ve %64.6’sı nazogastrik sonda ile besleniyordu.
Hastanede kalınan süreye bakıldığında %49.3’ü 9-16 gün arası hastanede kalmıştır.
Örneklemimizin %67.7’sini nöroloji servisinde, %32.3’ünü yoğun bakım servisinde yatan
hastalar oluşturmaktadır (Tablo 1). Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması
74.60±7.38 (min:43, max:83), yaş basınç yarası oluşumda sorumlu tutulan
faktörlerdendir.
Tablo 1. Çalışmaya Alınan Hastalara İlişkin Tanıtıcı Özellikler
Tanıtıcı Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
43-74
75 ve üzeri
Sigara İçme Durumu
Evet
Hayır
Beslenme Durumu
Oral
Nazogastrik
Hastanede Kalınan Süre
1-8
9-16
17 ve üzeri
Bireylerin Yattıkları Klinikler
Nöroloji
Yoğun Bakım
Toplam

n

%

43
22

66.2
33.8

29
36

44.6
55.4

27
38

41.5
58.5

23
42

35.4
64.6

19
32
14

29.2
49.3
21.5

44
21
65

67.7
32.3
100

Araştırmamızı oluşturan hastaların 1.gün aldıkları Braden risk değerlendirme ölçeği
puanlarını incelediğimizde %33.8’inin yüksek risk grubunda olduğu, hastaneden taburcu
olana kadar %16.9’unda bası yarası geliştiği saptanmıştır (Tablo 2).
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Tablo 2. Hastaların Braden Risk Değerlendirme Ölçeğinden Aldıkları Puanlar Ve
Basınç Yarası Gelişme Durumu
Ölçek Puanı
n
%
1. Günde
Yüksek risk (< 12 puan)
22
33.8
Orta risk (13-14 puan)
22
33.8
Düşük risk (15-16 puan)
21
32.4
Basınç yarası gelişme durumu
Basınç yarası gelişen
11
16.9
Basınç yarası gelişmeyen
54
83.1
Toplam
65
100
Basınç yarası gelişen bölgeler ve basınç ülserlerinin geliştiği gün değerlendirildiğinde;
%63.6’sında topuk bölgesinde, %36.4’ünün koksiks bölgesinde, %54.5’inin yattığı 7-10.
günleri arasında bası yarası geliştiği saptanmıştır (Tablo 3).
İnal ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada hastaların 25’inde (%78.1) bası yarası gelişmedi,
7’isinde (%21.9) çeşitli bölgelerinde bası yarası gelişti. Gelişen hastalarda gerekli
hemşirelik bakımını verilmesi ile hastaların ülser bölgelerinde iyileşme görüldü (İnal vd,
2007: 185)
Tel ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada gelişen 24 basınç yarasından 15 tanesinin (%63.0)
hastaların hastaneye yatışlarından sonraki 2-5. günlerde geliştiği ve 17 basınç yarasının
(%71.0) vücudun alt yarısında (koksiks bölgesinde) olduğu belirlendi. Literatürde basınç
yarasının hastaneye yatışın ilk iki haftası içinde geliştiği ve %90.0’ının umblikus altında
olduğu bildirilmektedir (Tel vd.2006: 41).
Mollaoğlu ve ark. yaptığı çalışmada yatış süresi 22 günden fazla olan hastaların
çoğunluğunun (%87.5) bası yarası yönünden çok yüksek risk taşıdığı ve gruplar arasında
farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (Mollaoğlu vd.2008: 150).
Yapılan benzer bir çalışmada, bası yarası gelişen hastalarda hastanede yatış süresinin daha
uzun olduğu ve bası yarası ile yatış süresi arasında pozitif ve ileri derecede anlamlı ilişki
olduğu bulunmuştur ((Tel vd.2006: 43, Kurtuluş ve Pınar 2003: 5).
Bu çalışmada da basınç yarasının ortaya çıktığı gün ve geliştiği bölge daha önceki
çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.
Tablo 3. Basınç Yarası Gelişen Bölgeler Ve Basınç Ülserlerinin Geliştiği Gün
n
%
Basınç Yarası Gelişen Bölgeler
Koksiks
4
36.4
Topuk
7
63.6
Basınç Yarası Geliştiği Gün
Yatışın 3-6.günler
1
9.1
Yatışın 7-10.günler
6
54.5
Yatışın 11-14.günler
4
36.4
Toplam
11
100
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmada elde edilen bulgulara göre; hastaların %33.8’inin yüksek risk grubunda olduğu,
%16.92’sinde basınç yarası geliştiği, yatış süresi uzadıkça basınç yarası görülme oranının
arttığı ve gelişen yaraların %63.6’sının topuk bölgesinde olduğu saptanmıştır. Araştırma
sürecinde uygulanan hemşirelik bakımının basınç yarası gelişme oranını nispeten azalttığı
söylenebilir.
Bu sonuçlar doğrultusunda;
x Özellikle nöroloji klinikleri ve yoğun bakım ünitelerinde yatan tüm hastalarda basınç
yarası gelişme riskinin Braden risk değerlendirme ölçeği gibi ölçeklerle
değerlendirilmesi ve hastaya uygun hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması
ve sonuçlarının değerlendirilmesi,
x Basınç yarası gelişme riski olan ve basınç yarası olan hastalar için karteksler ve
hemşirelerin kullanımına yönelik basınç yarası bakım rehberlerinin geliştirilmesi,
x Bu ünitelerde çalışan hemşirelere, basınç yarası gelişme riski ve/veya basınç yarası
olan hastalara etkili bir bakım verebilmeleri için hizmet içi eğitim programlarının
düzenlenmesi önerilebilir.
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ELEKTRONİK TIBBİ KAYIT (ETK) SİSTEMLERİNİN HEMŞİRELER
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KOCAELİ İLİNDEN BİR SAHA
ARAŞTIRMASI
Mehmet TOP1 , Ömer GİDER2

Özet
Araştırmanın amacı, hastanelerin kliniklerinde (yataklı servislerinde) çalışan
hemşirelerin kullandıkları elektronik tıbbi kayıtlara ilişkin görüşlerinin hasta güvenliğine
etkisi, hemşirelik bakım yönetimi, order girişlerini kullanım, bilgi yönetimi, bilgi kalitesi,
hizmet kalitesi, klinik bakıma etki ve tıbbi kayıt fonksiyonları alt boyutlarında
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada hemşirelerin elektronik tıbbi kayıtlara
ilişkin alt boyut skorlarının eğitim durumuna, hastane mülkiye statüsüne süresine göre
anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği incelenmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen alt
boyutlar arasındaki ilişkileri açıklamak da amaçlanmıştır.
Araştırmada anket esasına dayalı kesitsel bir saha araştırmasıdır. Araştırma kullanılacak
ölçüm aracını oluşturmak amacıyla elektronik tıbbi kayıtlar konusunda ülkemizde ve
dünyada yapılan yayınlar incelenmiştir. Araştırmacılar anket oluşturma sürecinde
hemşirelerin tıbbi kayıtlar konusunda görüşleri inceleyen bazı araştırmalardan yoğun
olarak yararlanmıştır.
Ankette toplam 35 ifadeye yer verilmiştir. Ankette ölçümler 5’li Likert Ölçeği
doğrultusunda yapılmıştır. Bazı boyutlarda 1= Hiçbir zaman, 5= Her zaman şeklinde;
bazılarında ise 1=Asla, 5= Çok fazla şeklinde değerlendirilmiştir. Boyut skorları, ilgili
boyut altındaki sorulara verilen yanıt değerleri toplanarak, boyutun altındaki toplam soru
sayısına bölümden elde edilmiştir. Dolayısı ile boyut skorları 5 değerine yaklaştıkça boyut
düzeyinin yüksekliğini, 1 değerine yaklaştıkça düşüklüğünü göstermektedir. Anketin
boyutlarının güvenirlik katsayıları 0.70’den yüksek bulunmuştur. Araştırma Kocaeli’de
metropol alanda bulunan bir kamu üniversitesi hastanesi, bir Sağlık Bakanlığı hastanesi
ve bir özel hastane olmak üzere 3 hastanenin kliniklerinde çalışan hemşireler üzerinde
yapılmıştır. Araştırma için ilgili hastanelerin bağlı bulunduğu üst makamlardan izinler
alınmıştır. Özel hastane başhekimliğinden, kamu üniversitesinin Tıp Fakültesi Dekanlığı
ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nden yasal izinler alınmıştır. Araştırmada örneklem
çekilmemiş, tüm klinik hemşirelere ulaşmak amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda 200
hemşireye anket uygulanmıştır. Anketler 17 Mayıs 2010 – 30 Haziran 2010 tarihleri
arasında uygulanmıştır. Anketlere verilen yanıtlar bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS
15.0 kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, güvenirlik
analizi, korelasyon analizi ve karşılaştırma testleri kullanılmıştır.
Hemşireler elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin hastanelerinde hasta güvenliğini
geliştirdiğine yüksek oranlarda inanmaktadır. Araştırma sonucunda hemşirelerin
elektronik tıbbi kayıt sistemleri hakkındaki alt boyut skorlarının orta seviyede oldukları
bulunmuştur. Ancak hemşirelik bakımı alt boyut skor ortalaması düşük düzeydedir.
Hemşirelerin elektronik tıbbi kayıtların tıbbi bakıma etkileri konusunda çoğunlukla
olumlu görüşlere sahip oldukları anlaşılmıştır. Ayrıca hemşirelerin elektronik tıbbi kayıt
sistemlerinin iş akış planlarına iyi entegre edilmediği yönünde güçlü katılımları vardır.
Hemşirelerin elektronik tıbbi kayıt sistemlerine ait alt boyut skorları arasında anlamlı ve
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pozitif yönlü ilişkiler bulunmuştur. Bu araştırma hemşirelerin elektronik tıbbi kayıtlara
ilişkin hemşirelerin görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırma sadece Kocaeli’nde bulunan
3 hastanede yapıldığından Türkiye hastane sektörüne genellenemez. Ancak bundan sonra
konu ile ilgili yapılacak çalışmalar için yol gösterici olabilir. Hastanelerde elektronik
tıbbi kayıtların geliştirilmesi ve güncellenmesi noktalarında hemşirelerin görüşlerine
gerekli önem verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Elektronik Tıbbi Kayıt, Hasta Güvenliği, Hastane Bilgi Sistemi,
Hemşireler
Abstract
It was aimed in this study to investigate views on Electronic Medical Record used by own
them of nurses working at hospital clinics (inpatient care units) in terms of EMR’s effect
on the patient safet, nursing care management, using order entry, information
management, informationquality, service quality, EMR’s effec on patient (clinical) care
and medical record functions. It will be investigated that whether there are significant
varieties among scores for subscales according to education and hospital ownership
status. Also in this study it will explained that whether there are relationships among
subscales of Electronic Medical Record.
This study is a field research based on questionnaire technique. For preparing data
measuring instrument the literature on Electronic Medical Record was reviewed. A 5
Liker-scale type was used in this questionnaire. Responses for subscales were assigned a
value of 1–5 (‘never/almost never/not at all’ to ‘always/almost always’) for each item.
Responses for some subscales were assigned a value of 1–5 (‘not at all’, to ‘very great’)
for each item. The study was planned and conducted on nurses working at inpatient care
units at one public university hospital, one Turkish Ministry of Health hospital and done
private hospital in Kocaeli. A sampling technique was not used, but it was aimed to
conduct questionnaire on all nurses. The end of this study the questionnaire was
conducted on 200 nurses between May 17, 2010 and June 30, 2010. The data of the
questionnaire was taken in personal computer and then data was analyzed using SPSS
15.0 software program. Descriptive statistics, reliability analysis, correlation analysis,
ANOVA and post-hoc tests were used for statistical investigation.
Tme most of nurses belive that EMR system at their hospitals have significant effects on
patient safety. At the end of the study ity was foun that the mean scores of nurses were
medium levels. But mean score for nursing care management was low level. Most nurses
have positive evaluations about EMR’s effects on the patient (clinical) care. Also nurses
belive that EMR systems at their hospitals did not entegrated into their workplans. There
are positive relationships amoıng subscales of nurses’ evaluations for EMR systems.
Keywords: Electronic Medical Record, Patient Safety, Hospital Information System,
Nurses
1. GİRİŞ
Elektronik Tıbbi Kayıt (ETK) hastane ve sağlık sektöründe demografik, kliniksel,
yönetim ve tıbbi / sağlık bilgi sistemlerinin bilgisayar ortamlarında kayıt altına alınması,
işlenmesi ve değerlendirilmesine imkan veren bir yapılanmadır. ETK sistemleri hekimler
ve hemşireler başta olmak üzere sağlık personelinin kalite ve hasta güvenliğini geliştirme
noktasında tıp sahasında yoğun olarak kullanılmaktadır (Howard, 2009: 5; Benatte, 2009:
1).
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Elektronik hasta / tıbbi kayıtlar sağlık bakım uygulamalarında etkisini ve önemini her
geçen gün artırmaktadır. Birleşik Devletler Tıp Kurumu tarafından hazırlanan bir raporda,
elektronik tıbbi kayıtların bugün ve gelecekte daha yüksek sağlık bakım kalitesi
sağlayacağı, sağlık bakım maliyetlerini azaltacağı, hemşirelik ve tıpta bilimselliğin
yükselmesine neden olacağı önemle vurgulanmıştır (Goorman ve Berg, 2000: 3).
Avrupa ülkelerinde son dönemde elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin kullanımında önemli
gelişmeler yaşanmaktadır (Laerum vd., 2001: 1344). Son yıllarda Türkiye hasta
sektöründe elektronik bilgi sistemleri, elektronik tıbbi kayıtlar yoğun bir şekilde
kullanılmaya başlamıştır (Musoğlu vd. 2001: 2; Kaymakoğlu ve Ersoy, 2005: 51). Ancak
dünyada ve ülkemizde elektronik tıbbi kayıtların etkiliğinin ve elektronik tıbbi kayıtlara
ilişkin hemşirelerin görüşleri üzerine geçerliliği uluslararası düzeyde ortaya konmuş
ölçüm araçları henüz geliştirilememiştir (Otieno vd. 2007: 209).
Hemşireler, hastaya doğrudan bakım veren, ihtiyaçlarını belirleyen, nerede, ne zaman,
hangi malzemenin kullanılacağına karar veren en büyük sağlık ekibi grubudur (Hovenga
vd., 2005: 886). Bu nedenle, hemşireler bilgisayar ortamına uyarlanmış sistemin birincil
kullanıcılarıdır (Polaschek, 1996: 31; Park vd., 2007: 735). Hem nicel, hem de nitel pek
çok veri, hemşireler tarafından kayıt sistemi içine girilmekte, kayıt edilmektedir (Park vd.,
2007: 735; Cho ve Park, 2003: 304). Disiplinler arası veri girişindeki artış ile hasta bakım
ve tedavisinin sürdürülmesi, bakım kalitesinin artırılması beklenmektedir. Bu veriler,
hemşirelik uygulamalarını destekleyerek yalnızca hemşirelik bilgi sisteminin gelişmesi
için değil, aynı zamanda diğer hastane bilgi sistemi için de temel oluşturur. Ancak
hemşirelik kayıtları ile diğer sağlık bakım profesyonellerinin kayıtları arasındaki
bağlantının eksik olması, hemşirelik kayıtlarının etkin paylaşılmasını engellemektedir
(Cho ve Park, 2003: 306; Ay, 2009: 131).
Hemşirelik hasta bakımının önemli bir halkasıdır. Çünkü hemşireler sağlık bakımında
hekimle hasta arasında koordinasyonu sağlayan ve aynı zamanda hasta bakımının önemli
bir kısmını yürüten personel grubunu oluşturmaktadır. Hemşireler hastaların ruhsal,
sosyal ve somatik ihtiyaçlarına bir bütün olarak bakma gereği duymaktadırlar. Bundan
dolayı hemşireler sağlık bakımında en çok kullanılan meslek grubunu teşkil etmekte ve
elektronik tıbbi kayıtları yoğun olarak kullanmaktadır. Hemşireler elektronik tıbbi kayıt
sistemleri ile teşhisleri ve hekim iş emirlerini kontrol etmekte, hemşirelik bakım planlarını
yazmakta, hastaların temel bulgularını kaydetmekte, hastanın laboratuvar sonuçlarını
izleyebilmekte ve hasta bakımı ile ilgili birçok tıbbi kayıt fonksiyonunu yapabilmektedir
(Lee vd., 2002: 61; Roemer vd., 2005: 73; Aronsky ve Haug, 2000: 55).
Türkiye’de hastanelerde kullanılan otomasyon sistemi genel olarak verilerin bilgiye
dönüştürülemediği, dağınık ve sadece tıbbi süreçlerde kullanılan bir sistemdir ve bu
sistem herhangi bir standarda sahip değildir. Genellikle, hastanelerde öncelikle bilgisayar
donanımı tedarik edilmekte, daha sonra bu sisteme uygun bir yazılım satın alınmaktadır
(Esatoğlu ve Köksal, 2002: 29). Hemşirelik uygulamaları, sağlık hizmetlerinin önemli bir
parçasını oluşturmakla birlikte, hastane bilgi sistemlerinde ve elektronik kayıt
sistemlerinde hemşirelik uygulamaları tam olarak yer almamaktadır (Erdemir vd., 2005:
78). Hemşirelik süreci, hasta bakımı için planlanan ve uygulanan temel bakımı içerir.
Hemşirelik sürecini başarılı bir şekilde kullanabilmek için hem düşünce sürecinin, hem de
o ortamın koşullarını yansıtan bilgisayar destekli dokümantasyon sisteminin geliştirilmesi
gerekir (Ay, 2009: 135).
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2. YÖNTEM
Bu çalışma anket esasına dayalı bir saha araştırmasıdır. Araştırmada hemşirelerin tıbbi
kayıt sistmlerine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin belirlenmesi ve bunlara ilişkin
tanımlayıcı ve karşılaştırmalı analizler yapılması araştırmanın temel metedolojik
bütünlüğünü oluşturmaktadır.
2.1. Amaç
Araştırmanın amacı, hastanelerin kliniklerinde (yataklı servislerinde) çalışan hemşirelerin
kullandıkları elektronik tıbbi kayıtlara ilişkin görüşlerinin hemşirelik bakım yönetimi,
order (iş emri) girişi, bilgi yönetimi, bilgi kalitesi, hizmet kalitesi, elektronik tıbbi kayıt
sistemlerinin hasta bakımına etkisi boyutlarında değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada hemşirelerin elektronik tıbbi kayıtlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin
çalıştıkları hastanenin mülkiyeti, eğitim durumları gibi bazı özellikler açısından farklılık
gösterip göstermediği de incelenecektir. Ayrıca araştırmada yukarıda belirtilen elektronik
tıbbi kayıt sistemlerine ilişkin değerlendirme boyutları arasındaki ilişkileri incelemek ve
analiz etmekte bu çalışmanın bir diğer amacıdır.
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırma Kocaeli’nde metropol alanda bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi ve Özel Konak
Hastanesi olmak üzere 3 hastanenin kliniklerinde çalışan hemşireler üzerinde yapılmıştır.
Araştırma için ilgili hastanelerin bağlı bulunduğu üst makamlardan izinler alınmıştır. Özel
hastane Başhekimliğinden, kamu üniversitesinin Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Kocaeli İl
Sağlık Müdürlüğü’nden yasal izinler alınmıştır. Araştırma evrenini üniversite hastanesi
kliniklerinde görev yapan 160, devlet hastanesi kliniklerinde görev yapan 105 ve özel
hastanenin kliniklerinde görev yapan 60 hemşire olmak üzere toplam 325 hemşireden
oluşmaktadır. Araştırmada örneklem çekilmemiş, tüm klinik hemşirelere ulaşmak
amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda 200 hemşireye anket uygulanmıştır. Araştırmada
evrenin % 61,54’üne ulaşılmıştır. Tablo 1, araştırma evrenini oluşturan hemşirelerin
hastanelere göre dağılımını ve araştırma sonucunda anket uygulanan hemşirelerin
hastanelere göre dağılımını göstermektedir. Hastanelerin kliniklerinde 08: 00-16: 00
mesai saatinde çalışan hemşire sayıları hastanelerin personel şubelerinden temin
edilmiştir.
Tablo 1. Araştırma Evreni ve Anket Uygulanan Hemşirelerin Dağılımı
Hastane Adı
Klinik
Anket
Anket
Hemşiresi
Uygulanan
Uygulanan
Sayısı
Hemşire Sayısı
Hemşire Yüzdesi
Kocaeli
Üniversitesi
160
96
% 60,00
Araştırma ve Uygulama
Hastanesi
Kocaeli Devlet Hastanesi
105
68
% 64,76
Kocaeli
Özel
Konak
60
36
% 60,00
Hastanesi
TOPLAM
325
200
% 61,54
2.3. Veri Toplama Aracı ve Veri Analizi
Araştırmada anket esasına dayalı bir alan araştırmasıdır. Araştırma kullanılacak ölçüm
aracını oluşturmak amacıyla elektronik tıbbi kayıtlar konusunda ülkemizde ve dünyada
yapılan yayınlar incelenmiştir. Ayrıca anketlerin pilot uygulamasında sahada çalışan
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hemşire yöneticilerin görüşleri doğrultusunda gerekli ekleme ve düzeltmeler yapılmıştır.
Araştırmacılar anket oluşturma sürecinde hemşirelerin tıbbi kayıtlar konusunda görüşleri
inceleyen bazı araştırmalardan yoğun olarak yararlanmıştır (Otieno vd., 2007; Lauren ve
Faxvaag, 2004; Fung vd., 2004; Pizzi vd., 2005).
Ankette toplam 35 ifadeye yer verilmiştir. Hemşirelik bakım boyutu için 5, order girişi
boyutu için 4, bilgi yönetimi boyutu için 3, bilgi kalitesi boyutu için 10, hizmet kalitesi
boyutu için 2, elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin hasta bakımına etkisi boyutu için 9 ve
elektronik tıbbi kayıt fonksiyonları boyutu için 2 ifadenin 5’li Likert Ölçeğine göre
hemşireler tarafından değerlendirilmesi istenmiştir. Boyut skorlarının 5 değerine
yaklaşması boyut düzeyinin yüksekliğini, 1 değerine yaklaşması ise boyut düzeyinin
düşüklüğünü göstermektedir.
Aşağıdaki Tablo 2’de veri toplama aracındaki boyutlar, boyut altındaki soru sayısı ve
boyutlar ile ölçeğin genel iç tutarlılık katsayıları (Cronbach’s Alpha) sunulmaktadır.
Araçtırma ölçeği boyutlarının iç tutarlılık katsayısı oldukça yüksek bulunmakla birlikte
sadece elektronik tıbbi kayıtlar fonksiyonları boyutunun iç tutarlılık katsayısının 0,70’den
düşük çıkması araştırma açısından bir sınırlılık olarak kabul edilebilir. Ankette yer alan 35
soru açısından iç tutarlkılık katsayısı 0,910 olarak bulunmuştur.
Tablo 2. Veri Toplama Aracının Boyutları
BOYUT

Soru
Sayısı

Hemşirelik
Bakımı
Yönetimi

5

Order Girişi

4

İçerik
-Hemşirelik bakım
planlarını ETK
(elektronik tıbbi kayıt)
sistemine işleme.
-Hemşirelik bakımı
günlük notlarını ETK
sistemine işleme.
-Hemşirelik bakımı
vardiyalarını ETK
sistemine işleme.
-Hasta gözlem
formalrını ETK
sistemine işleme.
-Taburcu raporları için
ETK sisteminden bilgi
toplama.
-ETK sisteminin tedavi
prosedürleri hakkında
bilgi sağlaması.
-ETK sisteminin genel
sağlık bilgisi (tedavi,
komplikasyon vb.)
sunması.
-ETK sisteminin hasta
tahlileri sonuçlarını
vermesi.
-ETK sisteminin ilaç
bilgisini (alerji,
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Değerlendirme
Şekli
(5’li Likert
Ölçeği)

İç Tutarlılık
Katsayısı
(Cronbach’s
Alpha)

1= Hiçbir
zaman; 5= Her
zaman

0,801

1= Hiçbir
zaman; 5= Her
zaman

0,788

Bilgi Yönetimi

3

Bilgi kalitesi

10

Hizmet Kalitesi

2

Elektronik Tıbbi
Kayıt Sisteminin
Hasta Bakımına
Etkisi

9

etkileşim vb.) vermesi.
-ETK sisteminde
bulaşıcı hastalaıklar
gibi bazı hastalık
gruplarına ilişkin analiz
yapabilme.
-Hasta kayıtlarından
spesifik bilgilerin
çekilebilmesi.
-ETK sisteminden
hastalara durumlarını
belirten raporların
verilmesi.
-İhtiyaç duyulduğundan
ETK sisteminin doğru
bilgiyi sağlaması.
-ETK sisteminin
hemşirelerin ihtiyaç
duyduğu bilgileri
karışlaması.
-ETK sisteminin ihtiyaç
duyulan raporları kısa
sürede ve güvenilir bir
şekilde sağlaması.
-ETK sisteminin
yeterli, güvenilir, doğru
bilgiyi sağlaması.
-ETK sisteminin bilgi
ve raporları uygun
formatta (şekilde)
sunması.
-Bilgi temizliği
(gerekisz bilgilerin az
olması).
-ETK sisteminin
kullanıcı dostu olması
(kullanımının kolay
olması).
-Bilgilri zamanında
sağlama.
-Güncel bilgi sağlama.
-ETK sistemine grişte
erişim sorunlarıyla
karşılşama.
-Sistemin arızlar yapma
sıklığı.
-ETK sisteminin
faydalı olduğunu
düşünme.
-ETK sisteminin
kurumsal performansı
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1= Hiçbir
zaman; 5= Her
zaman

0,755

1= Hiçbir
zaman; 5= Her
zaman

0,944

1= Hiçbir
zaman; 5= Her
zaman

0,849

1= Asla;
5= Çok Fazla

0,893

Elektronik Tıbbi
kayıt
Fonksiyonları

2

GENEL
GÜVENİRLİK

35

geliştiridğine inanma.
-ETK sisteminin iş
kalitesini artırdığına
inanma.
-ETK sisteminde
harcadığı çaba ve
zamanın değerli
olduğuna inanma.
-ETK sisteminin
hastanede başarılı
olduğuna inanma.
-ETK sisteminin
hastane için önemli bir
yöntsel araç olduğuna
imanma.
-ETK sisteminden
dolayı hasta
güvenlişğinin
geliştiğine inanma.
-Genel anlamda ETK
sisteminden
memnuniyet.
-Kalifiye personel
eksikliği ETK sistemi
uygulanışını
aksatmaktadır.
-Bilgisayar çalışma
istasyonları iş akışını
engellemektedir.

1= Asla;
5= Çok Fazla

0,473

0,915

Anketler 17 Mayıs 2010 – 30 Haziran 2010 tarihleri arasında uygulanmıştır. Anketlere
verilen yanıtlar bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS (Statistical Packages for Social
Sicences) 15.0 kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler,
güvenirlik analizi, korelasyon analizi ve karşılaştırma testleri kullanılmıştır.
3. BULGULAR
Araştırmaya katılan hemşirelerin bazı demografik özellikleri şu şekilde özetlenebilir. 200
hemşirenin tamamı kadındır. 148 hemşire (%74) 26-42 yaş aralğındadır. 200 hemşirenin
%34’ü devlet hastanesinde, %48’i üniversite hastanesinde ve % 18’i özel hasatanede
görev yapmaktadır. Eğitim açısından bakıldığında 200 hemşirenmin %34,5’i lise mezunu,
% 65,5’i ise lisans ve üzeri eğitim statüsüne sahiptir. Ayrıca hemşirelerin bulundukları
hastanede çalışma süreleri medaynı 4 yıl iken, hemşire olarak çalışma süreleri medyanı 7
yıl olarak bulunmuştur.
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Tablo 3. Elektronik Tıbbi Kayıt Sistemlerine İlişkin Hemşire Değerlendirmeleri:
Boyutlar ve Boyutlararası İlişkiler
Elektr
onik
Tıbbi Elektro
Hemşi Ord
Hiz
Kayıt
nik
Std. r
Bilgi Bilgi
BOYU
Ortal
relik
er
met
Siste
Tıbbi
Sap Yöne Kali
TLAR
ama
Bakım Giri
Kali minin
Kayıt
ma p
timi
tesi
ı
şi
tesi Hasta Fonksiy
Bakı
onları
mna
Etkisi
Hemşire
r
1
lik
Bakımı
1,51
,82
p
Yöneti
mi
,402(*
r
1
Order
*)
2,38
,99
Girişi
p ,000
,388(* ,530
Bilgi
r
1
*)
(**)
Yöneti
2,15 1,04
mi
p ,000
,000
,243(* ,542 ,447(
r
1
Bilgi
*)
(**)
**)
3,20 1,04
Kalitesi
p ,001
,000
,000
r
,004
,064
,019
1
Hizmet
,005
2,97
,99
Kalitesi
p ,961
,370
,790
,948
Elektro
,196(* ,299 ,364( ,572
r
1
nik
*)
(**)
**)
(**) ,082
Tıbbi
Kayıt
Sistemi
3,27
,91
nin
p ,005
,000
,000
,000 ,251
Hasta
Bakımn
a Etkisi
Elektro
nik
r -,030
-,062
,293 ,161(*
1
,046
,114
Tıbbi
(**)
)
3,30 1,07
Kayıt
Fonksiy
p ,674
,515
,382
,107 ,000
,023
onları
** Pearson korelasyon katsayısı 0,01 yanılma payında önelidir (çift yönlü).
* Pearson korelasyon katsayısı 0,05 yanılma payında önelidir (çift yönlü).
Tablo 3 hemşirelrin elektronik tıbbi kayıt sistemlerine ilişkin değerlendirmelerini
boyutlar, boyut skorları ortalama ve satandart sapmaları ile boyutlar arasındaki ilişkileri
göstermektedir. Tablo 3 incelendiğinnde hemşirelerin elektronik tıbbi kayır sistemlerini
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order (iş emri) girişi noktasında hemşirelik bakım planlarını sisteme işlemeye nazaran
daha çok kullanmaktadırlar. Hemşireler elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin sağladığı
bilgilerin kalite düzeyini (3,20), sistemin hizmet kalitesi düzeyinden daha yüksek
algılamaktadır. sistemin sağladığı bilginin kalitesi düzeyinden (2,97) daha yüksek
algılamaktadır. Hemşireler elektronik tıbbi kayıt sisteminin hasta bakımına etkisinin
olduğuna yüksek oranlarda inanmaktadır. Elektronik tıbbi kayıt sisteminin hasta
bakımına etkisi boyutu altında elektronik tıbbi kayıt sisteminin performans, hasta
güvenliğine, iş kalitesi gibi noktalardaki etkisi sorgulanmaya çalışılmıştır. Hemşirelerin
elektronik tıbbi kayıt sisteminin hasta bakımına etkisine yönelik değerlendirme skor
ortalaması 3,27 ile orta seviyesinin biraz üzerinde tespit edilmiştir. Ayrıca hemşireler
hemşireler kalifiye personel eksikliği ve bilgisyar istasyonlarının iş akışlarını olumsuz
etkilediğine işatet etmiştir. Elektronik tıbbi kayıt sistemi fonksiyonları altında kalifiye
personel azlığı ve bilgisayar çalışma istasyoınu sayılarınmın iş akışına engel olması
incelenmiştir. Dolayısı ile bu boyut skor ortalamasının 3,50 çıkması hastanelerde
elektronik tıbbi kayıt sisteminde kalifiye personel eksikliğine ve elektronik tıbbi kayıt
sistemindeki bişlgisayar çalışma istasyonlarının hemşilerin iş akışlarına iyi entegre
edilmediği sonucuna ulaşılabilir.
Araştırmada hemşilerin elektronik tıbbi kayıt sisteminin hasta güvenliğini yükseltiğine
yüksek oranda katılmaktadır. 30 hemşire (hemşirelerin %15’i) elektronik tıbbi kayıt
sisteminin hasta güveliğine geliştidigine asla inanmadığını belirtirken, hemşirelerin %85’i
elektronik tıbbi kayıt sisteminin hasta güvenliğini geliştiridğine bir şekilde (çok az, biraz,
fazla, çok fazla) inanmaktadır. Hemşirelerin %19’u elektronik tıbbi kayıt sisteminin hasta
güvenliğini geliştiridğine çok fazla inandığını ifade etmiştir.
Araştırmada elektronik tıbbi kayıt sistemlerine ilişkin hemşirelerin yaptığı
değerlendirmelerin boyutları arasında çoğunlukla anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Özellikle
elektronik tıbbi kayıt sistemi fonksiyonları (kalifiye personel eksikliği, iş akışına iyi
entegre edilmeme) boyutu ile diğer boyutlar arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur.
Dolayısı ile kalifiye personel ve bilgisayar çalışma istasyonlarının hemşire iş akışına iyi
entegre edilmemesi hemşirelerin elektronik tıbbi kayıt sistemine hemşirelik bakım
planlarını girişlerini, ordeg girişlerini, elektronik tıbbi kayıtların bilgi ve hizmet kalitesine
ilişkin görüşlerini ve elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin hasta bakımına ilişkin
değerlendişrmeleri olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak bu noktada hizmet kalitesi (r=0,293; p<0,001) ve elektronik tıbbi kayıt sisteminin hasta bakımı üzerine etkisi (-0,161;
p<0,05) boyutları ile elektronik tıbbi kayıt fonksiyonları arasındaki ilişki anlamlı
bulunmuştur. Bilgi kalitesi boyutu ile elektronik tıbbi kayıtların hasta bakına etkisi
arasında (r=0,572; p<0,001) bu araştırma açısından en güçlü ilişki bulunmuşur.

Tablo 4. Hemşilerin Elektronik Tıbbi Kayıt Sistemine İlişkin Değerlendirmelerinin
Hastane Mülkiyetine Göre Dağılımı ve Karşılaştırması
BOYUTLAR
Hastane
Std.
n
Ortalama
F
p
Mülkiyeti
Sapma
Hemşirelik Bakımı
Devlet
68
1,56
,70
Yönetimi
Hastanesi
Üniversite
3,958 ,021
96
1,36
,75
Hastanesi
Özel Hastane
36
1,80
1,12
Order Girişi
Devlet
68
2,22
1,03
3,314 ,038
Hastanesi
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Bilgi Yönetimi

Bilgi Kalitesi

Hizmet Kalitesi

Elektronik Tıbbi Kayıt
Sisteminin Hasta
Bakımına Etkisi

Elektronik Tıbbi Kayıt
Fonksiyonlari

Üniversite
Hastanesi
Özel Hastane
Devlet
Hastanesi
Üniversite
Hastanesi
Özel Hastane
Devlet
Hastanesi
Üniversite
Hastanesi
Özel Hastane
Devlet
Hastanesi
Üniversite
Hastanesi
Özel Hastane
Devlet
Hastanesi
Üniversite
Hastanesi
Özel Hastane
Devlet
Hastanesi
Üniversite
Hastanesi
Özel Hastane

96

2,37

,97

36

2,74

,93

68

2,17

1,03

96

2,14

1,09

36

2,12

,91

68

3,37

1,05

96

2,95

1,05

36

3,56

,82

68

2,93

,97

96

3,08

1,00

36

2,72

,96

68

3,67

,81

96

3,00

,98

36

3,23

,55

68

3,01

1,18

96

3,40

,97

36

3,58

1,01

,029

,972

6,240

,002

1,860

,158

11,986

,000

4,190

,017

Tablo 4 hemşirelerin elektronik tıbbi kayıt sistemlerine yönelik yaptıkları
değerlendirmlerin bazı boyutlar açısından hemşirelerin çalıştığı hastane mülkiyet yapısına
göre ortalama skorları ve karşılaştırmalarını göstermektedir. Tablo 4 incelendiğinde
hemşirelerin elektronik tıbbi kayıt sistemlerine ilişkin görüşlerinin hemşirelik bakım
yönetimi (F= 3,958; p<0.021), bilgi kalitesi (F= 6,240; p<0,05), elektronik tıbbi kayıt
sisteminin hasta bakımına etkisi (F= 11,986; p<0,05) ve elektronik tıbbi kayıt
fonksiyonları (F= 4,190; p<0,017) boyuıtlarında anlamlı farklılıklar gösterdiği
bulunmuştur. Dolayısı ile hemşirelerin çalıştığı hastane mülkiyet yapısına göre elektronik
tıbbi kayıt sisteminin hemşirelik bakım yönetiminde kullanımı, elektronik tıbbi kayıt
sistemlerinin bilgi kalitesi, elektronik tıbbi kayıt sistenmlerinin hasta bakımına etkisine
bakış açıları arasında farklılıklar söz konusudur. Özellikle Sağlık Bakanlığına bağlı devlet
hastanesinde çalışan hemşireler üniversite ve özel hastanede çalışan hemşirelere göre
elektronik tıbbi kayıt sisteminin hasta bakımına daha çok etkisinin olduğuna
inanmaktadır. Buna karşılık elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin bilgi kalitesini özel
sektörde çalışlan hemşireler kamu kesiminde çalışan hemşirelere göre daha yüksek
düzeyde görmektedir. Benzer şekilde özel sektörde çalışan hemşirelerin kamu kesiminde
çalışan hemşirelere nazaran elektronik tıbbi kayıt sisteminin hemşirelik bakımı
yönetiminde daha çok kullanma görüşünde oldukları da görülmektedir.
Hemşirelerin elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin bazı boyutları için yaptıkları
değerlendirmeler arasındaki farklılıkların hangi hastane mülkiyet tipi veya tiplerinden
kaynaklandığını belirmek amacıyla çoklu karşılaştırma testlerinden Sidak Testi
uygulanmıştır. Uygulanan çoklu karşıkaltırma analizi sonucunda hemşirelerin elektronik
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tıbbi kayıt sistemlerinin hasta bakımına etkisi konusundaki farklılıkları yaratan grubun
devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin görüşlerinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.
Hemşirelerin elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin bilgi kalitesine yönelik yaptığı
değerlendirmelerin hastane mülkiyet tipine göre değişmesinin üniversite hastanesinde
çalışan hemşirelerin görüşlerinden kaynaklandığı belirlenmiştir.

Tablo 5. Hemşilerin Elektronik Tıbbi Kayıt Sistemine İlişkin Değerlendirmelerinin
Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ve Karşılaştırması
BOYUTLAR
Hemşirelik Bakımı
Yönetimi
Order Girişi

Bilgi Yönetimi

Bilgi Kalitesi

Hizmet Kalitesi
Elektronik Tıbbi Kayıt
Sisteminin Hasta
Bakımına Etkisi
Elektronik Tıbbi Kayıt
Fonksiyonlari

Eğitim
Durumu
Lise
Lisans ve
üzeri
Lise
Lisans ve
üzeri
Lise
Lisans ve
üzeri
Lise
Lisans ve
üzeri
Lise
Lisans ve
üzeri
Lise
Lisans ve
üzeri
Lise
Lisans ve
üzeri

n

Ortalama

69

1,55

Std.
Sapma
,96

131

1,48

,75

69

2,40

1,04

131

2,37

,97

69

1,97

,95

131

2,24

1,07

69

3,23

,96

131

3,19

1,08

69

2,95

,99

131

2,97

,99

69

3,14

,83

131

3,34

,95

69

3,44

1,01

131

3,22

1,10

t

p

,581

,562

,212

,832

1,743

,083

,278

,781

-,139

,896

1,424

,156

1,333

,184

Tablo 5 hemşirelerin elektronik tıbbi kayıt sistemlerine yönelik yaptıkları
değerlendirmlerin bazı boyutlar açısından hemşirelerin eğitim durumuna göre ortalama
skorları ve karşılaştırmalarını göstermektedir. Tablo 5 incelendiğinde hemşirelerin eğitim
durumlarının elektronik tıbbi kayıt sistemleri hakkındaki görüşlerini farklılaştırmadığı
anlaşılmıştır. Dolayısı ile bu araştırma lise mezunu hemşireler ile lisans ve üzeri eğitim
durumuna sahip hemşirelerin elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin bazı boyutları için
yaptığı değerlendirmeler arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır.
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Tablo 6. Elektronik Tıbbi Kayıt Sisteminin Hemşirelerin İş Akışlarına İyi Entegre
Edilip Edilmediğine Yönelik Görüşler
Elektronik Tıbbi Kayıt
Sistemi İş Akışınıza İyi
Entegre Edildi mi?

Evet

Hyır

TOPLAM
Pearson X2 = 7,958; p=
0,019*
*: p < 0,05Anlamlı
farklılık

Hastane Mülkiyeti
Devlet
Hastanesi

Üniversite
Hastanesi

Özel
Hastane

Toplam

32

30

20

82

39,0

36,6

24,4

100,0

47,1

31,3

55,6

41,0

36
30,5

66
55,9

16
13,6

118
100,0

52,9

68,8

44,4

59,0

68

96

36

200

34,0

48,0

18,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sayı
Satır
Yüzdesi (%)
Sütun
Yüzdesi
Count
Yüzde (%)
Sütun
Yüzdesi (%)
Sayı
Satır
Yüzdesi (%)
Sütun
Yüzdesi (%)

Tablo 6 hastane mülkiyet yapısına göre hemşirelerin elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin iş
akış şemalarına iyi entegre edilip edilmediğine ilişkin görüşlerini ve kıyaslanmasını
göstermektedir. Tablo incelendiğinde özellikle üniversite hastanesinde çalışan
hemşirelerin yaklaşık %68’i elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin iş akış şemalarına iyi
entegre edilmediğini belirtmiştir. Buna karşılık bu araştırnada özel sektörde çalışan
hemşirelerin elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin iş akış şemalarına iyi entegre edildiğini
Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanesinden çalışan hemşirelere nazaran daha çok
düşünmektedir. Özel hastanede çalışan hemşirelerin % 55’6’sı hastanelerindeki elektronik
tuıbbi kayıt sisteminin iş akış şemalarına iyi entegre edildiğine inanmaktadır. Yukarıda
açıklanan görüş farklılıklarının anlamlı olup olmadığını belirlemek için Ki-kare testi
uygulanmış ve bunun sonucunda hastane mülkiyetine göre elektronik tıbbi kayıt
sisteminin hemşire iş akış şemalarına iyi entegre edilip edilmediği yönündeki hemşire
değerlendirmeleri arasında anlamlı farklılıkların olduğu bulunmuştur (x2= 7,958; p=
0,019; p<0,05).

4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Hemşirelik bakım planının oluşturulmasında bilgisayar kullanımının ve elektronik tıbbi
kayıt sistemlerinin önemli yararları vardır. Elektronik tıbbi kayıt sistemleri (Hovenga vd.,
2005: 887; Moen, 2003: 375; Ay, 2007: 65; Ay, 2009: 134; Birol, 1998: 1-3):
9 Bakım planının yazılması için harcanan zamanı ve kırtasiyecilik ile ilgili yükü azaltır.
Hastaya ayrılan zamanı artırır.
9 Klinik karar vermeyi kolaylaştırır. Hasta verilerini girerek, problemi isimlendirebilir.
9 Hemşirelik bakım planlarını standart hale getirir. Bilgisayar ortamına uyarlanmış
uygun bakım planını kullanarak bakım planlarını geliştirebilir.
9 Hemşireler arasındaki yazılı iletişimi geliştirir.
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9 Hasta/aile için uygulanan bakımın tümüyle kayıt edilmesini ve ücretlendirilmesini
sağlar.
9 Hasta kayıtlarının düzenli, belirgin, az ve öz olarak tutulmasını sağlar. Veri tabanı
oluşturur. Bu kayıtlar aynı zamanda hemşirenin korunmasında yasal bir belge
oluşturur ve hemşirenin sorumluluğunu artırır.
9 Zorunlu hatırlatmalar sonucu gözlem sayısı artar.
9 Gözlemlerin güvenirliğinde ve doğruluğunda artış sağlar. Hataları ve göz ardı etmeleri
azaltır. Böylece bakımın kalitesini yükseltir.
9 Gözlemler için bir rehber sağlanarak öğrenme aracı olarak kullanılır.
9 Yönetici hemşirelerin hastaya verilen bakımı, daha objektif değerlendirmelerine
olanak sağlar.
9 Hastaya ait kayıtların düzenli ve kolay ulaşılabilir olmasını sağlar. Böylece hemşireler
hastaları için daha kapsamlı bakım planı hazırlayabilirler.
9 Hastaya verilen sağlık hizmetine, hem bireyin kendisinin hem de diğer sağlık
disiplinlerinin aktif katılımını sağlar.
9 Hasta ile ilgili verilerin, planların kaydedilmesini ve depolanmasını sağladığı için,
istatistiksel değerlendirmeler ve araştırmalar için veri oluşturur.
9 Elle yazılan kayıtlarda meydana gelebilecek hataları en aza indirir. Veri kaybını önler.
Araştırmanın Türkiye’de sadece bir ilde ve üç hastanede yapılmış olması önemli kısıtlılık
olabilir. Ayrıca çalışmanın önceki kısımlarında belirtildiği üzere hemşirelerin elektronik
tıbbi kayıtlara ilişkin görüşlerini inceleyen uluslar arası düzeyde geçerliliği ve güvenirliği
ortaya konmuş bir veri ölçüm aracı (ölçek, skala, indeks vb.) olmadığından, araştırmada
kullanılan veri toplama aracı anketin araştırmacılar tarafından ilgili literatür taraması
sonucunda hazırlanması da bir kısıtlılık olarak değerlendirilebilir. Ayrıca araştırmaya
kliniklerde ve 08:00- 16:00 vardiyasında çalışan hemşirelerin dahil edilmesi araştırma
sonuçlarının hastanelerdeki tüm hemşirelere genellenmesini önlemektedir.
Sonuç olarak son dönem sağlık reformlarının önemli bir ayağı sağlık bilgi sistemleridir.
Bu noktada hastane bilgi sistemlerinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Hastanelerde
günümüzde elektronik tıbbi kayıt sistemleri başta olmak üzere sağlık bilişimi ve bilgi
sistemlerinin birçok uygulama ve modülünü hasta bakımına entegre etme çabasındadır.
Bu noktadan hareketle bu çalışma elektronik tıbbi kayıtları hemşirelerin kullanımını,
kalitesini ve kullanıcı tatminini hemşire bakış açısından açıklaması itibariyle önemli
olabilir. Türkiye’de hastanelerde kullanılan elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin
değişkenliğinin azaltılması, benzer elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin kullanılması ve bu
sistemlerinin hasta bakımı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme
mekanizmalarına entegre edilmesi kaçınılmazdır. Bunların yapılması süresinde hekim ve
hemşireler başta olmak üzere sağlık personelinin görüş, değerlendirme ve önerilerine
gereken önem verilmelidir.
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BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDEKİ TIBBİ KAYITLARIN
ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Didem ÇOBAN1 , Emine Elvan ÇİFTLİK2 ,Serpil ÖZKAN3 ,
Meral KURT DURMUŞ4 ,Vildan KESGİN 5 , Özgür YİĞİT6
Özet
Kaliteli sağlık hizmeti sunumunun göstergelerinden biri de düzenli tutulan tıbbi
kayıtlardır. Düzenli tutulan tıbbi kayıtlar bilgi, zaman, hukuksal ve mali açıdan da önem
taşımaktadır.
Sağlık hizmeti sunan özel ya da tüzel kişiler, ister kamu kurumu ister özel kurum olsun
kendisine başvuran herkesin tıbbi kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Bu başvuruların tanı
veya tedavi amaçlı olması durumu değiştirmez. Hatta danışma amaçlı başvuruların bile
kayıtları tutulmalıdır. Sağlık hizmeti talep eden kişiye verilen hizmetin paralı ya da
parasız verilmesinin tıbbi kayıtları tutma yükümlülüğü açısından bir önemi yoktur. Bu
durum Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun'un (TŞTİDK) 72. maddesinde de
açıkça belirtilmiştir (Göçmen E. 2010) . Bu amaçla İstanbul Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde 2009–2010 Ekim tarihleri arasında yatarak tedavi gören hastaların
dosyaları arşive teslime edildikten sonra sistematik örnekleme yöntemiyle 1046 hasta
dosyası incelenmiştir.
Bu çalışmada İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2009 Haziran -2010 Ekim
yılları arasında yatarak tedavi gören hastaların tıbbi kayıtlarının retrospektif olarak
değerlendirilerek tıbbi kayıtların düzenli tutulup tutulmadığının saptanması
amaçlanmıştır.
Araştırmacılar tarafından oluşturulan ve Hastane Kalite Yönetim Sistemi’nde kayıtlı olan
95 soruluk “Hasta Dosyası İçeriği Kontrol Formu” kullanılmıştır.
2009–2010 yılı hasta dosyaları incelendiğinde dahili kliniklerin cerrahi kliniklere göre
tuttuğu tıbbi kayıtlarda daha az eksik olduğu saptanmıştır. Bu eksiklikler 2010 yılında
incelenen hasta dosyalarında 2009 yılına oranla daha az olduğu görülmüştür. Bu da
araştırmacılar tarafından cerrahi kliniklerde hekim başına düşen hasta sayısının daha
fazla olması olarak yorumlanmıştır.
Sonuç olarak tıbbi kayıtların eksiksiz tutulması kamu ve özel kuruluşlar için kaliteli sağlık
hizmeti sunumunun ve hasta güvenliğinin bir göstergesidir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi kayıt, Sağlık Hizmeti, Kalite
Abstract
One of the indicators of presenting quality health service is the regularly kept medical
records.
Regularly kept medical records, have carried importance in terms of information, time,
juridical and financial. Private or juridical persons who offer health service, whether it
is a state institution or private institution, has obligated to keep record of each applier
to it.
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Being aimed for diagnosis or treatment does not change the situation. In fact, even the
applications which aimed for consultation must be kept of their records. There is not
any importance in terms of obliged their medical records in case that health service will
give to the applier with money or without money. This situation has been determined
clearly in the article 72 of the Law regarding to Perform of the Art of medicine and Their
branches Manner, (Gocmen E. 2010) .
In this study, by evaluating the medical records of inpatients as retrospective in the
range of years June 2009 and October 2010 in Istanbul Education and Research
Hospital, it is aimed to determine whether medical records are kept regularly or not.
With this aim, 1046 patient files have examined via systematic sampling method, after
delivering the files of inpatients to archieve between the dates 2009-October 2010 in the
Istanbul Education and Research Hospital.The content of Patient File having 95
questions which were recorded in Hospital Quality Management System, and formed by
the researchers, has been used.It has been determined that during investigating patient
files of the year 2009-2010, internal clinics, in accordance with surgical clinics, the
medical records have less missing part.
It has been seen that these missing parts are less than the year 2009 relatively, in
investigating patient files in the year 2010.
This is interpreted by the researchers as, the number of the patients for per doctor in the
surgical clinics is outnumber.
Consequently, keeping the medical recrds withot missing part, is an indicator of the
patient safety and presenting quality health service for state and private institutions.
Keywords: Medical record, Health service, Quality
1.

GİRİŞ

Tıbbi kayıtlar hastayla ilgili bilgileri içeren dokümanlardır. Daha kapsamlı bir ifadeyle;
tıbbi kayıtlar; nerede ve nasıl kaydedildiğine ve saklandığına bakılmaksızın hastayla ilgili
herhangi bir zamana ait biyopsikososyal bilgilerdir. Bunlar kağıt üzerinde kayıtlı
olabileceği gibi bilgisayar verisi, ses veya görüntü kayıtları şeklinde de olabilir (Özmen
Özgür 2010:3). Düzenli tutulan tıbbi kayıtların saklanması ve aktarılması bilgi, zaman,
hukuksal ve mali açıdan önem taşımasının yanı sıra kaliteli sağlık hizmeti sunumunun da
göstergelerindendir.
Bazı tıbbi uygulamalar, geçmişten günümüze ulaşabilmişse, o günkü insanların
yaptıklarını kaydetmeleri nedeniyledir. Şüphesiz başka toplumlar da insanlarına sağlık
hizmeti sunmuşlardır ama biz tıp tarihi denince Hammurabi Kanunları’nı, Chan
Hanedanını, Mısır papirüslerini, Hipokrat’ı, Galen’i, İbn-i Sina’yı veya Florance
Nightingale’i hatırlarız. Bunun esas nedeni, bu toplulukların ve bilim önderlerinin kayıt
tutmaya önem vermeleridir(Aktürk Z 2002:58-69)
Günlük uygulamalarda tanıların %80’ini sadece tıbbi öykü ve fizik muayene ile
konulabilir. Bilgi, tıbbi pratikte güçlü bir araçtır. Bu bilgi bir kez kullanıp hafızaların
derinliklerinde unutmaya terk edebileceği gibi gelecekteki uygulamalarda kullanmak
üzere kaydedilebilir de (Aktürk Z 2002:58-69).
Sağlık hizmeti sunan özel ya da tüzel kişiler, ister kamu kurumu ister özel kurum olsun
kendisine başvuran herkesin tıbbi kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Bu başvuruların tanı
veya tedavi amaçlı olması durumu değiştirmez. Hatta danışma amaçlı başvuruların bile
kayıtları tutulmalıdır. Sağlık hizmeti talep eden kişiye verilen hizmetin paralı ya da
parasız verilmesinin tıbbi kayıtları tutma yükümlülüğü açısından bir önemi yoktur. Bu
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durum Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun'un (TŞTİDK) 72. maddesinde de
açıkça belirtilmiştir. (Göçmen E 2011).
Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbî Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi’nin 12. Maddesinde
hasta dosyasına konulacak belgeler tanımlanmış olup bunlar: Hasta Kabul Kağıdı (Form
60), Tıbbi Müşahade ve Muayene Kağıdı (Form 62), Derece Kağıdı (Form 61), Hasta
Tabelası (Form 51), Röntgen İstek Kağıdı ve Raporları (Form 64)’ Laboratuvar İstek
Kağıdı ve Tetkik Raporları (Form 65), Ameliyat Kağıdı (Form 63), Hastanın Muayene
İstek Formu (Form 67), Çıkış Özeti (Form 67)dir.
Sağlık çalışanları kaydı tutarken okunaklı ve anlaşılabilir olmasına özen göstermelidirler.
Hastalara kullanılan formlardaki tüm alanlar doldurulmalı, boş geçilmesi gereken alanlara
açıklaması mutlaka yapılmalıdır. Tüm kayıtlarda tarih belirtilmeli, kayıtlar işlem anında
ya da hemen sonra tutulmalı asla geriye dönük yapılmamalıdır.
Sağlık kayıt bilgileri hastaya ait olup yasal belgelerdir. Bu nedenle erişilebilirlik, bütünlük
ve gizlilik önemlidir. Hastanın rızası olmadan ilgili sağlık çalışanları dışında kimse bu
bilgilere ulaşmamalıdır. Bu durum Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 16. maddesi’nde;
“hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili
veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece
hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir” şeklinde belirtilmiştir.
Yine aynı yönetmeliğin 17. maddesi’nde “hasta, sağlık kurum ve kuruluşları nezdinde
bulunan kayıtlarında eksik, belirsiz ve hatalı tıbbi ve şahsi bilgilerin tamamlanmasını,
açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık durumu ve şahsi durumuna uygun hale
getirilmesini isteyebilir” denmektedir.
Hastalara kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra hastaneye başvuruları
sırasında daha önceki kayıtlarının ulaşılabilir olması hastanın bakım ve tedavisinde
önemli bir rol oynamaktadır. Bu sayede hastalar tedavi ve bakıma zamanında
ulaşabilmektedir.
2.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma, sağlık hizmeti sunumu sırasında kullanılan belgeler doldurulurken yapılan
hataların, yapılma sıklıklarının, hata türlerinin ve hata yapılma nedenlerinin saptanması
amacıyla retrospektif olarak, 2009 Haziran- 2010 Ekim tarihleri arasında bir eğitim ve
araştırma hastanesinde yapılmıştır. Araştırmada arşive teslim edilen dosyalarda mevcut
olan eksikliklerin saptanması amacıyla oluşturulmuş ve Kalite Yönetim Sistemi
dokümantasyonunda kayıtlı olan 95 soruluk “Hasta Dosyası İçeriği Kontrol Formu”
kullanılmıştır. “Hasta Dosyası İçeriği Kontrol Formu” 19 başlıktan ve toplam 95
sorudan oluşmaktadır.
Dosya incelemesi 2009 yılının ikinci 6 aylık döneminde Kalite Birimi çalışanları
tarafından yapılmış, eksikliklerin çoğunlukla hekim kaynaklı olması tespitinden sonra
konu üst yönetime bildirilmiştir. Üst yönetim tarafından konu ile ilgili klinik şefleri
bilgilendirilmiş ve alınan karar gereği klinikler arasında dönüşümlü olarak asistan
doktorların kendi klinikleri dışındaki dosyaları kontrol etmeleri sağlanmıştır. Asistan
doktorlara öncelikle “Hasta Dosyası İçeriği Kontrol Formu” ve tıbbi kayıtların etkin
tutulması hakkında eğitim verilerek Kalite Birimi çalışanları ile birlikte aylık olark hasta
dosyalarını kontrol etmeleri sağlanmıştır.
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3.

BULGULAR

Çalışmada 2009 yılında 601 ve 2010 yılında 445 olmak üzere toplam 1046 hasta dosyası
kontrol edilmiştir. 2009 yılında incelenen hasta dosyalarının 145 adedi dahili kliniklere,
456 adedi cerrahi kliniklere ait hasta dosyalarıdır. 2010 yılında 200 adet dahili klinik
dosyası, 245 adet cerrahi klinik dosyası incelenmiştir.
Tablo 1. Hasta Yatış Formu

Tanısı olmayan hasta dosya sayısı

2009
110

Cerrahi
2010
2

Dahili
2009
92

2010
13

2009 yılında cerrahi branşların 110 hastanın yatış formuna tanı yazmadığı 2010 yılında bu
sayının 2 ye düştüğü, dahili branşlarda 2009 yılında 92 hastanın yatış formuna tanı
yazmadığı 2010 yılında bu sayının 13 e düştüğü görülmüştür(Tablo 1).
Tablo 2. Hasta Tabelası

Tanı kodu olmayan hasta dosya sayısı
Yatış çıkış tarihi olmayan hasta dosya sayısı
Yapılan ameliyat kodu olmayan hasta dosya sayısı
Orderda kısaltma kuralına uymayan hasta dosya sayısı
İlaçların veriliş yolu olmayan hasta dosya sayısı
Kan transfüzyonu orderı tabelada yazılı olmayan hasta dosya
sayısı
Günlük diyeti yazılmayan hasta dosya sayısı

Cerrahi
200 201
9
0
48
31
77
61

Dahili
200 201
9
0
86
57
65
39

129
37
29

151
44
34
11

37
6

46
103
15

138

156

42

101

Hasta tabelası başlığı incelendiğinde 2010 yılında 2009 yılına oranla eksikliklerin arttığı
tespit edilmiştir. “İlaçların veriliş yolu yazılmış mı?” sorusuna dahili kliniklerde 2009
yılında 37 iken 2010 yılında 103’e çıkmış olduğu görülmektedir. İletişimin geliştirilmesi
ve çift kontrol protokollerinin oluşturulması yoluyla birçok ilaç hatasının kaynağı
belirlenebilir. 2004 itibariyle ABD'de 33.000 üzerinde ticari markalı ve 8.000 üzerinde
tescilsiz ilaç ismi olduğu düşünüldüğünde, çoğu ilaç adının kulağa benzer gelmesi ve
benzer görünmesi şaşırtıcı değildir. Hemşireler, eczacılar ve ön saflardaki diğer kişiler,
isim veya görünüm benzerliğinden dolayı, açık ve net olmayan reçeteleri kolaylıkla
birbiriyle karıştırabilirler. Bu tür yanlış iletişimler, benzer isimli ilaçların ötesine
uzanmaktadır. Ondalık virgüllerden sonra kısaltmalar ve sıfırların kullanılması ek ve
gereksiz belirsizlikler doğurur. El yazısı (birçok doktorun el yazısı herkesin bildiği gibi
çok kötüdür) olayları sıklıkla yoruma açık hale getirir. Sağlık hizmeti verenler, hastalar ve
eczacılar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ilaç hataları olasılığını azaltmada
önemlidir. Reçete yazma, ilaç verme, hazırlama ve dağıtımdan veya ilacı izlemekten
sorumlu sağlık hizmetleri profesyonelleri arasındaki iletişim, tedaviyi optimize etmek
açısından çok önemlidir(Mansur J 2011). İlaçların veriliş yollarının yazılmasının
uygulayanlar açısından önemli bir bilgi olduğu düşünüldüğünden sağlık personeline
verilen eğitimlerde konu özellikle vurgulanmıştır.
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Günlük diyetin hastanın tedavisinin bir parçası olmasına rağmen hekimler tarafından hasta
tabelasına yazılmadığı görülmüştür(Tablo 2).
Tablo 3. Tıbbi Muayene ve Müşahade Kağıdı

Yatış çıkış tarihi yazılmayan hasta dosya sayısı
Anamnezi yazılmamış olan hasta dosya sayısı
Taburculuk değerlendirmesi yapılmamış olan hasta dosya
sayısı

Cerrahi
200 201
9
0
97
62
14
7
154 199

Dahili
200 201
9
0
26
30
4
3
43
65

Hekimler, hastaya baktıktan ve tedavi ettikten sonra muayenelerinin bulgularını,
hastaların dosyaları şeklinde kaydederler. Tıbbi kayıtlar olarak bilinen bu güvenilir
dokümanlar, geleceğin hekimleri için eğitim aracı olarak kullanılırlar. Bu bilgiler, aynı
zamanda, hekimin daha sonraki bilimsel denemelerinin
yazımında da
kullanılır(Kabirzadeh A 2011) (Tablo 3).
Tablo 4. Günlük Müşahade ve Muayene Formu
Cerrahi
2009 2010
Günlük hasta değerlendirmesi yapılmayan hasta dosya sayısı 42
35

Dahili
2009 2010
5
7

Hastanın yapılan günlük vizitler sonrası günlük müşahade notunun hekimler tarafından
yazılmamasının 2010 yılında 2009 yılına oranla düştüğü tespit edilmiştir. Cerrahi
kliniklerde bu sayının fazla olmasının nedeni günlük yatışlarının fazla olması nedeni ile
hekimler tarafından dosyalara notların yazılamaması olarak düşünülmüştür. Gözlem
notları hastanın yattığı süre içerisinde uygulanan tüm tedavileri ve hastanın bu tedavilere
verdiği yanıtı ve komplikasyonları içermelidir.
Kanıta Dayalı Tıp kavramının gittikçe önem kazandığı günümüz tıp ortamında hastanın
tedavisi ile ilgili alınan kararların iyi belgelendirilmesi lüks değil bir zorunluluktur. Hem
hasta ile ilgili alınan kararlar ve girişimler kayıt edilebilmeli hem de bu kararların
alınması sırasında uygun literatür bilgisi ile eşleştirmelerin ve taramaların yapılabilmesine
olanak sağlayan altyapılar kurulmalıdır.(Göçmen E 2011) (Tablo 4)
Tablo 5. İşleme Özel Aydınlatılmış Onam Formu

Kimlik bilgileri yazılmamış olan hasta dosya sayısı
Hekim imza kaşesi kaydı görülmeyen dosya sayısı
Hasta/hasta yakını imzası ile adı soyadı görülmeyen dosya
sayısı
Onamın alındığı tarih ve saat kaydı görülmeyen dosya sayısı

Cerrahi
200 201
9
0
11
12
3
1
18
6
25

11

Dahili
200 201
9
0
1
1
4
2

12

“Bilgilendirilmiş ya da aydınlatılmış onam; riskleri, yararları ile, alternatifleri ve onların
da risk ve yararlarını kapsayan tedavi uygulamasının, hekim tarafından yeterli düzeyde
ve uygun şekilde açıklanmasından ve hasta tarafından hiçbir tereddüde yer kalmayacak
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şekilde anlaşılmasından sonra, tıbbi tedavinin, uygulamanın hasta tarafından
‘gönüllülükle kabulü’ olarak tanımlanır”(Aydın E.: 2011).
Hastanın bilgilendirilmesi ve yapılacak işlemlerle ilgili onamının alındığı ancak alınan
onamlarda eksiklikler olduğu görülmüştür. Tıbbi kayıtların tutulması eğitimlerinde
hekimlere onamın nasıl alınması gerektiği ve hangi bilgileri içereceği özellikle onamın
alındığı tarih ve saat konusunda dikkatli davranılması anlatılmıştır. Eğitimlerden sonra
cerrahi branşlarda eksikliklerde azalma olduğu görülmüştür. (Tablo 5)
Tablo 6. Epikriz

Hasta anamnezi yazılmamış olan dosya sayısı
Yatış sonrası muayene bulguları yazılmamış olan dosya sayısı
Hasta tanısı olmayan dosya sayısı
Tetkik sonuçları yazılmamış olan dosya sayısı
Uygulanan tedavi planı yazılmamış olan dosya sayısı
Taburcu öncesi muayene bulguları kaydedilmemiş olan dosya
sayısı
Taburcu şekli yazılmamış olan dosya sayısı
Taburculuk tedavisi yazılmamış olan dosya sayısı
Kontrol randevusu yazılmamış olan dosya sayısı
Şef veya uzman doktor imzası bulunmayan dosya sayısı
Hasta imzası olmayan dosya sayısı

Cerrahi
200 201
9
0
18
22
29
67
2
22
138 168
54
35
100 149

Dahili
200 201
9
0
9
1
3
1
7
10
6
7
37

49
63
101
5
9

2
14
25
2
10

123
73
129
27
21

43
17
28
20
23

Epikriz; hastaya taburcu olduğunda verilen hastalığın öyküsü, hastalığın tanısının,
tedavisinin, yapılan işlemlerin, izlenmesi gerekiyorsa bu izlemlerin sıklığının, hastanın
yapması gereken işlemlerin yer aldığı daha sonra aynı hekim veya başka hekim tarafından
kontrolü sırasında kolaylık sağlayan belgedir.
Hasta epikrizlerinde hasta anamnezi bölümünün doluluğu sorgulandığında cerrahi
branşlarda eksiklik olduğu, dahili branşlarda ise eksiklik olmadığı görülmektedir. Genel
olarak cerrahların hastanın operasyonuna odaklanıp hasta anamnezini aldıkları halde kayıt
altına almadıklarını görülmüştür.
Doğru bir tanıya varabilmek için mutlaka iyi bir anamnez almak gerekir. Anamnezle, tanı
için hangi laboratuvar incelemelerinin gerekli olduğuna ilişkin fikir edinebildiği gibi
bazen de sadece bu yöntemle tanıya varılabilmektedir(Türktaş H. 2011).
Tetkik sonuçlarının cerrahi branşlarda dahili branşlara göre daha eksik olduğu
görülmüştür. Bunun sebebinin dahili kliniklerde hastanın yattığı süre içerisinde tetkik
yapılması ve HBYS den otomatik olarak epikrize aktarılması bu sorunun daha yüksek
oranda karşılanmasını sağlamıştır. Cerrahi kliniklerde hastaların yatış süresinin kısa
olması, tetkiklerinin daha çok tanı koyma aşamasında yapılarak hastalara yattığı süre
içerisinde tetkik yapılmaması olarak düşünülmüştür.
Cerrahi kliniklerin tuttuğu tıbbi kayıtların dahili kliniklere göre eksikliklerinin fazla
olmasının nedeni hastanemizde cerrahi klinik asistan doktorlarının sayısının yeterli
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olmaması olarak da yorumlanabilir.
Epikrizlerde tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için hastane genelinde bir çalışma
başlatılmıştır. Klinik şefleri ile görüşülerek epikrizlerin istenen şekilde yazılması için
standart hale getirilmiş ve HBYS den verilerin aktarılması sağlanmıştır(Tablo 6).
Tablo 7. Hemşirelik Hizmetleri Hasta Tanılama Formu

Yatış tanısı olmayan dosya sayısı

2009
56

Cerrahi
2010
45

Dahili
2009
30

2010
18

Hemşirelerin hekimlere oranla hastaların tıbbi kayıtlarını daha düzenli tuttuğu
görülmüştür. Hasta Dosyası İçeriği Kontrol Formu’nda olan Bası Yarası Risk
Değerlendirme ve Takip Formu, Düşme Değerlendirme Takip Formu Hemşirelik
Hizmetleri Hasta Takip Formu’nda 2009 ve 2010 yılında eksiklik tespit edilmemiştir.
Sağlık hizmeti ekip işi ve birbirine bağlı hizmetler olduğu düşünüldüğünde hekimlerin
yatış formunda ve hasta tabelasında hastanın tanısını yazmamış olmaları nedeniyle
hemşirelerin Hasta Tanılama Formu’nda tanı kısmını dolduramamış olduğunu
düşündürmektedir(Tablo 7).
Tablo 8. Hasta Hasta Yakını Eğitim Kayıt Formu

Zorunlu eğitim verildiğine dair kayıtları bulunamayan dosya
sayısı
Özel eğitimleri verildiğine dair kayıtları bulunamayan dosya
sayısı
Eğitimi veren kişilerin imza ve kaşeleri olmayan dosya sayısı
Hasta adı ve imzası bulunmayan dosya sayısı

Cerrahi
200 201
9
0
4
9

Dahili
200 201
9
0
1

47

12

71

6

2
5

17
4

-

8
3

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hasta eğitimi alanındaki önerilerini uzman bir komite
aracılığıyla tanımlamıştır: "Sağlık eğitimi, kişilere sağlıklı yaşam için alınması gereken
önlemleri benimsetmeye ve uygulamaya inandırmak; kendilerine sunulan sağlık hizmetlerini
doğru olarak kullanmaya alıştırmak; sağlık durumlarını ve çevrelerini iyileştirmek amacıyla,
birey olarak ya da topluca karar aldırmaktır(Gökkoca, 2001; Tekbaş ve ark. 2005).
Sağlık çalışanları gerek tedavi edici hizmetlerde hasta uyumunu sağlamak için, gerekse
önleyici hizmetlerde sağlık eğitiminin yerini ve önemini kavramalı ve her fırsatta sağlık
eğitimi vermelidir. Hasta eğitimi ihtiyaç duyulan her alanda olabilir. Bununla birlikte
eğitimde daha çok hastanın tıbbi durumuna odaklanıldığı görülmektedir. Eğitimde koruyucu
hizmetler ve davranış değişikliği gibi öncelik verilmesi gereken bazı konular vardır(Aktürk,
2005).
Hastalara verilen özel eğitimlerin kayıtlarında tespit edilen eksikliklerin 2010 yılında 2009
oranla düşme olduğu tespit edilmiştir. Özel eğitim ile sorgulanan diyabet eğitimi, diyeti,
emzirme- anne sütü, gebe ve anne eğitimi, hareket ve egzersizleri, yara bakımı ve pansuman
gibi özel konulara verilen eğitimler sorgulanmaktadır(Tablo 8).
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Tablo 9. Cerrahi Güvenlik Kontrol Formu

Taraf işaretlemesi yapıldığına dair kayıtları bulunmayan dosya sayısı
Giriş kontrolü yapıldığına dair kayıtları bulunmayan dosya sayısı
Son kontrolün yapıldığına dair kayıtları bulunmayan dosya sayısı
Çıkış kontrolünün yapıldığına dair kayıtları bulunmayan dosya sayısı

Cerrahi
2009
2010
45
41
15
35
6
13
2
4

Ameliyathanelerde hasta sirkülasyonunun ve günlük yatış yapılan hasta sayısının çok
fazla olması nedeni ile Cerrahi Güvenlik Kontrol Forumu’nun kullanımında sorunlar
yaşandığını göstermektedir(Tablo 9).
Son yıllarda sağlık alanında hastalara verdiği zararlar ve giderek artan oranı ile dikkat
çeken konulardan biri de tıbbi hatalardır. Cerrahi tedavilerin uygulandığı yerler olan
ameliyathaneler, karmaşık içyapısı, stresli çalışma ortamı ve kullanılan tıbbi cihazların
çeşitliliği ile birlikte işleyişindeki karmaşa açısından özel bilgi, beceri donanım ve dikkat
gerektiren özel yerlerdir (Göçmen Z 2004:12-24).
Bütün tıbbi hatalardan doğan sorumluluklarda olduğu gibi yanlış taraf cerrahisinde de;
tazminat sorumluluğu, ceza sorumluluğu, disiplin sorumluluğu gibi çeşitli boyutlar
bulunmaktadır. Ancak bu sorumluluk çeşitlerinin tümünün temelini “dikkat ve özen
eksikliği” oluşturmaktadır(Savaş H,20011).
Tablo 10. Ameliyat Raporu
Cerrahi
Ameliyat ekibi kaydı olmayan dosya sayısı
Başlama saati kaydedilmemiş olan dosya sayısı
Bitiş saati kaydedilmemiş olan dosya sayısı
Yapılan ameliyat kaydedilmemiş olan dosya sayısı

2009
43
24
24
45

2010
38
23
25
47

Tıbbi kayıtların ayrıntılı ve düzenli tutulmalarında yarar vardır. Kayıtların okunaklı bir
şekilde yazılması karışıklıkları önleyecektir. Kayıtlar tutulurken saatin de not edilmesinin
özellikle adli olaylarda önemi büyüktür. Kişinin belli bir saatte nerede olduğunun
ispatının yanında, kişiye yapılan işlemlerin başlama saati de önemlidir(Özkaya N 2011).
Tıbbi kayıtlar gerektiğinde kanıt olarak mahkemelere sunulabileceğinden son derece
önemli belgelerdir. Çalışma sırasında ameliyat raporlarında tespit edilen eksikler
nedeniyle cerrahi kliniklerin tamamı, anestezi ve reanimasyon kliniği, ameliyathane
hemşireleri ve üst yönetimin de katılımıyla ortak bir toplantı düzenlenerek sorun analizi
yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda HBYS de bulunan Ameliyat Kartı’nın revize
edilmesine karar verilmiş ve doldurulması gereken alanlar tüm ekibe uygulamalı olarak
yerinde anlatılmıştır(Tablo 10).
SONUÇ
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19 başlık altında kontrol edilen hasta dosyalarında “Kan Onam Formu, Kan ve Kan
Ürünleri Transfüzyon Takip Formu, Anestezi Onam Formu, Anestezi Polikliniği
Preoperatif Değerlendirme Formu, Anestezi Takip Formu, Hemşirelik Hizmetleri Hasta
Takip Formu, Hemşirelik Hizmetleri Ameliyat Öncesi ve Ameliyat Sonrası Hasta Takip
Formu, Bası Yarası Risk Değerlendirme Formu ve Düşme Riski Değerlendirme
Formu”nda eksiklik olmadığı görülmüştür.
Hemşirelik hizmetlerine ait formlarda eksiklik olmamasının nedeni Sağlık Bakanlığı
mevzuatı gereği hemşirelik hizmetlerinde kullanılan formların kısmen standardize
edilmesi ve hemşirelik hizmetleri eğitiminde tıbbi kayıt tutma ile ilgili uygulamaların
daha etkin yapılması olarak düşünülmüştür.
Disiplinler arası veri girişindeki artış ile hasta bakım ve tedavisinin sürdürülmesi, bakım
kalitesinin artırılması beklenmektedir. Bu veriler, hemşirelik uygulamalarını
destekleyerek yalnızca hemşirelik bilgi sisteminin gelişmesi için değil, aynı zamanda
diğer hastane bilgi sistemi için de temel oluşturur. Ancak hemşirelik kayıtları ile diğer
sağlık bakım profesyonellerinin kayıtları arasındaki bağlantının eksik olması, hemşirelik
kayıtlarının etkin paylaşılmasını engellemektedir(Cho ve Park, 304-312). Sağlık ekibi
arasında etkin ve doğru iletişimin sağlanmasında kayıt tutma alışkanlığı son derce önemli
olup, iletişim kaynaklı tıbbi hataların engellenmesine de katkıda bulunacağı
düşünülmektedir.
Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarında aktif olarak sürece dahil
edilen Bilgi Yönetim Sistemleri’ne tıbbi kayıtların entegre edilmesi son derece önemlidir.
Ancak Bilgi Yönetim Sistemleri’nde eksiksiz tutulan kayıtlar, ulusal veri tabanları
oluşmasına katkı sağlayabilir.
Tüm sağlık çalışanları tıbbi kayıtların sağlıklı, düzenli ve detaylı tutulmasının önemi
konusunda bilgilendirilmelidir. Eksiksiz tutulan tıbbi kayıtların sağlık çalışanlarının işini
kolaylaştıracağı gibi yasal açıdan hasta ve sağlık çalışanlarını koruyacağı, gereksiz tanı ve
tedavi giderlerini engelleyeceği vurgulanmalıdır.
KAYNAKLAR
Aktürk Z. (2005) Nedeni ve Nasılıyla Sağlık Eğitimi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği AD. Sağlıkta Nabız Dergisi, Sayı:17
Aktürk Z (2002), “Aile Hekimliğinde Kayıtlar”. V. Ulusal Aile Hekimliği Kongre
Kitapçığı, 2002 Adana
Aydın
E.:
Paternalizm
Ve
Aydınlatılmış
http://www.medinfo.hacettepe.edu.tr/ders/tr/d2/9/3413.doc (10.11.2011)

Onam

Cho I., Park HA. (2003) Development and evaluation of a terminology-based electronic
nursing record system. J Biomed Inform 36: 304-312
Göçmen E, http://www.hukukrehberi.net (10.11.2011)
Göçmen
E.,
Tıbbi
Kayıtların
Tutulması
ve
Hukuki
http://www.hastaninhaklari.com/tibbikayitlarintutulmasi.htm (10.11.2011)

582

Sorumluluk,

Göçmen Z.(2004). Ameliyathane hemşirelerinin ameliyathane hemşireliği oryantasyon
programına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. CÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
8(1):12-24
Gökkoca ZU. (2001) Sağlık Eğitimi Açısından Temel İlkeler. Sted, 10(10):371-374
Jeannell M. Mansur, http://tr.jointcommissioninternational.org/entr/Medication-SafetyArticles/ 10.11.2011Kabirzadeh A, Saravi B M. Tıbbi Kayıtların Üretilmesinde İbn
Sina’nın Rolü.(Elektronik)
http://tipdizini.turkiyeklinikleri.com/tr/42055/tıbbi-kayıtların-üretilmesinde-ibn-sina’nın
rolü/ Erişim Tarihi 10.11.2011
Özmen Özgür (2010), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim
Dalı Polikliniğinin 2007 Çalışmalarının Değerlendirilmesi Uzmanlık Tezi sayfa 3
Özkaya N, http://www.pediatriportali.com/makalebrosur.asp?ID=334 (10.11.2011)
Savaş H, http://www.saglikdanis.com/pdf/
ceza%20hukuku %20 boyutu.pdf (10.11.2011)

yanlis%20taraf

Türktaş H, http://www.med.gazi.edu.tr/ uploadimg/
gogus_hastaliklari / 4-donem/anamnez-fizik-muayene.pdf

%20cerrahisinin%20

akademik/

anabilimdallari/

Tekbaş F, Ceylan S, Ogur R ve ark. (2005). Sağlık Eğitiminde Kullanılan Materyaller ve
Etkin Kullanımı. Ankara

583

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE HASTALARIN
HEKİM VE HEMŞİRELER TARAFINDAN BİLGİLENDİRİLME DÜZEYLERİ
Serpil ÖZKAN1 , Meral KURT DURMUŞ2 , Didem ÇOBAN3 ,
Emine Elvan ÇİFTLİK4 , Vildan KESGİN5 , Özgür YİĞİT6
Özet
Hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi; hizmetin kalitesinin ve sağlık alanındaki
eksikliklerin belirlenmesi ve bu eksikliklerin giderilmesi için yol gösterici olabilmektedir.
Hasta memnuniyetini etkileyen en önemli faktörün iletişim ve hastayı yeterli bilgilendirme
olduğu bildirilmektedir(Avis M.1995;3(2):59-65). Toplumlarda eğitim düzeyi artması ile
daha bilgili ve verilen hizmeti eleştiren tüketiciler ortaya çıkmaya başlamıştır.
Sağlık bakım hizmeti verenlerin hastalar ile iletişim kurma becerileri hastaların
kendilerini değerli ya da değersiz hissetmelerinde başlıca rolü oynamaktadır. Ayrıca
birey olarak değer verildiğini hissetmek bir anlamda yeterince bilgilendirme ile ilgilidir.
Bireylerin gereksinimlerini belirleyip bu gereksinimlerine yönelik bilgi veren sağlık
personeli hastalara değerli olduğunu hissettirmektedir. Temel hasta haklarından biri
olarak ta kabul edilen “bilgilendirme hakkı” kapsamında tıbbi süreçler, tanı, tedavi
seçenekleri, tedavinin olası yarar ve zararları, ilaç etkileri ve yan etkileri, hastalığın seyri
ve tedavi sonrası bakım alanlarında bilgilendirme yer almaktadır(Cisar N;1995,Tognoni
GV;1993).
Bu çalışma hastaların hekim ve hemşireler tarafından bilgilendirme durumlarından
memnuniyetlerini incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma 2009
Ocak-Aralık ve 2010 Ocak-Haziran tarihleri arasında toplam 2381 hastayla yapılmıştır.
Verilerin toplanmasında Sağlık Bakanlığının yatan hasta memnuniyet anketleri
kullanılmıştır. Özellikle hekim ve hemşirelerin bilgilendirme durumları ilgili bölümler
irdelenmiştir.
Hastalara hekimler tarafından yapılan bilgilendirme ile ilgili memnuniyetleri
sorulduğunda %73,3 hemşirelerde ise bu oran %56,8 olarak saptanmıştır. Bazı
çalışmalarda hastalar hemşirelerden yeterli bilgi alamadıklarını ve bunu genel
memnuniyetsizliklerine gerekçe olarak göstermişlerdir(Demirtaş B;2004,Arpacı V;1999).
Hastaların eğitim durumları incelendiğinde ise eğitim durumu yüksek hastaların
bilgilendirilmelerinden memnun oldukları saptanmıştır.
Bilgilendirmenin klinik açıdan önemini araştıran çalışmalarda, bilgilendirilmiş hastaların
tedaviye daha yüksek uyum gösterdikleri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilgilendirme, Hasta memnuniyeti, Kalite
Abstract
Evaluating the patient satisfaction; can be a guideway in order for determining missing
parts and quality of service and for eliminating these missing parts. It has been
informing that there are enough giving information to patient and communication which
are the most important factors that affect patient satisfaction (Avis1995, Meredith 1993,
Sitzia ve Wood 1998,Walker 1998).With increased education level in societies, the
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consumers who criticize the given service and are more knowledgeable , has started to
come into open.
The skills of establishing communication with patients from the giver service of health
and maintenance, have taken the major role in detecting theirselves as valuable or
worthless.Moreover, feeling as a valuable individual, in a sense, it is related to give
enough information.
The health pernonnel who give knowledge towards these needs by determining the
requirements of individuals, have got the patients to feel them as valuable.
With the scope of “Enlightenment (Informing) Right” which is one of the accepted basic
patient rights; medical processes, diagnosis, treatment choices, the possible advantages
and disadvantages of the treatment, the effects of medicine and their sub effects, the
course of disease and at the areas of maintenance after treatment have ranked (Cisar
N;1995,Tognoni GV;1993).
This study has been performed as descriptive, in order for examining patient satisfactions
which are given by the doctors and the nurses.The research has been done with the 2381
patient, in all, between the dates January-December 2009 and January-June 2010 In
gathering data, the inpatient satisfaction surveys of Health Ministry have been used.
Especially, the informing situations of doctors and nurses have been probed by the
related departments.When the patients were asked their satisfaction related to informing
which is done by doctors, it has determined as 73,3%, in case nurses this ratio is
56,8%.In some studies, patients do not take enough information and they have shown
this as a reason for their general lack of satisfactions(Demirtas B;2004,Arpaci V;1999)
In case investigating the education levels of patients, it has been determined that the
patients having high education levels are pleased with informings
The researches that investigate the importance of informing in terms of clinic, it has
determined that the informed patients showed higher accord for treatment.
Keywords: Informing, Patient satisfaction, Quality.
1.

GİRİŞ

Günümüzde sunulan sağlık hizmetinin sonuçlarını izlemek için kullanılan kalite
değerlendirmeleri genellikle tıbbi çıktılar, maliyet analizleri ve hasta memnuniyeti
üzerinden yapılabilir. Bu değerlendirmelerden birisi olan hasta memnuniyeti, klinik
sonuçlar kadar önemlidir. Bunu ölçmek her sağlık kuruluşunun hedeflerinden biri
olmalıdır. Araştırmalarda Kullanılan yöntemlerden biri hasta memnuniyeti anketidir.
Hasta memnuniyeti genel anlamda hizmetin beklentileri karşlılamasına ve hizmetin
algılamasına bağlıdır. Sağlıkta kalitenin geliştirilmesi için hazırlanan programlarda
hastaların görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi son derece önemlidir(Wensing
M.BMJ 2003;326:877-9).
Hasta memnuniyeti, genel anlamda, verilen hizmetin hastanın beklentilerini karşılaması
ya da hastanın verilen hizmeti algılamasına dayanmaktadır. Hasta memnuniyetini ilişkin
çalışmalarda bu beklenti-algı birlikteliğinin odak noktasının iletişim ve hastayı
bilgilendirme
olduğu
belirlenmiştir(Yılmaz
M.2001;5(2):69-74,Williams
AO1993;86:328-331). Bilgi verme, hastalara değerli olduğunu hissettirmektedir; ancak
kendisine birey olarak değer verildiğini hissetmek yalnızca bilgilendirilmeyi
içermemektedir, ek olarak personelin hastaya gerçekten ilgi göstermesi, hastaların
hissettiklerine odaklanması ve onlara zaman ayırmasını da içermektedir. Yeterince
bilgilendirilen, değer verilen ve kendisini evindeymiş gibi hisseden hastalar hem almış
oldukları tedavi ve bakıma, hem de bu hizmeti veren sağlık ekibine daha çok güven
duymaktadır ve hastaların memnuniyet düzeyi yükselmektedir.
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Ayrıca Hasta Hakları Yönetmeliği’nin yedinci maddesine göre hastanın sağlık
hizmetlerinden nasıl faydalanacağını anlatırken, hastanın hastalığı hakkında bilgi alma
hakkı "Genel Olarak Bilgi İsteme" adlı alt başlıkla on beşinci maddede bu şekilde
anlatılmaktadır:
"Madde 15- Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların
faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale usulleri, tedavinin kabul
edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri
konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi istemek hakkına sahiptir". Yönetmelikte de
özenle üzerinde durulan bilgilendirilmenin yapılması, hastanın hastalığını tanımasında ve
hastalığa karşı mücadelesinde büyük önemi vardır. Hastalığın kronik bir hastalık olması
ve hastanın hayatı boyunca bu hastalıkla yaşayacağı düşünüldüğünde hastanın bu konuda
bilgilendirilmesi atlanılmayacak kadar önemli bir unsurdur. Bilgilendirmenin hastanın ruh
sağlığı açısından da önemi büyüktür.
Bilgi verme, hastalara değerli olduğunu hissettirmektedir; ancak kendisine birey olarak
değer verildiğini hissetmek yalnızca bilgilendirilmeyi içermemektedir, ek olarak
personelin hastaya gerçekten ilgi göstermesi, hastaların hissettiklerine odaklanması ve
onlara zaman ayırmasını da içermektedir. Yeterince bilgilendirilen, değer verilen ve
kendisini evindeymiş gibi hisseden hastalar hem almış oldukları tedavi ve bakıma, hem de
bu hizmeti veren sağlık ekibine daha çok güven duymaktadır ve hastaların memnuniyet
düzeyi yükselmektedir(Haberal Eğt. Vak.1997,p.113-118,Yılmaz M.1998).
2.

GEREÇ VE YÖNTEM

Hastaların hekim ve hemşireler tarafından bilgilendirme durumlarından memnuniyetlerini
incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Araştırma 2009 Ocak-Aralık ve 2010 Ocak-Haziran tarihleri arasında toplam 2381
hastayla yapılmıştır. Verilerin toplanmasında Sağlık Bakanlığının yatan hasta
memnuniyet anketleri kullanılmıştır. Özellikle hekim ve hemşirelerin bilgilendirme
durumları ilgili bölümler irdelenmiştir. Veriler
istatistik paket programında
değerlendirilmiş, analizlerde frekans dağılımı ve ki kare testi kullanılmıştır.
3.

BULGULAR

Anketler, kliniklerde yatan hasta sayısına göre ve en az 2 gün yatmış olan hastalara,
konuyla ilgili eğitim almış anketörler tarafından uygulanmıştır.
Tablo 1. Yapılan Anketlerin Kliniklere Göre Dağılımı
N

%

1.825

76,8

556

23,2

2.381

100

Dahili Klinikler
Cerrahi Klinikler
Total

Tablo 2. Hastaların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı
Cinsiyet

N

%
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Kadın

1.405

59

Erkek

976

41

Eğitim Durumu

N

%

Okur Yazar Değil

160

6,7

Okur Yazar

180

7,6

lkokul

940

39,5

Ortaokul

427

18

Lise

496

20,9

Yüksekokul

70

2,9

Üniversite

104

4,4

Meslek Durumu
Emekli

N

%

390

16,4

989

41,6

636

26,8

194

8,2

81

3,4

87

3,7

Sosyal Güvence

N

%

SGK

2.111

88,7

Yesil Kart

197

8,2

Güvencem Yok
Total

73

3,1

2.381

100

Ev Hanımı
Serbest
Memur
Öğrenci
İşsiz

Ankete katılan hastaların demografik özelliklerinde baktığımızda, % 59’unun kadın,
%39,5’i ilkokul mezunu, %41,6’sı ev hanımı ve büyük çoğunluğu %88,7’si SGK
güvencesi olduğu görülmektedir. Verilerinde gösterdiği gibi hastanemizin hasta
potansiyeli daha çok sosyo demografik düzeyi düşük ve orta seviyedeki insanların
oluşturduğu bir hasta populasyonuna sahip olduğundan bilgilendirme ihtiyacının daha
fazla olduğunu düşünmekteyiz. Sağlık çalışanları gerek tedavi edici hizmetlerde hasta
uyumunu sağlamak için, gerekse önleyici hizmetlerde sağlık eğitiminin yerini ve önemini
kavramalı ve her fırsatta sağlık eğitimi vermelidir (Aktürk Z.2005 Sayı:17).Bu
araştırmada eğitim seviyesi, sosyal güvence ile bilgilendirme ve genel memnuniyet düzeyi
ve diğer faktörler arasında bir ilişki bulunmamıştır.
Hekimler ile ilgili bilgilendirme sorularına baktığımızda;
Tablo 3. Sizin İçin Önemli Olduğunu Düşündüğünüz Sorulara Hekimler Tarafından
Anlayacağınız Şekilde Yanıt Verildi Mi?
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n

%

Evet, her zaman

1.746

73,5

Evet, bazen

554

23,3

Hayır

77

3,2

Total

2.377

100

Hastalar %73,5 oranında sorularına hekimler tarafından anlaşılır yanıt verdiklerini ifade
etmişlerdir. Hekimlerin bilgilendirme durumlarıyla genel memnuniyetin olumlu olarak
artış göstermesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.(p<0,05) Hasta- hekim ilişkisi,
“Tıp Tarihçisi Robinson’a göre, herhangi bir nedenle duyduğu acı karşısında çığlık atan
insanla” başlamıştır. Bu çerçevede, acı duyan ilk insan ilk hastayı oluştururken, onun
yardımına koşan kişi de ilk hekim kimliğini almıştır(Ersoy T.:
http://www.ozguruniversite.org/guncelHasta.php)
“İlk çağlarda ve Hıristiyanlıkta, hekimin bilgisizlik ve ihmali”, sorumluluğunun düzeyini
belirlerken, İslam hukuku, hekimin uygulamaları sırasında hastasının rızasını almış
olmasını, mesleki kusurunun araştırılması sırasında göz önünde bulundurmuştur. İslam
Hukuku’nun uygulandığı Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de
bu iki koşul geçerli olmuştur. O dönemdeki “Hastanın rızası”, günümüz tıp etiği ile
örtüşmektedir. “Hekim hastasının sorduğu sorulara güzel, doğru sözlerle cevap vermeli,
sözlerinde yanlıştan ve şüphecilikten kaçınmalıdır. Hastanın zor kavrayacağı konular söz
konusu olduğunda ise, hekimin bu bilgileri hastanın yakın akrabalarına açıklamasının
daha uygun olabileceği” benimsenmektedir(Ersoy N.2003;204-30)
Madde: 26- Hekim hastasını, hastanın sağlık durumu ve konulan tanı, önerilen tedavi
yönteminin türü, başarı şansı ve süresi, tedavi yönteminin hastanın sağlığı için taşıdığı
riskler, verilen ilaçların kullanılışı ve olası yan etkileri, hastanın önerilen tedaviyi kabul
etmemesi durumunda hastalığın yaratacağı sonuçlar, olası tedavi seçenekleri ve riskleri
konularında aydınlatır (Hekimlik meslek Etiği Kuralları. TTB.47 EKİM98 10-11).
Tablo 4. Sizin Önemli Olduğunu Düşündüğünüz Sorulara Hemşireler Tarafından
Anlayacağınız Şekilde Yanıt Verildi Mi?
n

%

Evet, her zaman

1.635

68,8

Kısmen

619

26,1

Hayır

121

5,1

Total

2.375

100

Hastalar hekimlere göre daha düşük %68,8 oranda hemşireler tarafından anlaşılır yanıt
verdiklerini ifade etmişlerdir.. Sunulan çalışmada hastalar, hemşirelerden kendilerini
bilgilendirme konusundan memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir. Hemşirelerin hasta ile

588

diğer meslek gruplarına göre en fazla temas içerisinde olması ve yoğunluğun zaman
kısıtlılığının ve fazla sayıda hasta bakım ve tedavisi olması bilgilendirmeye ayrdığı
sürenin az olmasına sebep olmaktadır. Görgen'in araştırmasında da hastaların en az
memnun olduğu hemşirelik hizmeti bilgilendirme olmuştur(Görgen Ö. 2000). Ulus'un
yaptığı çalışmada da bilgilendirme alanında elde edilen memnuniyet ortalama puanı düşük
bulunmuştur(Ulus B.2004). Bazı çalışmalarda hastalar hemşirelerden yeterli bilgi
alamadıklarını ifade etmişler ve bunu memnuniyetsizliklerine gerekçe olarak
göstermişlerdir(Demirtaş B.2004;11(1):34-47,Arpacı V.99) Coşkun ve arkadaşları,
hastaların
yaklaşık
%70'inin
hemşireler
tarafından
bilgilendirilmediklerini
belirtmişlerdir(Schofield J.1190;86:31-33). Hemşirelerin bilgilendirme durumlarıyla,
genel olarak alınan tedavi ve bakımdan memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur(
p<0,05)
Tablo 5. Genel Olarak, Aldığınız Tedavi Ve Bakımı Nasıl Değerlendiriyorsunuz?
n

%

Mükemmel

815

34,3

Çok iyi

804

33,9

İyi

666

28,1

Vasat (idare eder)

70

2,9

Kötü

18

0,8

Total

2.373

100

Genel olarak hastalar aldıkları bakım ve tedaviyi %34,3 oranın da mükemmel , %33,9 çok
iyi olarak değerlendirirken, hekim ve hemşirelerin yeterince bilgilendirdiklerini
düşünenler memnuniyeti yüksek olan hastaları oluşturmaktadır.
Araştırmalar, doktorlar ve hastaları arasındaki iletişimin kalitesinin hasta memnuniyeti
kadar sağlık çıktılarına da katkıda bulunduğunu göstermektedir. Hastalar semptomlarını,
endişelerini ve kişisel durumlarını tamamen açıkladıklarında, doktorlar daha doğru teşhis
koyar ve daha etkili tedavi planları yapar. Doktorlar teşhisi, tedavi seçeneklerini ve
direktifleri açıkça anlattıkları zaman hastalar daha fazla bağlanabilir ve faaliyet planını
uygulamaya daha iyi hazırlanabilir(Kim Y.2002:14:359-367).
Bazı araştırmalarda ise, hemşire hizmetlerinden memnuniyetin genel memnuniyet
açısından daha önemli bir yer tuttuğu belirtilmiştir(Pala T.2003:538-541).
Hasta memnuniyeti; hizmetin sunumunu, hasta ile hizmeti verenlerin etkileşimini,
hizmetin varlığını, sürekliliğini, hizmeti verenlerin yeterliliği ve iletişim özelliklerini
içeren çok boyutlu bir kavramdır. Bu nedenle hasta memnuniyeti sağlık hizmetlerinin bir
sonucu ve genellikle bakım kalitesinin bir göstergesidir(Fakhoury WK.98:35:171176,Avis M.95:3:59-65,Larson BW.91:7;133-139,Yılmaz M.2000). Bununla birlikte hasta
memnuniyeti hemşirelik bakımının planlanması ve değerlendirilmesinde büyük önem
taşımaktadır.
Sonuç olarak, sağlık çalışanlarının hastalarla kurdukları olumlu insani ilişkilerin, güler
yüzlü ve yakın davranışların, hastalıkları ve yapılan işlemlerle ilgili yeterli derecede
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bilgilendirme yapmalarının
görülmektedir.

hasta

memnuniyetinin

oluşmasında

etkili

olduğu

KAYNAKLAR
Aktürk Z. (2005) Nedeni ve Nasılıyla Sağlık Eğitimi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği AD. Sağlıkta Nabız Dergisi, Sayı:17.
Arpacı V. Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Gebe Memnuniyeti, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi. Adana, 1999.
Avis M, Bond M, Arthur A. Exploring patient satisfaction with out-patient service.
Journal of
Nursing Management. 1995; 3 (2): 59- 65.
Avis M, Bond M, Arthur A. Exploring patient satisfaction with out-patient services. J
Nurs Manag 1995; 3:59-65.
Demirtaş B. Jinekoloji kliniğinde yatan hastaların aldıkları hemşirelik hizmetlerinden
memnun olma durumları ve beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi. 2004; 11 (1):34-47
Engiz O. Sağlık Hizmetlerinde Hasta Tatmini Hastane Yöneticiliği. Nobel Tıp Kitapevleri
Ltd, 1997, p. 61-87.
Ersoy T. Hasta Hakları: http://www.ozguruniversite.org/guncelHasta.php
Ersoy N.; Aydınlatılmış Onam, Çağdaş Tıp Etiği, Edit. A.D. Erdemir, Ö. Öncel, Ş. Aksoy,
Nobel Tıp Kitapevleri.2003;204-30
Fakhoury WK. Satisfaction with palliative care: what should we be aware of? J Int Nurs
Stud. 1998; 35:171–176.
Görgen Ö. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Çocuk Servislerinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımına Yönelik Memnuniyet
Durumlarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet
Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas, 2000.
Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, TTB 47. Genel Kurulunda Kabul Edilmiştir.10-11 Ekim
1998
Kim Y, Figueroa ME, Martin A, Silva R, Acosta SF, Hurtado M, et al. Impact of
supervision and selfassessment on doctor-patient communication in rural Mexico. Int J
Qual Health Care 2002;14:359-367.
Larsson BW, Larsson G, Starrin B. Patients' views on quality of care: a comparison of
men and women. J Nurs Manag 1991; 7:133–139.

590

Pala T, Saatlı G, Eser E. Hastanede yatan hastaların hastane hizmetleri ve hastane
çalışanlarından memnuniyeti ve bunu oluşturan bileşenler. 8. Ulusal Halk Sağlığı
Kongresi Bildiriler Kitabı, Diyarbakır;2003:.538-541.
Schofield J. Pratical standard. Nursing Times. 1990; 86:31–33.
Ulus B. İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde Hizmet Alan Ebeveynlerin Memnuniyet
Durumlarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara, 2004.
Uz HM, Özbakır D., Ergin C., Birinci basamak sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti:
bir saha çalışması, Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçümü,
Ankara, Haberal Eğitim Vakfı, 1997, p. 113-118.
Wensing M, Elwyn G. Methods for incorporating patients’ views in health care: validity,
effectiveness and implementation. BMJ 2003; 326:877-9.
Williams AO. Patient knowledge of operative care. Journal of Royal Society of Medicine.
1993; 86: 328-331.
Yıldırım A, Maral I, Bumin MA: Gazi Hastanesi Yataklı Servislerinden Hizmet Alanların
Servis Hizmetlerinden Memnuniyetleri. Gazi Kalite Günleri II Bildiri Özet Kitabı 76,
1999.
Yılmaz M. Ameliyat Öncesi Öğretimin Ameliyat Sonrası Komplikasyonlara ve Hasta
Memnuniyetine Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi.
2000.Yüce Yayım. 1998.
Yılmaz M. Sağlık Bakım Kalitesinin Bir Ölçütü: Hasta Memnuniyeti. C. Ü. Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi. 2001; 5(2): 69-74.
Yılmaz M. Ameliyat Öncesi Öğretimin Ameliyat Sonrası Komplikasyonlara ve Hasta
Memnuniyetine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi. Ankara,
2000.

591

HASTANIN SAĞLIK BAKIM SÜRECİNE KATILIMINA DAVET:
AYDINLATILMIŞ ONAM
Ahmet Bal1, Günay Korkmaz,2 Aynur Çalış3, Süleyman Fatih Menevşe4
Özet
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hastanın bakıma katılımı, sadece istenilen bir durum değil,
aynı zamanda sosyal, ekonomik ve teknik bir gerekliliktir. Hastaların bakım kararlarına
katılmasının ana yollarından biri bilgilendirilmiş izin almaktır. Özerkliğe saygı ilkesinin
tıp uygulamasındaki somut karşılığı “aydınlatılmış onam” kavramı ve uygulamasıdır.
Aydınlatılmış onamın geçerli olabilmesi için bilgilendirmenin gönüllü olması ve hastanın
hastalığının aşamalarına katılımının zamanında sağlanmasıdır.
Hastanemizde kullanılan Aydınlatılmış Onamlar Kasım 2005 – Ağustos 2010 dönemi,
retrospektif olarak yeterlilik açısından incelenmiştir. Değerlendirme skorları ‘’evet,
hayır” şeklinde düzenlenmiş, parametreleri karşılama düzeyi yüzde, oran ve ortalama
olarak değerlendirilmiştir.
Hastanemizde ilk olarak 2005 yılında 5 adet Aydınlatılmış Onam kullanılmaya
başlanmıştır. 2010 yılında 174 Aydınlatılmış Onama ulaşmıştır. Bu dokümanların % 6.2
’sine revizyon yapılmıştır.
Aydınlatılmış Onamların % 85.06’ sının cerrahi branşlarda, %14.94‘ünün ise dâhili ve
diğer alanlarda ki Aydınlatılmış Onamlar olduğu görülmektedir. Kullanılan onamların
parametreleri karşılama düzeylerinin genel değerlendirmesinde % 50.07 oranında
karşıladığı % 49.03 oranında ise karşılamadığı görülmüştür.
Yapılan bu çalışma; hastanemizde kullanılan aydınlatılmış onamların yeterlilik düzeyinin
orta seviyede olduğu, iyileştirmede odaklanmamız gerekli çalışmaları belirlemede ve
hangi alanlarda çalışma yapmamız gerektiğini belirlemede etkili olmuştur. Aydınlatılmış
Onamlarda; kabul ediyorum-etmiyorum bölümü, hastaya kopyasının verilmesi,
bilgilendirme materyali verilmesi ve aydınlatılmış onamı geri çekme bilgisi ve tutanağı
çalışmaları öncelikli iyileştirme alanları olarak belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Hasta ve Hasta Yakının Katılımı, Aydınlatılmış Onam, Özerkliğe
Saygı
Abstract
According to the World Health Organization, the participation of the patient's care, a
situation not only required but also the social, economic and technical requirement. One
of the main ways is to allow informed participation in care decisions of patients. Concrete
application of the principle of respect for autonomy for medicine, "informed consent"
concept and application. To be valid, and the patient's informed consent to be voluntary
disclosure is to ensure timely participation in the stages of disease.
1.
2.
3.
4.
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Informed consent is used in our hospital in November 2005 - August 2010 period, were
retrospectively analyzed in terms of qualification. Review scores''yes, no, "arranged in the
parameters of the level of coverage, rate, and, on average, were evaluated.
Our hospital, informed consent was first introduced in 2005, 5 pieces. Illuminated
Approval in 2010 has reached 174. 6.2% of these documents TTE was overhauled.
Informed consent 85.06% CPC surgical branches, 14.94% third of Informed consent was
found that the internal and the other areas. 50.07% overall evaluation of the parameters
of informed consent used by the level of coverage to meet the meet the observed rate of
49.03%.
In this study the level of adequacy of informed consent illuminated medium is used in
hospital, improving the focus and determine the necessary work has been influential in
determining which areas need to make work. Illuminated Onamlarda;-I do not agree to
partition, the copy of the patient giving informed consent to withdraw the material given,
and the illuminated areas of knowledge and record of improvement was primarily the
work.
Keywords: Patient And Patient Participation İn A Close Person, Informed
Consent,Autonomy Respect

1.

GİRİŞ

Yakın zamana kadar hastaların iyileşme sürecinde pasif kalmaları beklenmekte, hemsire
ve diger saglık ekibi de, hasta bakımı konusunda ataerkil bir yaklaşım izlemekteydi
Ancak saglık bakımı ile ilgili konulardaki bilgi birikiminin ve hastalara sunulan bakım
seçeneklerinin artması, hastaların bakıma katılımında aktif rol alması fikrini
güçlendirmektedir. Sutherland ve arkadasları (1989) bu değişimin olusumunda sosyal,
ahlaki ve yasal nedenlerin bulunduğunu belirtmektedir. Ahlaki olarak “ataerkil bakım
düsüncesinden otonominin ve hastanın kendi başına karar vermesinin desteklendigi bir
anlayışa dogru bir degişim olmuştur”, yasal olarak “belirli bir alanda bilgiyle hem fikir
olmak”, sosyal olarak “hasta, bilgi alışverişi ve katılım hakkına sahip olan bir sağlık
bakımı tüketicisidir” düşüncesini savunan gittikçe yaygınlasan bir hareket bulunmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hastanın bakıma katılımı, sadece istenilen bir durum değil,
aynı zamanda sosyal, ekonomik ve teknik bir gerekliliktir. Brownlea hastanın bakıma
katılımını şöyle tanımlamıştır: Katılım bir hizmetin sunumu, karar verme sürecine dâhil
edilme, hatta bir konu ya da sorun üzerinde karar verici olan sağlık ekibinin bir üyesi
olmaya izin verilmesidir. Hastaların bakım konusunda kendi kararlarını vermeleri temel
haklarıdır ve bu hak tüm dünyada giderek yaygınlaşan otonomi ilkesinin de temelini
oluşturmaktadır. Bu ilkenin yaşama geçirilmesi için birçok ülkede ve ülkemizde yasal
önlemler alınmaya başlanmıştır (Güler ve Eşer, 2008:105).
Sağlık profosyonelleri olarak her ne kadar ideal düşüncelerimiz olsa da zaman zaman bu
ideallare ulaşmak kolay olmamaktadır. Klinik uygulamalar sırasında, bir taraftan en kısa
zamanda hatayı bağımsızlığına kavuşturmayı hedef olarak saptarken, diğer taraftan da
hastanın iyiliğini düşünerek onunla ilgili birçok kararı kendi başımıza almaya çalışıyoruz.
Bunun yanında sağlık profosyenellerinin mesleki eğitimleri içerisinde hastayla
ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini öğretiyoruz. Özerkliğe saygı hasta ile olması gereken
ilişkilerinin temelinde yer alan önemli bir kavramdır. Aynı zamanda yüzyılın son
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çeyreğinde batıdan başlayarak ülkemizde de kabul gören bir kavramdır. Hatırlanması
gereken bi diğer nokta, ülkemiz insanının geleneksel yapısında ve insan ilişkilerinde
paternal eğilimin ağır bastığı gerçeğidir (Alan: 2005: 1).
Hasta odaklı sağlık hizmetleri,’’hasta ile ilgili kararları hastanın isteklerine, ihtiyaçlarına
ve tercihlerine uygun olmasını sağlamak amacıyla, hizmet sunucuları, hastalar ve
gerektiğinde hasta yakınları arasında işbiriliğinin kurulduğu; hastaların kendi bakımları
hakkındaki kararlarda söz sahibi olabilmeleri için, gereken bilgilendirme ve eğitim
desteğinin sağlandığı sağlık hizmetleri’’şeklinde tanımlanmaktadır (Hayran, 2009: 20).
Hasta odaklı sağlık hizmeti kapsamında hasta ve yakınlarının tedavi proramına dâhil
edilmesinin; ilaç, zaman ve para israfı, tedavinin gecikmesi sebebiyle ortaya çıkan
olumsuzlukları azaltmanın yanında;
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tabipler hastaların gerçek duygularını öğreniyor,
Hastaların içinde biriktirdiği gerginlik ve korkuları dışarı vurmaları
kolaylaşıyor,
Hastalar hekimine daha çok güveniyor,
Hastalar her türlü soruyu sorabiliyor (teşhis ve tedavi ücretlerini tedavi
sırasında çekeceüği sıkıntıları oluşabilecek komplikasyonları... vb.),
Hastayla diğer sağlık personeli arasında olumsuz davranış ve özler azalıyor,
Hastanın istekleri belirlendiği için hekim ve sağlık personeli daha iyi
donatılıyor.
Hastalara yardım ulaşmada daha etkili olunuyor,
Hekim tavsiyelerini dinleyen hasta sayısı artıyor,
Hekime gitmekten memnun olan hasta sayısı artıyor,
Tedavide başarı nispeti yükseliyor (Atıcı, 2007).

Tıp eğitimi süreçlerinde hasta ve yakınlarının doğrudan katılımı sağlanmalıdır; Bu
amaçla gerek hastaların kendileri, gerek yakınları, gerekse onların içinde yer aldığı
hastalıklara ilişkin gönüllü yapılanmalar hizmetin sunumunda görev yapan ekibin doğal
bir üyesi olarak kabul edilmeli ve işbirlik böyle sağlanmalıdır. Hastaların bakım
kararlarına katılmasının ana yollarından biri bilgilendirilmiş izin almaktır. Hasta ve
aileleri hangi testlere, girişimlere izinleri gerektiği ve nasıl verecekleri konusunda
bilgilendirilmelidir. Hasta ve aileleri, hastalıkları, önerilen tedaviler ve tedaviyi
sağlayacak olanlar hakkında yeterli bilgi almalı ve böylece bakım ile ilgili kararlara
katılabilmeleri sağlanmalıdır (İzmen, 2009: 55).
Aydınlatılmış onamın en önemli hedefi hastanın sağlık bakımına katılımının sağlanması
için bir şans oluşturmaktır. Aydınlatılmış onamın geçerli olabilmesi için bilgilendirmenin
gönüllü olması ve hastanın hastalığının aşamalarına katılımının zamanında sağlanmasıdır.
Hastalar genellikle kendilerini güçsüz ve ilgiye muhtaç hissedebilirler, dolayısıyla tanı ve
tedavide süreçlerinde hastaların zorlanması söz konusu olabilir. Bu nedenle onları teşvik
edici bir yaklaşım içerisinde olmak gerekir. Hekim sadece aydınlatılmış onam formunu
okuyup, hastanın ve kendiisnin imzalamasını değil aynı zamanda hastanın hastalığın tanı
ve tedavi sürecine dâhil olmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu yolla aydınlatılmış onam
hastanın sağlık bakım sürecine katılımına bir davet olmalıdır (Darwish, 2010: 6).
Öncelikle belirtmek gerekir ki; Aydınlatılmış Onam bir sorumsuzluk anlaşması değildir.
Yani hekim hatası nedeniyle zarar gören hastanın sadece Aydınlatılmış Onam formunu
imzaladığı için dava açma hakkı elinden alınmamaktadır. Bu bağlamda hekimin hastasını
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hastalığı ve tedavisi hususunda aydınlatmasının onun için bir borç hasta için ise bir hak
olduğunu da belirtmek gerekir (Akbenlioğlu, Sevgi).
Özerkliğe saygı ilkesinin tıp uygulamasındaki somut karşılığı “aydınlatılmış onam”
kavramı ve uygulamasıdır. Gerek günlük tıp uygulamasında, gerekse araştırma sürecinde
aydınlatılmış onam etik açıdan tıp etiğiminde en yaşamsal başlıklardan birisi durumuna
gelmiştir (Arda ve Bouhaimed, 2010:1).
Hasta vermiş olduğu aydınlatılmış onamı dilediği zaman geri alabilir. Hasta birey ve onu
takip eden sağlık ekibi (hekim, hemşire, vb.) arasında sürekli ve karşılıklı anlama çabasını
içeren görüş, duygu ve düşünce alışverişi bu anlamda esastır. Aydınlatılmış onamın
geçerli sayılabilmesi için, karşılıklı anlama için yeterli zaman ayrılmalı ve onam, hizmet
alan bireyin gizliliğini gözeten uygun bir ortam sağlanarak alınmalıdır (Güzeldemir,
2005).
Hekim hastanın sosyal ve kültürel yapısı ne olursa olsun hastanın anladığı dilden
konuşmalıdır. Hastalar, tıp dünyasının ve tıp literatürünün yabancılarıdır. Onlara tıp
diliyle ve teknik terimlerle konuşursak hiçbir şey anlamazlar. Hekimler hastanın
anlayacağı dili bilmelidirler (Mayda, 1998).
Aydınlatılmış Onamın Özellikleri; hasta onam verme yeterliğinde olmalıdır, hakkında
düşünüp, akıl yürütebilmeli; kendisine anlatılan bilgileri anlayabilmeli, içinde bulunduğu
durumun sonuçlarını değerlendirip, bilgiyi akılcı bir biçimde işleyebilmelidir. Bu nedenle
ilk değerlendirilmesi gereken, kişinin karar verme yeterliğinin olup olmadığıdır.
Aydınlatılmış onam, hastanın kendisine yapılacak işlemleri onayladığını belirten
imzasının alınmasından farklıdır. Temel amaç hastaya bilgi vermek ve bu bilgiyi
anlamasını sağlamaktır. Bu nedenle form imzalatılmasından önce yapılması gereken,
hastanın kendi kültürüne ve eğitim düzeyine uygun biçimde bilgilendirilmesinin
sağlanmasıdır. Ayrıca hastanın verilen bilgileri anlamasının sağlanması ve anladığının
denetlenmesi gerekir. Bu sürecin yaşama geçirilebilmesi için bazı önkoşullar
bulunmaktadır.
Bir aydınlatılmış onam da verilmesi gereken bilgiler aşağıdakilerin tümünü
kapsamalıdır;
x Hastanın sağlık durumu ve konulan tanı,
x Önerilen tedavi yönteminin türü,
x Başarı şansı ve süresi,
x Tedavi yönteminin hastanın sağlığı için taşıdığı riskler,
x Verilen ilaçların kullanılışı ve olası yan etkileri,
x Hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastalığın yaratacağı
sonuçlar,
x Olası tedavi seçenekleri ve riskleri (anatomidernegi.org/,1999).
Hastanın yeterliliği yoksa mahcur veya küçüğe yapılacak tıbbi müdahalelerde onam
hastanın velisi ya da vasisinden alınır. Hatta günümüzde belli bir yaştaki küçük hastalara
yapılacak çok önemli, hayati tehlike arzeden tıbbi müdahalelerde hekimin hastanın velisi
yanında küçük hastanın da aydınlatılması gerektiği düşünülmektedir. Yine hacir altındaki
hastalara yapılacak bu tarz hayati tehlike arzeden tıbbi müdahaleler için de hastanın
anlama yetisine bağlı olarak hastaya da aydınlatma yapılmalıdır. Bununla birlikte hekim
veli ya da vasinin hasta aleyhine karar verme durumu olduğunu düşündüğü hallerde, acil
durumlar hariç, mahkemeye başvurarak yapılacak tıbbi müdahale için izin almalıdır. Bu
tarz acil ve hayati tehlike arz eden acil durumlarda ise hekimin hasta yararına varsayılan
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rızaya istinaden gerekli müdahaleyi yapabileceği düşünülmektedir. Kişide bu
yeterliliğinin olup olmadığının değerlendirilmesi ise müdavi hekim veya konsültan hekim
ya da psikiyatrist tarafından yapılır. Onam özgür irade ile ve gönüllü olarak verilmelidir.
Ayrıca, onam açık olmalıdır.
Açık - Gerçek - Onam: Hasta kendisine verilen bilgileri anlayarak, gönüllülükle resmi
bir onam formunu imzalar. Aydınlatılmış onam, açık ve gerçek bir onamdır. Hastanın ne
için onam verdiğinin kendisine anlatılarak ve bunu anlayarak verdiği onam açık, gerçek
ve geçerli onamdır.
Genel - Örtülü Onam: Hastanın hastaneye kabulü ile birlikte, her bir işlem için ayrı ayrı
aydınlatma olmadan, yapılan tüm tetkik ve tedavileri gönüllü olarak kabul ediyorum
biçiminde genel üstü kapalı ifadelerle hazırlanmış bir rıza belgesinin imzalamasıdır.
Ancak onamın geçerli olması için her bir tıbbi uygulama için ayrı ayrı alınması gereklidir.
Hastayı aydınlatma yükümlülüğü kural olarak işlemi gerçekleştirecek hekime aittir;
Müdahale bir ekip tarafından gerçekleştirilecekse girişime katılan hekimlerden her birinin
kendi uzmanlık alanı içindeki konuda aydınlatma yapması da mümkündür.
Aydınlatmanın mutlaka tıbbi müdahaleye onam vermeden once yapılması gerekir.
Hastaya, onam için uygulanacak girişim ve tedavi üzerinde sağlıklı bir biçimde
düşünülebileceği yeterli zaman tanınmalıdır. Hasta gerekirse yakınlarına bu konuyu
danışacak zamana ve olanağa da sahip olmalıdır (Akbenlioğlu, 2010).
Aydınlatılmış Onam ile İlgili Ulusal Yasal Düzenlemeler:1219 sayılı Tababet ve
Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun (1928) Madde 70’de Aydınlatılmış
Onamdan bahsedilmektedir. Aydınlatılmış Onam ulusal ve uluslararası tıp hukuku
belgelerinde tanımlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları
Yönetmeliği (1998) Madde 5 (d) bendi: Acil durumlar dışında kişinin rızası alınmadan
vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz.
Madde 15: Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların
faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale usulleri, tedavinin kabul
edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri
konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi istemek hakkına sahiptir.
Madde 22: Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve
verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz.
Madde 26: Kanuni temsilcinin muvafakatinin gerektiği ve yeterli olduğu hallerde dahi,
mümkün olduğu ölçüde küçük veya mahcur olan hastanın dinlenmesi suretiyle tıbbi
müdahaleye iştiraki sağlanır.
Madde 28: Mevzuatın öngördüğü istisnalar dışında, rıza herhangi bir şekle bağlı değildir.
Hukuka ve ahlaka aykırı olarak alınan rıza hükümsüzdür ve bu şekilde alınan rızaya
dayanılarak müdahalede bulunulamaz.
Madde 31: Rıza alınırken hastanın veya kanuni temsilcisinin tıbbi müdahalenin konusu ve
sonuçları hakkında bilgilendirilip aydınlatılması esastır. Hastanın, uygulanacak tıbbi
müdahale için verdiği rıza, bu müdahalenin gerektirdiği sair tıbbi işlemleri de kapsar
(Akbenlinoğlu,2010).
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2.

AMAÇ

Yatan hastaların sağlık bakım kararlarına katılımını sağlamaya yönelik kullandığımız
aydınlatılmış onam formlarımızı yeterlilik yönünden inceleyip durumumuzu saptamak ve
iyileştirmede odaklanmamız gereken uygulamaları belirlemektir.

3.

YÖNTEM

Hastanemizde kullanılan Aydınlatılmış onamlar Kasım 2005 – Ağustos 2010 dönemi,
retrospektif olarak incelenmiştir. Aydınlatılmış onamların yeterlilik düzeyleri, istenen
yasal şartları karşılama düzeyine yönelik 16 parametrede hazırlanan değerlendirme seti,
kullanımda ki tüm onamlar değerlendirme skoru (evet, hayır) oluştulup incelenmiştir.
Hastanın sağlık durumu, konulan tanı, önerilen tedavi yöntemi, başarı şansı ve süresi,
tedavi yönteminin türü, tedavi yönteminin hastanın sağlığı için taşıdığı riskler, verilen
ilaçların kullanışı ve olası yan etkileri, önerilen tedaviyi kabul etmeme durumunda
hastalığın yaratacağı sonuçlar, olası tedavi seçenekleri ve riskleri bilgilerini kapsama
düzeylerine göre incelenmiştir. Ayrıca onamı verip vermeme, yasal temsilcisi, görüşme
tanığı kayıtları ile aydınlatılmış onamı geri çekme şeklinin belirlenmesi yönüyle de
kalitatif olarak değerlendirilmiştir
4.

BULGULAR

Hastanemizde ilk olarak 2005 yılında 5 adet Aydınlatılmış onam kullanmaya başlamıştır.
2010 yılında 174 Aydınlatılmış Onama ulaşmıştır. Bu dokümanların % 6.2 ’sine revizyon
yapılmıştır
Grafik 1. Yıllara Göre Kullanılan Onamların Sayıları
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Grafik 1’e bakıldığında 2005 yılında 5 Aydınlatılmış Onam, 2006 yılında 53, 2007 yılında
14, 2008 yılında 60, 2009 yılında 33, 2010 yılında 9 yeni aydınlatılmış onam hazırlanarak
kullanılmaya başlanılmıştır.
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Tablo 1. Değerlendirme Paremetreleri Karşılama Düzeyleri
Paremetre
Paremetreleri
Değerleri
Karşılama Oranı
Değerlendirilen Paremetreler
Evet Hayır Evet
Hayır
Hastanın kimlik bilgileri
100
71
58,48
41,52
Tanı

142

29

83,04

16,96

Hastanın mevcut sağlık durumu-

47

124

27,49

72,51

Önerilen tedavi yöntemi türü

170

1

99,42

0,58

Tedavinin süresi ve şansı
Tedavi yönteminin hastalığın sağlığı açısından
taşıdığı riskler.
Verilen ilaçların kullanılması ve taşıdığı riskler
Hastanın tedaviyi kabul etmeme durumunda
oluşacak sonuçlar
Olası tedavi ve riskleri

54

117

31,58

68,42

169

2

98,83

1,17

94

77

54,97

45,03

71

100

41,52

58,48

84

87

49,12

50,88

Kabul ediyorum-etmiyorum

16

155

9,36

90,64

Hastanın adı soyadı

160

11

93,57

6,43

Hastanın velisi yasal vasisi

160

11

93,57

6,43

Görüşme tanığı

106

65

61,99

38,01

1

170

0,58

99,42

171

…….

100

-----

Bilgilendirme materyali verilip verilmediği

0

171

0,00

100,00

Hastaya kopyası verilip verilmediği

12

159

7,02

92,98

%50,7

%49,3

Onamı geri çekme bilgisi ve tutanağı
Onamı isteyen doktor adı soyadı

Parametrelerin karşılma düzeyleri toplam

Tablo1’e bakıldığında; Aydınlatılmış Onamların, değerlendirme seti parametrelerini
karşılama düzeyi % 50.7 olduğu görülmektedir. Hastenemizde kullanılan aydınlatılmış
onamların paremetrelerin karşılama düzeyleri değerlendirildiğinde, onamı isyeyen doktor
adı soyadı %100, önerilen tedavi yöntemini % 99.42, tedavi yönteminin hastalığı
açısından taşıdığı riskler % 98.83, hastanın adı soyadı % 93.57, hastanın velisi yasal vasisi
% 93.57‘si karşılamaktadır. Bilgilendirme materyali verilip verilmediği %100, onamı geri
çekme bilgisi ve tutanağı % 99.42, kabul ediyorum -etmiyorum % 90.64 ‘ü
karşılamamaktadır.
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Grafik 2. Kullanılan Aydınlatılmış Onamların Branşlara Göre Dağılımı
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Grafik 2’de hastanemizde kullanılan 174 Aydınlatılmış Onam değerlendirmeye alınarak
branşlara göre incelenmiştir. Aydınlatılmış Onamların % 85.06’ sının cerrahi branşlarda
%14.94 ‘ünün ise dâhili ve diğer alanlarda ki Aydınlatılmış Onamlar olduğu
görülmektedir.
Grafik 3. Aydınlatımış Onamların Servislere Göre Dağılımları
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Grafik 3’e bakıldığında Aydınlatılmış Onamların en çok (% 35) plastik cerrahi servisinde,
en az ise (% 1) ise ortopedi ve enfeksiyon hastalıkları servisinde olduğu görülmektedir.
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Grafik 4. Dahili Branşlarda Kullanılan Onamların Dağılımı

Grafik 4 incelendiğinde; dâhili branşlarda kullanılan Aydınlatılmış Onamların en fazla %
19 ile cildiye servisinde olduğu görülmektedir.
Grafik 5. Cerrahi Branşlarda Kullanılan Onamların Dağılmı
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Grafik 5’de ise cerrahi branşlarda kullanılan Aydınaltılmış Onamların, % 41 ile plastik
cerrahi servisinde en fazla, % 1 ile ortopedi servisinde en az olduğu görülmektedir.
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Aydınlatılmış Onam olmayan servislerde “Tıbbi Müdahalelerde Hastanın
Bilgilendirilmesi Ve Rızasının Alınması Formu” ile Acil Ünitesinde ise Triaj / Anamnez
Formu ile hasta onamları alınmaktadır. Sağlık Bakanlığı Hizmet kalite standartları; 10,1136,3- 40,2- maddelerinde istenen Aydınlatılmış Onamlar da kullanılmaktadır.
5.

SONUÇ

Yapılan bu çalışma; hastanemizde kullanılan aydınlatılmış onamların yeterlilik düzeyi
orta seviyede olduğu, İyileştirmede odaklanmamız gerekli çalışmaları belirlemede ve
hangi alanlarda çalışma yapmamız gerektiğini belirlemede etkili olmuştur. Aydınlatılmış
onamlarda; kabul ediyorum-etmiyorum bölümü, hastaya kopyasının verilmesi
bilgilendirme materyali verilmesi ve Aydınlatılmış Onamı geri çekme bilgisi ve tutanağı
çalışmaları öncelikli iyileştirme alanları olarak belirlendi. Onamların yeterlilik düzeyleri
ve yasal şartları karşılayan onamlar olması yönünde dokümanlarda revizyon çalışmalarına
başlanmıştır. Performans izlemlerine Aydınlatılmış Onamla ilgili onam verme, red etme
ve onamı geri çekme bilgileri eklenerek izlenmeye başlanmıştır. Hasta hakları
uygulamalarını pilot uygulayan hastaneler arasında öncü rolünü üstlenen hastanemiz, bu
haklar arasındaki aydınlatılmış onam dokümantasyonlarda standardizasyon çalışmaları ile
kaliteli hizmet anlayışını sürdürmektedir.
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ACIBADEM ADANA HASTANESİ’NDE LABORATUVAR TETKİKLERİ İÇİN
ÖRNEKLERİN GÖNDERİLMESİ AŞAMASINDA HASTA KİMLİĞİNİN
YANLIŞ TANIMLANMASINA BAĞLI HATALARIN ÖNLENMESİ
Beste Aydın1 , Tamer Cevat İnal2 , Muhammet Demir3
Özet
Laboratuvar tetkik sonuçları hastaların tanı ve tedavisi sürecinde oldukça önem
taşımaktadır. Laboratuvara gönderilen sonuçlardan emin olabilmek için ancak güvenli
bir işleyiş sisteminin kurulması mümkündür.
Laboratuvar tetkiklerinin istem aşamasından raporlanma aşamasına kadar geçen
zamanda hatalar %35-70 oranında pre-analitik dönemde gerçekleşir.Pre-analitik
dönemde gerçekleşen hataların başında da hasta kimliğini belirlemek üzere kullanılan
etiketlerin örnek tüpü üzerinde yanlış ya da hatalı yapıştırılması yer almaktadır.
Pre-analitik dönemde karşılaştığımız etiketleme hatalarını önlemek üzere Şubat.2010
tarihinde başlatmış olduğumuz çalışmamızı PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al)
yöntemi ile gerçekleştirdik.
Multidisipliner bir ekip oluşturduktan sonra güvenli işleyişin sağlanabileceği süreç akış
şemasını oluşturduk. Kurumumuzun olay bildirim sistemi kapsamında elde etmiş
olduğumuz hata sayılarını ve içeriklerini inceleyerek hata nedenlerini, nedenler
doğrultusunda iyileştirme planlarımızı, sorumlu kişileri ve tamamlama tarihlerini
belirledik.
İyileştirme planları kapsamında, hekim tarafından elektronik olarak yapılan tetkik
istemlerinin hemşireler tarafından kabulünün yapılması, örneklerin alınması aşamasında
etiketlerin hasta yanında tüplere yapıştırılması, geçmiş zamanlı kabul edilen örnekler
seçildiğinde sistemin uyarı vermesi, Kimlik Belirleme Talimatı’nın tüm çalışanlar
tarafından biliniyor olması sağlandı. Aylık olarak yaptığımız toplantılarda iyileştirme
planlarının neticelerini ve her ay yapılan Hasta Güvenliği Takımı toplantılarında olay
bildirim sayılarını inceledik. Hasta Güvenliği Takımı’na çalışmayı başlatmadan önceki
son 8 ayda 42 hata bildirimi ulaşırken, çalışmayı tamamladıktan sonraki 8 ayda 7 hata
bildirimi ulaşmıştır.
Anahtar Kelimeler: PUKÖ , Olay Bildirim Sistemi, Hasta Güvenliği Takımı
Abstract
Laboratory diagnostics is a pivotal part of clinical decision making. Credibility of the
results emanating from the clinical laboratories is heavily dependent upon a reliable
workflow. Manually intensive pre-analytical activities currently represent the leading
sources of errors in clinical laboratories; more than 70% of all testing errors occur in
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this phase1. Among pre-analytical errors, mislabeling the specimens is still regarded as a
considerable problem.
In order to reduce the mislabeling errors, a PDCA cycle (plan-do-check and act) has
started in February, 2010. After establishing a multidisciplinary team, the process
flowchart is constituted. By examining the error counts and causes for these errors
through the “event notification system” of our hospital, improvement plans, people
responsible from these improvements and the deadlines were defined. The scope of the
improvement plan were including the acceptance of the electronic test orders by the
nurses, labeling the test tubes next to the patient just after obtaining the specimen,
software system improvement by giving an alarm when previously accepted specimens
picked, and letting people responsible from the labeling to understand the instructions for
“identification of patients”.
The results of the improvement plan and the number of notified events were revised
during the monthly meetings by the “Patient Safety Team”. The number of events were
found to be declined to seven by the following eight months after the plan implemented
from 42 events which were reported in the previous eight months.
Keywords: PDCA, Event Notification System, Patient Safety Team
1. GİRİŞ
Sağlık hizmeti ve sağlık hizmeti sunumu, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam
kalitesinin yaratılmasında ve korunmasında özel bir öneme sahiptir. Sağlık bakımı
oldukça karmaşık bir yapıya sahip olup bakım sırasında kimi zaman tıbbi hatalar
yaşanabilmekte ve bu hatalara bağlı olarak hastalarda istenmeyen sonuçlar ortaya
çıkmaktadır. Sağlık hizmetleri sunumu sürekli analiz edilmesi gereken çok boyutlu ve
kapsamlı süreçlerden oluşmaktadır.
Hasta Güvenliği; Sağlık hizmetlerine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine bağlı
hataların neden olduğu hasta hasarlarının eliminasyonu ve hasarların azaltılmasıdır.
Hasta güvenliği ve tıbbi hatalar konusu sağlık hizmetlerinde kalite sistemlerinin
geliştirilmesi ve hizmet alan hastaların bilinçlenmesi ile son dönemlerde daha duyulur
hale gelmiştir. Yıllar bazında yapılan çalışmalarda, tıbbi hataların dünyadaki gelişimi
hakkında dikkat çekici bilgiler verilmektedir. Örneğin; 1991 yılında Harvard Practice
Study tarafından yapılan bir çalışma, New York Eyaleti’nde hastane başvurularının
%3,7’sinde hastaya zarar veren bir hata yapıldığını ve bunların yarısından fazlasının
önlenebilir olduğunu göstermiştir. 1999 yılında Institute of Medicine (IOM) tarafından
yayınlanan bir raporda ise tıbbı hataların boyutunun ne kadar büyük olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu rapora göre ABD’de her yıl 44.000-98.000 kişi tıbbi hatalar nedeni ile
yaşamını kaybetmektedir. Tıbbi hataların mortalite ve morbidite hızında artışa yol açtığı
belirtilmektedir. ABD’de tıbbi hatalar sonucu oluşan mortalite hızının, trafik kazalarına
bağlı ortaya çıkan mortaliteden dört kat fazla olduğu belirlenmiştir. Bu sayının trafik
kazaları, meme kanseri veya AIDS nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısından daha
fazla olduğu ifade edilmektedir.
Biz Acıbadem Sağlık Gurubu (ASG) ve Acıbadem Adana Hastanesi olarak kalite
sistemlerimizin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde sağlık hizmetlerine özgü oluşturulmuş
Joint Commission International (JCI) Akreditasyon Standartları ve Uluslararası
Hasta Güvenliği Hedefleri’ni araç olarak kullanıyoruz. Bu kapsamda hasta güvenliğini
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sağlamak ve tıbbi hataların oluşumunu engellemek üzere yürütmüş olduğumuz
çalışmalardan birisi de hasta kimliğinin doğru bir şekilde tanımlanmasıdır.
1.1. Hasta Kimliğinin Doğru Şekilde Belirlenme
Yanlış hasta hataları tanı ve tedavi hizmetlerinin neredeyse her alanında görülmektedir.
Hastaların kimlik belirleme ve doğrulama sürecine ilişkin hataları önlemek adına hastanın
ilk başvurusu ile birlikte her hastaya özel bir “hasta numarası” tanımlıyoruz ve hastanın
kimlik bilgilerinin kimlik kartı üzerinden TC Kimlik Numarası ile girişini sağlıyoruz.
Hasta ASG hastanelerinden her hangi birine başvurduğunda aynı hasta numarası ile
hizmet alabiliyor. Hastanın yatış kararı sonrasında hastanın hasta numarasını, adı ve
soyadını, doğum tarihini (gün, ay ve yıl olarak), cinsiyetini, TC Kimlik Numarasını ve
hekiminin adını içeren bir etiket oluşturarak tüm tıbbi kayıtlarda bu etiketi kullanıyoruz.
Hastaya yapılacak her türlü işlem ve uygulama öncesinde hastanın koluna takmış
olduğumuz kol bandındaki bilgiler ve hastanın sözel ifadesi ile kimliğini doğruluyoruz.
Bu kol bantlarında hasta etiketlerinde bulunan bilgiler yer almaktadır. Buna ek olarak
hastanın bulunduğu klinikte aynı isimde başka bir hasta varsa uyarıcı nitelikte üzerinde
“Aynı isimde hasta var” yazılı “lacivert” bir kol bandı takıyoruz ve aynı uyarıcı bilgiyi
içeren etiketi hastanın dosyasına da yapıştırıyoruz.
2. LABORATUVARA ÖRNEK GÖNDERİM SÜRECİNDE HASTA KİMLİĞİNİN
YANLIŞ TANIMLANMASI
Laboratuvara gönderilen örneklerin etiketlenmesi sürecinde yaşanan hatalara bağlı olarak
sonuçların yanlış hasta adına girilmesi, hastalara hatalı ve eksik tedavi uygulanması gibi
hasta güvenliğini etkileyen önemli olaylar yaşanmaktadır.
Hastanemizde Haziran.2009-Ocak.2010 tarihleri arasında laboratuvara gönderilen
örneklerin 42’sinde etiketeleme hatası ile karşılaştık. Laboratuvara gönderilen örneklerin
yanlış ve eksik etiketlenmesine bağlı hataları önlemek üzere PUKÖ (Planla-UygulaKontrol Et-Önlem Al) döngüsünü kullanarak Şubat.2010 tarihinde iyileştirme çalışması
başlattık. 1950 yılında Kalite Yönetim Bilimci W. Edwards Deming tarafından geliştirilen
model, Planla aşamasında ; sorunun tanımlanması, sürecin belirlenmesi, verilerin
toplanması, verilerin analiz edilmesi, nedenlerin belirlenmesi ve iyileştirmelerin
planlanması, Uygula aşamasında; pilot uygulama, Kontrol Et aşamasında ; uygulama
süreçlerinin değerlendirilmesi, Önlem Al aşamasında; standartlaştırma ve yayılım planı,
iyileştirmelerin incelenmesi periyodunda uygulanmaktadır (Şekil 1).
Şekil 1. PUKÖ Döngüsü
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2.1. PLANLA
2.1.1. Sorunun Tanımlanması
Acıbadem Adana Hastanesi’nde ayaktan ve yatan hasta alanlarından laboratuvar
gönderilen örneklerde barkod hatalarının yaşanması.
2.1.2 Sürecin Belirlenmesi
Çalışmada sorunu belirledikten sonra hataları en aza indirgemeyi hedeflediğimiz süreç
akış şemasını aşağıdaki gibi belirledik (Şekil 2);
Şekil 2. Laboratuvara Örnek Gönderim Süreci Akış Şeması

2.1.3. Verilerin Toplanması
Çalışmaya Şubat.2010 tarihinde başladık ve Haziran-Aralık.2009 - Ocak.2010 tarihleri
arasında olay bildirim sistemimize yansıyan olayları ve içeriklerini, olayların bölüm
bazında dağılımlarını, olayların yaşanma saatlerini ve çalışanların eğitim durumlarını
gözden geçirdik.
Tablo 1. Verilerin Toplanması
Veri Adı

Veri Toplayacak Kişi

Veri Toplama
Süresi/Tarih
Aralığı

Notlar

1. Barkodlama hatalarına

Kalite Sorumlusu

Haziran-Aralık

Tamam
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2009
Ocak.2010

yönelik olay bildirim
sayıları
2. Yaşanan olayların
Kalite Sorumlusu

Haziran-Aralık
2009
Ocak.2010

Kalite Sorumlusu

Haziran-Aralık
2009
Ocak.2010

Kalite Sorumlusu

Haziran-Aralık
2009
Ocak.2010

mesai saati içi ve dışı
yaşanma durumu
3. Yaşanan olayların
bölüm bazında dağılımları

Tamam

Tamam

4.Yaşanan olayların
nedenlerine gore dağılımları

Tamam

2.1.4. Verilerin Analizi
Grafik 1. Örneğin Yanlış Etiketlenmesi/Tanımlanmasına Bağlı Hata Sayıları
(Haziran-Aralık.2009/Ocak.2010)
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Grafik 2 : Barkodlama Hatalarının Mesai Saatlerine Göre Dağılımı (HaziranAralık.2009/Ocak.2010)
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Grafik 3. Hataların Bölüm Bazında Dağılımı (Haziran-Aralık.2009/Ocak.2010)
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Grafik 4. Hataların Nedenlerine Göre Dağılımı (Haziran-Aralık.2009/Ocak.2010)
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2.1.5. Nedenlerin Belirlenmesi
Sürecin gözden geçirilmesi ile hataların oluşma nedenlerini çalışmaya katılan ekip üyeleri
ile birlikte belirledik.
1.

Tetkik istemlerinin çoğu zaman hekimler tarafından sözel olarak yapılması

2.

Yatan hasta alanlarında tetkik istemlerinin girişinin hasta hizmetleri tarafından yapılması

3.

Kabulü yapılmayan ya da iptal edilen tetkiklerin de yeni istem yapılan tetkikler ile aynı ekranda
bulunmaması

4.

Birden fazla giriş yapılarak kabul edilen tetkiklerde diğer tenay barkodlarının unutulması

5.

Örnek tüplerinin kan almadan önce ya da sonra etiketlenmesi

6.

Kimlik Belirleme Talimatı doğrultusunda kimlik doğrulamamasının yapılmaması

7.

Hasta Hizmetleri çalışanlarının yetkinliğinin yetersiz olması

8.

Hemşirelik Hizmetleri çalışanlarının yetkinliğinin yetersiz olması

9.

Tetkik girişi yapıldıktan sonra barkod seçiminde daha önceki tarihlere ait çalışılmış testlerin seçi

2.1.6. İyileştirmelerin Planlanması
Nedenlere yönelik olarak çalışma gurubu üyeleri ile iyileştirmeleri planlayarak
tamamlanma tarihlerini ve sorumlu kişileri belirledik (Tablo 2).
Tablo 2. Planlanan İyileştirme Önlemleri
İyileştirme
Önlemleri/
Uygulanacak
Eylem
1. Hekim

Sorumlu
Kişi

toplantısında sözel
tetkik istemlerinde
yaşanılan

Kat Hekimi

Planlanan
Tarih

Durum
Açıklamalar

Kat Hekimi
tarafından hekim
toplantısında
istemlerin
elektronik olarak
yapılmasına
28.01.2010 ilişkin sunum
yapıldı.

aksaklıkların
anlatılması
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Tamamlandı İptal

2.Yatan hasta

Yatan hasta
alanlarında tetkik
girişimleri
hemşireler
tarafından
yapılmaktadır.

alanlarında tetkik
kabullerinin,
girişlerinin ve
tenay kabullerinin
hemşireler

Hemşirelik
Hizmetleri
Müdürü
Bölüm
Sorumlu
Hemşireleri

25.01.2010

tarafından
yapılması
3.Hemşire

Mayıs ayı itibarı
ile düzenleme
sağlanmıştır.

bankolarında hasta
danışmanlarının
aktif olarak

Yatan Hasta
Hizmetleri
25.01.2010
Sorumlusu

bulunması
4.İstemi yapılan ve
çalışılan tetkiklerin
tarihlerinin
ekranda

Kalite
Sorumlusu
Bilgi
Sistemleri

Bilgi
Sistemleri’ne
konu aktarıldı ve
istem tarihlerinin
görünebilirliği
21.01.2010 sağlandı.
(16.03.2010)

görülebilmesi
5.Örnek tüplerinin

Her bölümde
düzenli olarak
yapılmamaktadır
(03.03.2010)

örnek alındıktan
hemen sonra
hastanın yanından

Bölüm
Yöneticileri

Sürekli

ayrılmadan
etiketlenmesi
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6.Kimlik
Belirleme Talimatı
kapsamında
çalışanlara eğitim

Hemşirelik
Hizmetleri
Müdürü

düzenlenmesi
7.Örnek tüplerinin
etiketlenmesine

Kalite İyileştirme
ve Hasta
Güvenliği
Eğitimi’nde
konunun önemi
29.01.2010 çalışanlara
aktarılıyor. Bu
eğitimlerde
çalışanların
%76’sına
ulaşıldı.
98 çalışana
eğitim verildi.
(03.03.2010)

yönelik çalışanlara Hemşirelik
Hizmetleri
Müdürü
eğitim
29.01.2010
Laboratuvar
Sorumlu
düzenlenmesi
Teknisyeni

8.Tetkik kabul,
giriş ve tenay
kabulüne yönelik
hemşirelere eğitim

Eğitim
Hemşiresi

86 çalışana
eğitim verildi,
tüm çalışanlara
verilmesi
sağlanacak
29.01.2010 (03.03.2010)

düzenlenmesi
9.Yatan hasta

Bilgi
Sistemleri’ne
konu aktarıldı ve
uyarı notu
eklendi.
(17.05.2010)

katlarında ve
polikliniklerde
testlerin giriş
kabulü yapıldıktan

Kalite
Sorumlusu
Bilgi
Sistemleri

15.04.2010

sonra barkod
dökümü sırasında
daha önce
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çalışılmış test
barkodlarının
seçilmesine karşın
sistemsel uyarı
oluşturulması

2.2. UYGULA
Uygulama aşamasında iyileştirme planı tablosunda yer alan aksiyonların uygulanması
sağlandı. Aylık olarak yapılan toplantılarda aksiyonların uygulanması ile birlikte olay
bildirim sistemine yansıyan hataların içeriği gözden geçirildi.
2.3. KONTROL ET/BULGULAR
Uygulama sonuçları 3 eğilimde değerlendirildi. Çalışmanın başlatıldığı Şubat.2010
tarihinde ulaşan hata sayısı 11 olarak belirlendi. Şubat ayı sonrasında Ekim.2010 tarihine
kadar yaşanan hata sayılarının aşağıda yer alan grafikte belirtildiği şekilde düştüğü
gözlendi.

Grafik 5. Örneğin Yanlış Etiketlenmesi/Tanımlanmasına Bağlı Hata Sayıları
(Haziran-Aralık.2009/Ekim.2010)
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Grafik 6. Hataların Nedenlerine Göre Dağılımı (Mart-Ekim.2010)
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2.4. ÖNLEM AL
Tablo 3. Standartlaştırma Sağlanan Aktiviteler
Standartlaştırma Aktivitesi
Örneklerin hasta odasından
ayrılmadan barkodlanması
Hekim tarafından yapılan istemlerin
istem tarihlerinin kabul ekranında
görülmesi
Daha önce çalışılan tetkiklerde barkod
basılması sırasında sistemin uyarı
vermesi
Tüm çalışanlara oryantasyon
döneminde laboratuvar örnek alım
süreçlerine yönelik eğitim verilmesi

Bölüm Yöneticileri

Uygulama
Tarihi
Sürekli

Bilgi Sistemleri

Mart.2010

Bilgi Sistemleri

Nisan.2010

Eğitim Hemşiresi
Hemşirelik Hizmetleri
Müdürü

Sürekli

Sorumlu Kişi

3. SONUÇ
Yapılan çalışmada laboratuvara gönderilen örneklerin hatalı etiketlenmesinde özellikle
örneklerin hasta odası dışında etiketlenmesinin yanlış hasta etiketinin yapıştırılmasına yol
açtığı, sistemden barkod basımı sırasında sistem uyarı vermediğinde tarihler alt alta çıktığı
için eski tarihlere ait barkodların basılabildiği, test girişlerine yönelik çalışan
yetkinliklerinin sistem kullanımı hakkında eğitimler ile desteklenmesi gerekliliği ve
istemlerin hekimler tarafından elektronik olarak yapılması gerektiği belirlenmiştir.
Sistem ve çalışan yetkinliğine yönelik alınan iyileştirme önlemleri ile bu hataların çalışma
öncesi ve sonrası 8 aylık bildirimleri karşılaştırıldığında %84 oranında azaldığı
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gözlenmiştir. Örneklerin hatalı etiketlenmesine yönelik olayların olay bildirim sistemi
kapsamında 3 aylık periyotlarda değerlendirilmesine devam edilmektedir.
KAYNAKLAR
Goswami B, Singh B, Chawla R, Mallika V. Evaluation of errors in a clinical laboratory:
a one-year experience. Clin Chem Lab Med. 2010;48(1):63-6.
Homsted, L.Institute of Medicine report (2000). “To Err is Human:Building a Safer
Health System” , Fla Nurse, 48 (1), sayfa 6.
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HASTA BAKIM HİZMETLERİNDE TIBBİ HATA EĞİLİMİ:
KAMUYA AİT BİR ÖZEL DAL EĞİTİM HASTANESİ UYGULAMASI
İbrahim Halil Cankul1 , Necmettin Cihangiroğlu2 , Zehra Ünlü3 ,
Cesim Demir4 , S.Yavuz Sanisoğlu5
Özet
Bazen sağlık hizmetlerinin kendisi bireyin sağlığı için bir risk unsuru haline
gelebilmektedir. Bu durumu yaratan faktörler şunlardır; sağlık hizmet sunumunun
karmaşıklığı, personelin bilgisizliği, dikkatsizliği ve ihmali. Sağlık hizmeti sunumunda
hasta ve sağlık çalışanlarının zarar görmesine yol açabilecek tüm işlem ve süreçler hasta
güvenliğini ifade etmektedir.
Bu araştırmanın amacı; kamuya ait bir özel dal eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin
tıbbi hataya eğilim düzeylerinin belirlenmesidir. Hastanede toplam 72 hemşire
çalışmaktadır. Araştırmanın yapıldığı dönemde örneklem almadan görevde olan tüm
hemşirelere (57 hemşire) Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği anketi uygulanmıştır. Bu anket daha
önce Konya İlinde farklı hastanelerde uygulanmıştır. Ayrıca literatürde de yer almıştır.
Hemşirelerin tıbbi hataya eğilim beş boyut üzerinden incelenmiştir; Bunlar; hasta izleme
- malzeme güvenliği, düşmeler, iletişim, ilaç - transfüzyon uygulamaları ve hastane
enfeksiyonları. Anketlerle elde edilen veriler istatistik paket programı kullanılarak analiz
edilmiştir. Hastane enfeksiyonları alt boyut puan ortancası ve Ölçek toplam puanı
ortancası eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir (sırasıyla Z=2.569;
p=0.010 ve Z=2.000; p=0.046).
Anahtar Kelimeler: Hasta Bakımı, Tıbbi Hata, Hasta Güvenliği
Abstract
The health care sometimes may become a risk factor for the health of the individual. The
complexity of the health service delivery, the ignorance, carelessness and negligence of
the staff are the factors that reason this situation. Patient safety refers all processes and
interventions in health services which may cause damage on patients and health care
workers. The aim of this study is to determine the level of medical error’s trends of nurses
who work in a state-owned hospital of a special branch. The universe is consisting of 72
nurses working in the hospital. Of all the nurses, 57 were on duty at the time of research
and were given The Medical Fault Tendency Scale. The questionnaire is also available in
the literature had been applied in different hospitals in Konya. Province Nurses’ medical
error trends were examined over five dimensions. These are, the knowledge of patient
monitorization- material safety, falls, communication, medicine-blood transfusion
practice, and hospital infections. The data obtained from the questionnaires were
analyzed by using statistical software package. According to this result, the increase in
the level of nurses’ education results the decrease in medical error’s trend. Its suggested
that the increase in the level of nurses’ education effects the quality of patient care and
patient’s safety in a positive way. Hospital infections median subscale scores and total
1
2
3
4
5

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı, icankul@yahoo.com
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığı, ncihangiroglu@gata.edu.tr
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score of the scale showed significant differences according to the median level of
education (respectively,z = 2,569, p = 0.010 and Z = 2,000, p = 0.046).
Keywords: Patient Care, Medical Errors, Patient Safety
1. GİRİŞ
Bireyin sağlığını belirleyen unsurları; kalıtım, yaşam biçimi, çevre şartları ve sağlık
hizmetlerinin kendisi olarak sıralayabiliriz (Bates ve ark.,1995:29). Sağlık hizmetlerinin
temel amacı hastalara fayda sağlamaktır. Ancak sağlık hizmetlerinin son derece karmaşık
oluşu, dikkatsizliğe karşı hassas olması, yoğun bilgiye dayanması, zaman baskısı altında
verilmesi gibi birçok nedenden ötürü bazen hataların yaşanması söz konusu
olabilmektedir (Balas ve ark., 2004:224).
Hasta güvenliği ilk çağlardan beri toplumların önem verdiği konuların başında gelmekte,
her dönemde çeşitli uygulamalar yapılmakta ve önemler alınmaktadır (Ovalı,2010:33).
Hasta güvenliği sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve hataların neden olduğu
hasarların giderilmesi, hataların yok edilmesi veya azaltılmasıdır. Sağlık hizmetine bağlı
hatalar, hastaya sağlık hizmeti sunulurken kasıtsız bir aksamanın olması ve bunun
sonucunda hastanın sağlık durumunda beklenilmeyen bir durumun ortaya çıkmasıdır
(Akalın, 2004:12).
Tıbbi hata kavramını sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin uygun ve etik olmayan bir
davranışta bulunması, mesleki uygulamalarda yetersiz ve ihmalkâr davranması sonucu
hastanın zarar görmesi şeklinde tanımlayabiliriz (Özata ve ark., 2010:378). Tıbbi hata
yalnızca bir tedavinin ya da uygulamanın eksik ya da yanlış yapılması değil aynı zamanda
yapılması gerektiği halde yapılmayan veya yapılmaması gerektiği halde yapılan bir işlem
anlamına da gelmektedir (Özata ve ark., 2010:102).
Tıbbi hatalar birçok kök nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Genellikle insana
bağlı faktörler ve kuruma bağlı faktörler olarak iki başlık altında toplanmaktadır (Clancy
ve ark., 2005193): İnsana bağlı faktörlerin başında yetersiz eğitim, bilgi eksikliği,
yorgunluk, dikkat eksikliği, özensizlik, iletişim eksiklği, zaman sıkıntısı, tartışmacı
kişilik, yanlış karar alma, mantık hatasına düşme yer almaktadır (Zhan ve ark., 2003:
1868). Kurumsal faktörler ise, kurum politikaları, idari ve finansal yapı, işyerinin fiziki
yapısı, yanlış personel politikası ve personel dağılımındaki hatalar, liderlikte yetersizlik,
geri bildirim mekanizmasının işletilememesi, bölümler arası entegrasyon eksikliği,
yetersiz otomasyon, karar destek sistemlerinin eksikliği, eski teknolojiye sahip kısıtlı
imkanları olan cihazlar, eksik cihaz parkı gibi nedenler sayılabilir (Kaushal ve ark.,
2001:2114; WHO,1986).
Tıbbi hatalar tahmin edilenden daha sık ortaya çıkabilmektedir. Örneğin uçak kazasında
ölme riski milyonda bir iken sağlık kurumunda bireyin tıbbi hata nedeniyle zarar görme
riski üç yüzde bir oranındadır. Başka bir deyişle profesyonel dağcılık yapan kişinin hayati
riski ile aynıdır. İngiltere’de hastane enfeksiyonlarının yıllık maliyeti 1 milyar sterlin
dolayında olduğu hesaplanmaktadır. ABD’de tıbbi hatalara bağlı maliyetin 17-29 milyar
dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir. ABD’de 1990 yılında sigorta şirketlerince
toplanan 4 milyar dolar prime karşılık ödenen tazminat miktarı 4,2 milyar dolar olurken,
bu durum 2000 yılında toplanan 5,6 milyar dolarlık prime karşılık ödenen 8,6 milyar
dolarlık tazminat miktarına yükselmiştir. İngiltere’de 1975 yılında açılan dava sayısı 500
ve ödenen tazminat miktarı 1 milyon pound iken 1990 yılında açılan dava sayısı 6000’e
ve ödenen tazminat miktarı ise 500 milyon pounda yükselmiştir. ABD’de FDA
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kurumunun bildirdiği 5366 ilaç hatasının %78’inin ciddi hasar veya ölümle sonuçlandığı
ortaya çıkmıştır (WHO, 2005).
Sağlık çalışanlarının hataya bakış açısı ve yaklaşımları, onların hatayı önleyebilme
kabiliyetini etkilemektedir (Tang ve ark., 2007:447).
Hasta güvenliği kültürü hataların önlenmesi ve düzeltilmesi için en önemli araçtır. Klasik
yaklaşımda kişiler, yaptıkları hatadan dolayı sorguya çekileceklerini ve ceza alacaklarını
düşündüklerinden, hatalarının üzerini örtmeye, onları yok saymaya doğru eğilim
geliştirirler (Meurier ve ark., 1997:11).
Sağlıklı bir hasta güvenliği kültürü oluşturabilmek için göz önüne alınması gereken temel
ilkeler şu şekilde sıralanabilir (Ovalı,2010:33).
1. Yüksek riskli hata yapılabilecek durumları saptamak, yüksek riskli ve nadir kullanılan
ilaçlarla ilgili özel protokoller hazırlamak,
2. Cezanın ön planda olmadığı bir kültür oluşturmak, tıbbi hataları araştıran ve belirleyen
bir ortam yaratmak, yüksek riskli durumlarda işbirliği ile ortak çözüm oluşturmak,
3. Zamanında ve israfı önleyerek verimli sağlık hizmeti sunmak, tedavi işlemlerini
mümkün olduğunca standart hale getirmek,
4. Sağlık personelinin hafızalarına güvenerek karar vermelerinin önüne geçmek, tedavileri
bilgisayar destekli programlar aracılığıyla planlamak, bilgisayar programları, protokoller,
kontrol listelerini yaygın olarak kullanmak, sağlık personeli için gerekli bilgiye çabuk ve
kolay ulaşmasını sağlamak,
5. Hastane eczanesinde 24 saat nöbetçi eczacı bulundurmak, intravenöz ilaç karışımlarını
hasta başında değil, hastane eczanesinde hazırlamak,
6. Yeni teknolojilerin içerdiği riskler konusunda hastaları aydınlatmak, tedaviden önce
hastadan bilgilendirilmiş onamını almak, hekimlere bu konuda eğitim vermek,
7. Tıp alanındaki sorunları ortaya çıkarmak, sağlık hizmetlerine yeterli kaynak ayırmak,
toplumda sağlık olgusunun algılanma düzeyini artırmak.
8. Bilgi ve beceri düzeyi yetersiz olan sağlık personel için uygun politikalar geliştirmek,
tıp eğitim düzeyini yükseltmek, sağlık personeline hizmet içi eğitimlerle sağlık
hizmetlerinin kalitesini artırıcı programlar uygulamak,
9. Yasaları tıbbi hatalardan doğan zararları karşılayabilir hale getirmek, (Ovalı,2010:33).
Uluslararası literatürde tıbbi hatalar ve hasta güvenliği konusunda çok sayıda çalışma
yapılmış olmasına karşın, ülkemizde bu konuda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu
çalışma ile hastanelerde hemşirelik bakımı verilen alanlarda; tıbbi hata oranları, hata
türleri ve hataların ortaya çıkış nedenlerinin saptanması amaçlanmıştır.
2. METOT VE BULGULAR
2.1. Yöntem
Araştırmanın evrenini, bir kamu eğitim hastanesinde çalışan 72 hemşire oluşturmaktadır.
Araştırmada örneklem alınmamış, araştırmanın yapıldığı dönemde görevde olan,
çalışmaya katılmayı kabul eden tüm hemşirelere (izin, vardiya, kurs mazeretleri hariç)
(57 hemşire) “Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçeğin birinci bölümü sağlık
personelinin sosyo-demoğrafik özelliklerini içermektedir. Ölçeğin ikinci bölümünde
sağlık personelinin tıbbi hataya eğilimini belirlemeye yönelik beş alt başlık yer
almaktadır. Bu alt başlıklar hasta izleme ve malzeme güvenliği 9 soru, düşmeler 5 soru,
iletişim 5 soru, ilaç ve transfüzyon uygulamaları 18 soru ve son olarak hastane
enfeksiyonları 12 sorudan oluşmaktadır.
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2.2. Verilerin Analizi
Hemşirelerden ölçek yardımı ile toplanan bilgiler bilgisayar ortamına aktarılarak
sayısallaştırıldı. Gerekli hata kontrolleri ve düzeltmeler yapıldı. Ölçek alt boyut ve toplam
puanları hesaplandı. Ölçek alt boyut ve toplam puanlarının normal dağılıma uygunluğu
grafiksel olarak ve Shapiro-Wilk testi ile incelendi. Tüm puanların normal dağılıma
uymadığı görüldü. Tanımlayıcı istatistiklerin gösteriminde kategorik veriler için sayı ve
yüzde, puanlar için ise ortanca (ÇAG – Çeyreklikler Arası Genişlik, IQR-Interquartile
Range) değerleri kullanıldı. Gruplara göre puan ortancalarını karşılaştırmak için MannWhitney testine başvuruldu. Tüm istatistiksel analiz ve hesaplamalar MS-Excel 2003 ve
SPSS for Win. Ver. 15.0 (SPSS Inc., Chicago, ILL., USA) paket programları ile yapıldı.
İstatistiksel kararlarda p<0.05 düzeyi anlamlı farklılığın göstergesi olarak kabul edildi.
2.3. Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelerin yaşları 20 ile 42 arasında değişmektedir. Yaş ortalaması
32.6±4.6 yıl olarak hesaplanmıştır. Hemşirelere ilişkin diğer demografik özellikler
Tablo1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Sağlık Personeline Ait Sosyo-Demografik Bilgiler
Özellikler
Sayı (n=57)
% (100)
Yaş
30 yaş ve altı
16
28.07
31 yaş ve üstü
41
71.93
Medeni Durum
Bekar
24
42.11
Evli
33
57.89
Eğitim Durumu
Lise ve Ön lisans
35
61.40
Lisans ve Lisansüstü
22
38.60
Meslekte Çalışma Süresi
15 yıldan az
30
52.63
15 yıl ve üzeri
27
47.37
Kurumda Çalışma Süresi
5 yıldan az
29
50.88
5 yıl ve üzeri
28
49.12
Çalıştığı Bölüm
Poliklinik Bölümü
19
33.30
Ampute Servisi
8
14.00
Spinal Servisi
5
8.80
Akut Bakım Servisi
9
15.80
Beyin Hasar Servisi
7
12.30
Romatoloji Servisi
9
15.80
Hemşireler yaşlarına göre ≤30 ve 31+ yaş olarak iki gruba ayrıldı. Yaş gruplarına göre
“Tıbbi hataya eğilim ölçeği” alt boyutlarında alınan puanlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Yaş Gruplarına Göre Ölçek Puanları
Yaş Grupları
Ölçek alt boyutları

≤30 (n=16)
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31+ (n=41)

Z

p

Ortanca

ÇAG

Ortanca

ÇAG

Hasta İzleme ve malzeme
güvenliği

42.5

5.8

42.0

6.0

0.861

0.389

Düşme

25.0

1.8

24.0

2.0

1.401

0.161

İletişim

25.0

1.0

24.0

2.5

1.370

0.171

İlaç ve transfüzyon
uygulamaları

90.0

2.0

90.0

3.5

0.280

0.779

Hastane Enfeksiyonları

60.0

1.0

60.0

1.0

0.140

0.888

Ölçek Toplam Puanı

240.5

13.8

238.0

14.5

1.106

0.269

“Tıbbi hataya eğilim ölçeği” alt boyut ve ölçek toplam puanında yaş gruplarına göre
anlamlı farklılık oluşmamaktadır. Yaş, “Tıbbi hataya eğilim ölçek” puanı üzerinde
anlamlı etkiye sahip değildir (p>0.05).
Bekar hemşirelerin ölçek toplam puan ortancası 238.0 (ÇAG=14.3) iken evli hemşirelerde
bu ortanca 239.5 (ÇAG=9.8) puan olarak belirlenmiştir. Hemşirelerin medeni durumlarına
göre ölçek puanları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Medeni Duruma Göre Ölçek Puanları
Medeni Durum
Bekar (n=24)
Ölçek alt boyutları
Hasta İzleme ve malzeme
güvenliği

Ortanca

ÇAG

Evli (n=33)
Ortanca

ÇAG

Z

p

41.0

6.8

42.0

6.0

0.964

0.335

Düşme

24.0

2.0

24.0

2.0

0.977

0.328

İletişim

24.0

2.8

25.0

1.0

1.588

0.112

İlaç ve transfüzyon
uygulamaları

90.0

4.8

90.0

2.0

0.602

0.547

Hastane Enfeksiyonları

60.0

2.5

60.0

1.0

1.040

0.298

Ölçek Toplam Puanı

238.0

17.8

239.0

12.5

1.071

0.284

Tablo 3’te de görülebileceği gibi, ölçek puanları medeni duruma göre istatistiksel olarak
anlamlı farklılık göstermemektedir. Evli ve bekar hemşirelerin ölçek alt boyutlarından ve
ölçek toplamından aldıkları puan ortancaları benzerdir (p>0.05).
Hasta izleme ve malzeme güvenliği alt boyutunda lise ve ön lisans eğitimine sahip
hemşirelerin puan ortancası 43.0 (ÇAG=5.5) iken lisans ve lisans üstü eğitime sahip
hemşirelerin puan ortancası 40.0 (ÇAG=8.0) olarak belirlenmiştir. Eğitim düzeyine göre
ölçek puanları Tablo 4’de gösterilmiştir.

619

Tablo 4. Eğitim Düzeyine Göre Ölçek Puanları
Eğitim
Lise ve Ön lisans
Lisans ve üzeri
(n=35)
(n=22)
Ölçek alt boyutları
Hasta İzleme ve malzeme
güvenliği

Ortanca

ÇAG

Ortanca

ÇAG

Z

p

43.0

5.5

40.0

8.0

1.425

0.154

Düşme

24.0

2.0

24.0

2.0

0.911

0.363

İletişim

25.0

1.3

24.0

2.5

1.676

0.094

İlaç ve transfüzyon
uygulamaları

90.0

1.0

88.0

5.0

1.868

0.062

Hastane Enfeksiyonları

60.0

0.0

59.0

6.0

2.569

0.010*

Ölçek Toplam Puanı

240.5

7.0

232.0

19.0

2.000

0.046*

*: İstatistiksel olarak anlamlı farklılık
Hemşirelerin aldıkları eğitim; Hasta izleme ve malzeme güvenliği, Düşme, İletişim, İlaç
ve transfüzyon üzerinde anlamlı etkiye sahip değildir (p>0.05). Hastane enfeksiyonları alt
boyut puan ortancası ve Ölçek toplam puanı ortancası eğitim düzeyine göre anlamlı
farklılık göstermektedir (sırasıyla Z=2.569; p=0.010 ve Z=2.000; p=0.046). Lise ve ön
lisans mezunu hemşirelerin Hastane enfeksiyonları ve Ölçek toplam puanı ortancaları
lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerden anlamlı miktarda daha yüksektir (Şekil
1).
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Şekil 1. Eğitim Düzeylerine Göre Ölçek Alt Boyutları Ortalama Puanları (Standart
Sapmalar İle Birlikte)
Ölçek Puanları

İletişim
İlaç ve transfüzyon
uygulamaları
Ölçek Toplamı

Hastane
Enfeksiyonları

Ölçek Boyutları

Düşmeler

Hasta izlemi
ve malzeme
güvenliği

0

50

100

Lise ve
ön lisans
Lisans ve
üzeri
Lise ve
ön lisans
Lisans ve
üzeri
Lise ve
ön lisans
Lisans ve
üzeri
Lise ve
ön lisans
Lisans ve
üzeri
Lise ve
ön lisans
Lisans ve
üzeri
Lise ve
ön lisans
Lisans ve
üzeri
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150

200

250

Hemşirelerin meslekte geçen süreleri “Tıbbi hataya eğilim ölçeği” alt boyutları ve ölçek
toplam puanı üzerinde anlamlı etkiye sahip değildir (p>0.05). Benzer şekilde kurumdaki
görev süresi de ölçek alt boyut ve toplam puanı üzerinde anlamlı etkiye sahip değildir
(p>0.05).
3. SONUÇ
Sağlık hizmeti sunan kurumlar, teknolojinin yoğun olarak kullanılması, üretim sürecinin
fazla sayıda değişkeni içermesi, farklı nitelik ve nicelikte uzman iş gören istihdam etmesi
nedeni ile karmaşık bir yapı olarak tanımlanmaktadır. Bu karmaşık örgüt yapısı, gerekli
düzenlemeler yapılmadığında telafisi mümkün olmayan hayati hatalara neden
olabilmektedir. Günümüzde sağlık sistemlerinde amaçlanan temel konular, hasta
güvenliği, etkili bir sağlık sistemi, hasta odaklı sağlık hizmeti, zamanında verilen verimli
bir sağlık hizmeti, sağlık hizmetini tüm toplum katmanlarına eşit olarak dağıtılması olarak
özetlenebilir
Bu araştırmada elde edilen bulgular arasında hastane enfeksiyonları alt boyut puan
ortancası ve Ölçek toplam puanı ortancası eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık
göstermektedir (sırasıyla Z=2.569; p=0.010 ve Z=2.000; p=0.046). Lise ve ön lisans
mezunu hemşirelerin Hastane enfeksiyonları ve Ölçek toplam puanı ortancaları lisans ve
lisansüstü eğitime sahip hemşirelerden anlamlı miktarda daha yüksektir. Bunun nedeni
lise ve ön lisans mezunu hemşirelerin yaş itibari ile yaşlı olması, meslekte en az 15 yıl
veya daha fazla hizmet sürelerinin bulunması, iş tecrübelerinin daha yüksek olması
nedeniyle hastane enfeksiyonu konusunda daha titiz davrandıkları düşünülebilir. Lise ve
ön lisans mezunlarının istatistiksel olarak anlamlı çıkmasa dahi, diğer alt boyutlar
açısından toplam puanlarının daha yüksek olduğu gözlenmiştir.
Sonuç olarak eğitimin önemi herkesçe bilinen ve takdir edilen bir olgudur. Ancak
personel yönetimi açısından tecrübenin önemi de göz ardı edilmemelidir. En iyi karışım
eğitimle birlikte iş hayatında elde edilen tecrübenin bir arada, çalışan üzerinde mevcut
olmasıdır. Hasta güvenliği tamamen hastanın yararına gibi gözükse de aslında hem
hastanın hem de sağlık çalışanının yararına olduğu unutulmamalıdır.
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İLAÇ UYGULAMALARINDA HATA/RİSK TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ VE
İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
Gaye Aydın1 , Özgür Gökçe2 , Sümeyye Arslan 3 , Hatice Erbeyin4 , Emine İlbay5 ,
İlknur Aycan6 , Meral Gürhan7 , Fatı Atik8 , Gönül Döşeme9 , Hülya Erdem10 , Dilek
Soylu11
Özet
Hasta güvenliği kavramı içinde önemli bir yere sahip olan ilaç hataları en yaygın,
önlenebilir tıbbi hatalardan birisidir ve her yıl en az 1.5 milyon kişi ilaç hatalarından
zarar görmekte, bunlara ilişkin maliyet ise yıllık yaklaşık olarak 3.5 milyon doları
bulmaktadır. Bu çalışmanın amacı; ilaç uygulama hata türlerini ve risk öncelik sırasını
Gözlem ve HTEA (Hata Türleri ve Etkilerinin Analizi) yöntemi kullanılarak belirlemek ve
hata/risk türleri ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapmak ve çalışmaların etkinliğini
değerlendirmektir.
İlaç Uygulamaları Akış Şeması ve buna göre literatür verileri göz önünde bulundurularak
beyin fırtınası yöntemine göre “Güvenli İlaç Uygulaması Kontrol Listesi”
oluşturulmuştur. Daha sonra pilot birimler seçilerek sorumlu hemşireler tarafından ilaç
uygulamaları gözlemlenmiş ve “Güvenli İlaç Uygulaması Kontrol Listesi” nde kayıt
altına alınmıştır. Bu gözlemler ile HTEA olasılık tablosu karşılaştırılarak ilaç güvenliği
uygulamaları hatalarının olasılık puanları verilmiştir. HTEA Etki (Şiddet), Bulunabilirlik
tablolarından yararlanılarak puanlandırma yapılmış, risk puanları hesaplanarak ilaç
hataları önceliklendirilmiştir.
Çok Yüksek risk grubunda 9 adet (İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimlerine dikkat
edilmemesi,İlaç uygulamaları öncesinde yaşam bulgularının dikkate alınmaması...);
Yüksek risk grubunda 10 adet (İlaçların prospektüslerine uygun şekilde hazırlanmaması
ve uygulanmaması...); Orta risk grubunda 9 adet; Düşük risk grubunda 19 adet hata/risk
belirlenmiştir.Her bir hata/risk türü için düzeltici/önleyici ve iyileştirme çalışmaları
planlanarak uygulamaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Güvenli İlaç Uygulamaları, Hata/risk Türleri
Abstract
The drug errors that an important role in the concept of patient safety are one of the
preventable medical errors and minimum 1.5 million peoples suffer from drug errors
every year. hence the manual cost is calculated of their, it could be approximately $ 3.5
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million. The purpose of this study is determined drug application error and risk priority
order with using observation and FMEA (Failure Mode and effects Analysis) methods and
it is made to the improvement studies that related with error/risk types and efficacy of this
studies are evaluated.
“Safe Drug Application Checklist” has been established with to the method of
brainstorming according as Drug Application Flow Chart and literature's data. Then the
pilot units have been selected and drug application has been observed by responsible
nurses and these have been recorded on “Safe Drug Application Checklist”. By
comparison of these observations and probability list of FMEA, safe drug application
errors have been made probability scores. The scoring have been given by using FMEA's
impact (severity) and availability tables and by calculating risk scores, drug errors have
been prioritized.
Error/risk types that very high (200-1000 points) risk group's of 9 (Drug-drug, drugnutrient interactions to observe, Pharmaceutical applications of the findings of prior
consideration of life ...) and high (100-200 points) risk group's 10 (drug preparation will
not be able to make as drug prospectus and drug preparation will not be able to
application as drug prospectus...) and medium (50-100 points) risk group's of 9 and low
(0-50 points) risk group's of 19 have been identified. Each error/risk for the type of
corrective/preventive and rehabilitation activities have been planned and implemented.
Keywords: Safe Drug Applications, Error/risk Types
1. GİRİŞ
İlaç uygulama hataları ilaçların uygulama sürecinde, izlenmesi gereken ilkelere
uyulmaması sonucunda gerçekleşen yanlış uygulamalar şeklinde tanımlanabilir (Aslan,
2005 :175). Amerika Hastane Farmakologları (ASHP) tanımına göre ise ilaç uygulama
hatası, hekimin hastaya yazdığı istem ile hastaya verilen ilaç arasında farklılık olmasıdır
(ASHP, 1993 :305). The Institute of Medicine’a göre ilaç hataları önemli derecede
mortalite ve morbidite sebepleri arasında yer almaktadır (Hughes, 2008:397). ABD’de her
yıl ilaç uygulama hatalarının yaklaşık 7000 hastanın ölümüne yol açtığı ve ilaç uygulama
hatalarının sakatlığa, hastanede yatış süresinin artmasına, sağlık harcamalarının artışına
sebep olması nedeniyle yaklaşık 2 milyon dolar gider ile sonuçlandığı tahmin
edilmektedir (Hughes, 2008:397, IOM, 1999 :27). İş gücü, kaynak ve bazen can kaybı ile
sonuçlanabilecek bu hataların en aza indirilmesi, hata kaynaklarının bilinmesi ile mümkün
olabilir (Uzun, 2008 :217).
Bu çalışmanın amacı; ilaç uygulama hata türlerini ve risk öncelik sırasını Gözlem ve
HTEA (Hata Türleri ve Etkilerinin Analizi) yöntemi kullanılarak belirlemek ve hata/risk
türleri ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapmak
ve çalışmaların etkinliğini
değerlendirmektir.
2. YÖNTEM
2.1. Metod seçimi
Projemizde metod olarak gözlem ve HTEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) yöntemini
seçtik. Hata/risk türleri ile iyileştirme çalışmaları yaptık ve çalışma etkinliğini
değerlendirdik.
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2.2. Ekip Oluşturulması
Hastanemiz Kalite Yönetim Birimi öncülüğünde tüm seçilen pilot bölge Yataklı Servis
Birimlerinin Sorumlu Hemşireleri, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı ve Dahiliye
Uzmanından oluşan ekibimiz gönüllülük esasına dayanılarak oluşturulmuştur.
2.3. İlaç Uygulamaları Akış Şeması Oluşturulması
İlaç Uygulamaları Akış Şeması Şekil 1’de görüldüğü gibidir.
Şekil 1. İlaç Uygulamaları Akış Şeması
İlacın hekim tarafından istem edilmesi/reçeteleme
↓
İstemin hemşire tarafından kontrol edilerek alınması, uygulama planının yapılması
↓
İlacın hemşire tarafından eczaneden istenilmesi
↓
İlacın eczanede onaylanması, hazırlanması ve ilgili birime gönderilmesi
↓
Eczaneden gelen ilacın kontrol edilerek birimde ilgili yerde saklanması
↓
İlacın hazırlanması
↓
İlacın uygulanması ve kaydedilmesi
↓
Hastanın ilaç etkilerine karşı gözlenmesi
2.4. Planlama Aşaması
İlaç uygulamaları akış şeması ve buna göre literatür verileri göz önüne alınarak beyin
fırtınası yöntemine göre hata türleri belirlenmiş ve “Güvenli İlaç Uygulaması Kontrol
Listesi“ oluşturulmuştur (Tablo 1).
Tablo 1. Güvenli İlaç Uygulaması Kontrol Listesi
GÜVENLİ İLAÇ UYGULAMASI KONTROL LİSTESİ

EvetHayırKısmen Açıklama
İlacın hekim tarafından istem edilmesi/reçeteleme
Hekimlerin kimlik doğrulama yapmadan reçete yapması
İlaç isminin okunaksız yazılması
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Zamanında istem yapılmaması
İlaç uygulama yolunun yazılmaması
İlaç uygulama doz ve sıklığının yazılmaması
Sözel istemlerde doğrulamanın yapılmaması
Sözel istemlerin kayıt altına alınmaması
İstemin hemşire tarafından kontrol edilerek alınması, uygulama planının
yapılması
Hasta tabelasındaki ilaçların bilgisayara, tedavi defterine,
hemşire gözlem formlarına yanlış aktarılması
Okunuşu, yazılışı benzer ilaçların karıştırılması
Kimlik doğrulama yapılarak hastanın kayıtlarının
tutulmaması
İlacın eczanede onaylanması, hazırlanması ve ilgili birime gönderilmesi
Hastane eczanesinde ilacın olmaması
İlacın zamanında hazırlanmaması
Hemşire tarafından ilacın eczaneden kabulü
Yanlış ilaç kabulü
Miadı geçmiş ilaç kabulü
Uygun saklama koşullarında gelmemiş ilaçların kabulü
İlaçların yanlış doz ve miktarda gelmesi
Eczaneden gelen ilacin kontrol edilerek birimde uygun yerde saklanması
Okunuşu ve yazılışı benzer ilaçların yan yana konması
İlaçların saklandığı kavanozların üzerinde etiketlerin
olmaması
Kilit altında tutulması gereken ilaçların (dolantin gibi)
açıkta tutulması
Yüksek riskli ilaçların etiketlenmemesi
Bilister tabletlerin kesilerek gönderilmesi (miad, isim ve
dozunun belli olmaması)
Buzdolaplarının ısı takibinin düzenli yapılmaması
İlacın hazırlanması
İlacın hazırlandığı odanın ısı, ışık, temizlik yönünden
yetersiz olması
İlaç hazırlanmasında bölünmelerin olması (dikkat
dağılması)
Hemşirelerde tükenmişlik sendromu
Hemşirenin eğitim ve bilgi düzeyinin yetersizliği
İlacın uygun yöntemle hazırlanmaması
Hazırlanmış ilacın vaktinde uygulanmaması
Enjektör ve infizyon şeklinde hazırlanan ilacın
etiketlenmemesi
İlaçların prospektüslerine uygun şekilde hazırlanmaması
İlacın uygulanması ve kaydedilmesi
ilaç uygulamaları öncesinde yaşam bulgularının dikkate
alınmaması
İlacın uygulanmasında kimlik doğrulamasının yapılmaması
İlacın uygulanmasının doğru zamanda yapılmaması
İlacın uygulanmasının doğru yoldan yapılmaması
İlacın uygulanmasında doğru doz uygulanmaması
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Doğru ilacın yapılmaması
İlacın doğru formda uygulanmaması
İlaç kayıtlarının yetersiz tutulması
Hemşire sayısının yetersizliği
Hemşirenin eğitim ve bilgi düzeyinin yetersizliği
Kayıtların gereken özelliklere sahip olmaması
İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimlerine dikkat edilmemesi
Hekim istemi olmaksızın ilaç uygulanması
Başkası tarafından hazırlanmış ilacın uygulanması
İlaçların prospektüslerine uygun şekilde uygulanmaması
Hastanin ilaç etkilerine karşı gözlenmesi
İlaç uygulamasından sonra hastanın ilacın etkilerine
yönelik gözlemlenmemesi
Hemşirenin eğitim ve bilgi düzeyinin yetersizliği
Hemşire sayısının yetersizliği
2.5. Uygulama Aşaması
“Güvenli İlaç Kontrol Listesi“ oluşturulduktan sonra pilot birimler seçilerek Sorumlu
Hemşireler tarafından ilaç uygulamaları gözlemlenmiş ve “Güvenli İlaç Uygulaması
Kontrol Listesi“nde kayıt altına alınmıştır (Tablo 2). Bu gözlemler ile HTEA olasılık
tablosu karşılaştırılarak ilaç uygulamaları hatalarının olasılık puanları verilmiştir. HTEA
Etki (Şiddet), Bulunabilirlik tablolarından (Tablo 3) yararlanılarak puanlandırma
yapılmış, risk puanları hesaplanarak ilaç hataları önceliklendirilmiştir (Tablo 4).
Tablo 2. Pilot Birimlerde Uygulanan Güvenli İlaç Uygulaması Kontrol Listesi
ANESTEZİ
YOĞUN
BAKIM
İLACIN
HEKİM
TARAFIND
AN İSTEM
EDİLMESİ/
REÇETEL
EME
Hekimlerin
kimlik
doğrulama
yapmadan
reçete
yapması
İlaç isminin
okunaksız
yazılması
Zamanında
istem
yapılmamas
ı

E
V
E
T

X

GENEL
CERRAHİ 1

E
H KIS V
AY ME E
IR N
T

GÖĞÜS
HASTALIKLA
ORTALAMA
RI

E
H KIS V
AY ME E
IR N
T

H KIS
AY ME
IR N

H KIS OLA
AY ME SILI
IR N
K

X

X

X

X

X

X

7

X

X

X

7
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X

E
V
E
T

X

1

İlaç
uygulama
yolunun
yazılmaması
İlaç
uygulama
doz
ve
sıklığının
yazılmaması
Sözel
istemlerde
doğrulaman
ın
yapılmamas
ı
Sözel
istemlerin
kayıt altına
alınmaması
İSTEMİN
HEMŞİRE
TARAFIND
AN
KONTROL
EDİLEREK
ALINMASI,
UYGULAM
A
PLANININ
YAPILMAS
I
Hasta
tabelasındaki
ilaçların
bilgisayara,
tedavi
defterine,
hemşire
gözlem
formlarına
yanlış
aktarılması
Okunuşu,
yazılışı
benzer
ilaçların
karıştırılma
sı
Kimlik
doğrulama

X

X

X

X

X

X

E

X

X

X

X

X

H

X

X
X

K

E

H

X

K

10

X

6

X

10

X

E

H

X

K

X

X

E

H

10

K

X

5

X

X

X

5

X

X

X

1
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yapılarak
hastanın
kayıtlarının
tutulmaması
İLACIN
ECZANED
E
ONAYLAN
MASI,
HAZIRLAN
MAS
VE
İLGİLİ
BİRİME
GÖNDERİ
LMESİ
Hastane
eczanesinde
ilacın
olmaması
İlacın
zamanında
hazırlanma
ması
HEMŞİRE
TARAFIND
AN İLACIN
ECZANED
EN
KABULÜ
Yanlış ilaç
kabulü
Miadı
geçmiş ilaç
kabulü
Uygun
saklama
koşullarında
gelmemiş
ilaçların
kabulü
İlaçların
yanlış doz
ve miktarda
gelmesi
ECZANED
EN GELEN
ILACIN
KONTROL

X

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

E

X

X

X

H

K

E

H

8

X

4

X

3

X

K
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E

H

K

X

E

H

K

3

EDILEREK
BIRIMDE
UYGUN
YERDE
SAKLANM
ASI
Okunuşu ve
yazılışı
benzer
ilaçların yan
yana
konması
İlaçların
saklandığı
kavanozları
n üzerinde
etiketlerin
olmaması
Kilit altında
tutulması
gereken
ilaçların
(dolantin
gibi) açıkta
tutulması
Yüksek
riskli
ilaçların
etiketlenme
mesi
Bilister
tabletlerin
kesilerek
gönderilmes
i (miad, isim
ve dozunun
belli
olmaması)
Buzdolaplar
ının
ısı
takibinin
düzenli
yapılmamas
ı
Işıktan
korunması
gereken
ilaçların
korunmama
sı

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

1

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

6

10

X

X

X

X

3

X

X

X

X

2
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İLACIN
HAZIRLAN
MASI
İlacın
hazırlandığı
odanın ısı,
ışık,
temizlik
yönünden
yetersiz
olması
İlaç
hazırlanmas
ında
bölünmeleri
n
olması
(dikkat
dağılması)
Hemşirelerd
e
tükenmişlik
sendromu
Hemşirenin
eğitim
ve
bilgi
düzeyinin
yetersizliği
İlacın uygun
yöntemle
hazırlanma
ması
Hazırlanmış
ilacın
vaktinde
uygulanma
ması
Enjektör ve
infizyon
şeklinde
hazırlanan
ilacın
etiketlenme
mesi
İlaçların
prospektüsl
erine uygun
şekilde
hazırlanma
ması

X

X

X

X

8

X

X

X

X

9

X

X

X

6

X

X

6

X

X

X

6

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

6

İLACIN
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UYGULAN
MASI VE
KAYDEDIL
MESI
ilaç
uygulamala
rı öncesinde
yaşam
bulgularının
dikkate
alınmaması
İlaç
uygulama
öncesi
ve
sonrası
asepsi
kurallarına
uyulmaması
İlacın
uygulanmas
ında kimlik
doğrulaması
nın
yapılmamas
ı
İlacın
uygulanmas
ının doğru
zamanda
yapılmamas
ı
İlacın
uygulanmas
ının doğru
yoldan
yapılmamas
ı
İlacın
uygulanmas
ında doğru
doz
uygulanma
ması
Doğru ilacın
yapılmamas
ı
İlacın doğru
formda
uygulanma
ması
İlaç

X

X

X

X

5

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

4

X

X

3

X

X

X

X

3

X

X

X

X

4

X
X

X

X
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X
X

X
X

3
6

kayıtlarının
yetersiz
tutulması
Hemşire
sayısının
yetersizliği
Hemşirenin
eğitim
ve
bilgi
düzeyinin
yetersizliği
Kayıtların
gereken
özelliklere
sahip
olmaması
İlaç-ilaç,
ilaç-besin
etkileşimleri
ne
dikkat
edilmemesi
Hekim
istemi
olmaksızın
ilaç
uygulanmas
ı
Başkası
tarafından
hazırlanmış
ilacın
uygulanmas
ı
İlaçların
prospektüsl
erine uygun
şekilde
uygulanma
ması
HASTANIN
ILAÇ
ETKILERI
NE KARŞI
GÖZLENM
ESI
İlaç
uygulaması
ndan sonra
hastanın
ilacın

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

X

X

6

X

X

7

X

X

X

X

X

9

X

X

7

X

4

X

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

4
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etkilerine
yönelik
gözlemlenm
emesi
Hemşirenin
eğitim
ve
bilgi
düzeyinin
yetersizliği
Hemşire
sayısının
yetersizliği

X

X

X

X

X

X

6

X

X

7

Tablo 3. HTEA Olasılık, Etki (Şiddet), Bulunabilirlik Puanlama Tablosu
HTEA İÇİN OLASILIK DERECELENDİRME TABLOSU
OLASILIK
DERECE HKS
AÇIKLAMA
Hata olası değil. Hata olasılığı 1 olmasının
anlamı Hiçbir hata tipinin oluşmayacağı
HEMEN
anlamındadır.
Tasarım
ve
proses
2.000.000 aşamalarında beklenen şartların karşılanacağı
HEMEN
OLANAKSIZ
ve kontrollerin yeterli olduğunu gösterir.
de 1
1
HATA
OLASILIĞI
200.000 de Ender sayıda hata olasılığı olduğu
UZAK
2
1
anlamındadır.
ÇOK
20.000 de Çok az sayıda hata olasılığı olduğu
3
ÖNEMSİZ
1
anlamındadır.
ÖNEMSİZ
4
2.000 de 1 Az sayıda hata olasılığı olduğu anlamındadır.
Seyrek sayıda hata olasılığı olduğu
anlamındadır.
DÜŞÜK
5
400 de 1
Orta
sayıda
hata
olasılığı
olduğu
ORTA
6
80 de 1
anlamındadır.
BİRAZ
Biraz yüksek sayıda hata olasılığı olduğu
YÜKSEK
anlamındadır.
7
20 de 1
Yüksek sayıda hata olasılığı olduğu
YÜKSEK
8
8 de 1
anlamındadır.
ÇOK
Çok yüksek sayıda hata olasılığı olduğu
YÜKSEK
anlamındadır.
9
3 de 1
HEMEN
HEMEN
3 de 1 den
KESİN
çok
10
Hata olasılığı hemen hemen kesin.
HTEA İÇİN ŞİDDET DERECELENDİRME TABLOSU
ŞİDDET
DERECESİ AÇIKLAMA
ETKİ
ETKİSİ
YOK
1
Etkisi yok
ÇOK
Ürün/proses performansı üzerine etkisi çok önemsiz.
ÖNEMSİZ
Kullanıcı rahatsız olmuyor. Bazen önemsiz hatalar
2
ETKİ
oluşabilir.
ÖNEMSİZ
3
Ürün/proses performansı üzerine etkisi önemsiz. Kullanıcı
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ETKİ

KÜÇÜK
ETKİ
ORTA
ŞİDDETTE
ETKİ
ÖNEMLİ
ETKİ
BÜYÜK
ETKİ
ÇOK
BÜYÜK
ETKİ
CİDDİ
ETKİ
TEHLİKELİ
ETKİ

4

5

6
7

çok az rahatsız oluyor. Çoğu zaman önemsiz hatalar
gözlenmektedir.
Ürün/proses performansı etkisi küçük. Hatanın giderilmesi
gerekmeyebilir. Kullanıcı bu tip hataların etkisini
hissedebilir. Bu tip hatalar sürekli gözlenebilir.
Ürün/proses performansı üzerine etkisi orta şiddettedir.
Kullanıcının beklentilerinin ve şartlarının tam olarak
karşılanmadığı belirlenir. Hatanın giderilmesi gerekir.
Ürün/proses performansı düşmüştür, fakat ürün/proses
işlevini yerine getirebilir. Kullanıcı rahatsızlığı
oluşmuştur.
Ürün/proses performansı çok alt düzeydedir. Kullanıcı
memnun değildir ve bunu bildirebilir.

9

Ürün kullanılamamaktadır. Müşteri tatminsizliği, şikayeti
çok fazla olabilir. Sistemin çalışmasını engelliyordur.
Tehlikeli etki olabilir, ürün kullanımı, prosesin çalışması
durdurulmalıdır.

10

Tehlikeli etki vardır.

8

HTEA İÇİN BULUNABİLİRLİK DERECELENDİRME TABLOSU
Hatanın Müşteriye Yansıma Olasılığı
DERECE
1

10

1/2

9

1/3

8

1/10

7

1/20

6

1/100

5

1/500

4

1/1000

3

1/10000

2

1/100000

1
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Düşük
(1 – 50)

Tablo 4. Risk Puanları Hesaplanarak İlaç Hataları Önceliklendirilmesi
Buzdolaplarının ısı takibinin düzenli yapılmaması
Uygun saklama koşullarında gelmemiş ilaçların kabulü

3 8
3 8

2
2

48
48

Zamanında istem yapılmaması

7 6

1

42

İlacın zamanında hazırlanmaması
Başkası tarafından hazırlanmış ilacın uygulanması
İlacın uygulanmasının doğru zamanda yapılmaması
İlacın hazırlandığı odanın ısı, ışık, temizlik yönünden yetersiz olması
İlaç uygulama doz ve sıklığının yazılmaması
İlaç kayıtlarının yetersiz tutulması
Hekimlerin kimlik doğrulama yapmadan reçete yapması
Kimlik doğrulama yapılarak hastanın kayıtlarının tutulmaması
Enjektör ve infizyon şeklinde hazırlanan ilacın etiketlenmemesi
Hemşire sayısının yetersizliği
Hazırlanmış ilacın vaktinde uygulanmaması
Miadı geçmiş ilaç kabulü
İlaçların yanlış doz ve miktarda gelmesi
Yanlış ilaç kabulü
İlaçların saklandığı kavanozların üzerinde etiketlerin olmaması
Kilit altında tutulması gereken ilaçların (dolantin gibi) açıkta tutulması

4
4
4
8
6
6
1
1
3
7
2
4
3
3
1
1

1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

36
36
36
32
30
30
27
27
27
21
16
12
12
9
5
5

9
9
9
4
5
5
9
9
9
3
8
3
4
3
5
5

İlaçların zamanında order edilmesi ve
istem yapılması için iç emir
Eczane tarafından ilacın zamanında
teslim edilmesi. İlaçların en geç 11.00 a
kadar eczaneden hazırlanarak teslim
edilmesi
35-36-37 nin biirlikte ele alınması
35-36-37 nin biirlikte ele alınması
35-36-37 nin biirlikte ele alınması
Orderların düzenli yazılması ile ilgili eğitim
Tedavi defterinin standardize edilmesi

Eğitim ve farkındalık
Farkındalık oluşturulması
Farkındalık oluşturulması
Farkındalık oluşturulması
Farkındalık oluşturulması
Farkındalık oluşturulması
Farkındalık oluşturulması

Çok yüksek risk grubunda 9 adet, yüksek risk grubunda 10 adet, orta risk grubunda 9 adet
ve düşük risk grubunda 19 adet hata/risk belirlenmiştir. Bunlara yönelik önlemler
önerilmiş, sorumlular belirlenmiş ve bu önlemler uygulamaya konulmuştur. Bu önlemler
içerisinde “Güvenli İlaç Uygulamaları Şeması “ oluşturulmuş (Şekil 2), “Güvenli İlaç
Kullanımı Klavuzu“ düzenlenmiş (Şekil 3), Hasta tabelaları yeniden düzenlenmiştir (Şekil
4), tedavi defteri standardize edilmiş, ilaç hazırlanması konusunda talimat hazırlanmış,
güvenli ilaç uygulamaları konusunda tüm birimlere eğitimler verilmiştir (Şekil 5).
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Şekil 2. Güvenli İlaç Uygulamaları Şeması
Şekil 3. Güvenli İlaç Kullanımı Kılavuzu
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Uygulama Yolu

Parenteral Veya
Dışardan
Kullanılacak
İlaçlar

Uygulama
Aralığı

Sıra No

Ağızdan
Alınacak
İlaçlar

Uygulama
Aralığı

Tarih
Saat
İmza
Kaşe

Sıra No

Şekil 4. Düzenlenmiş Hasta Tabelası

Hasta
Takipleri
(ANT,
Aldığıçıkardığı,
PVP, Kan
şekeri)

Hususlar
Ve Diyet
(İlaç-ilaç ;
İlaç-Besin
etkileşimi ;
İzolasyon
Önlemi,
Hareket
Kısıtlılığı vb)

Şekil 5. Güvenli İlaç Uygulamaları Eğitiminden Bir Görüntü

2.6. Kontrol Aşaması
Her bir hata/risk türü için belirlenen önlemler konusunda iyileştirme çalışmaları en kısa
zamanda tamamlanmıştır. 8 ay sonra hata/risk oranları tekrar değerlendirilmiş ve risk
öncelik göstergesinde belirgin bir iyileşme olduğu saptanmıştır (Tablo 5).
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İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimlerine
dikkat edilmemesi
9 8 9 648
İlaç hazırlanmasında bölünmelerin
olması (dikkat dağılması)
9 7 9 567

Çok Yüks ek
(200 – 1000)

Bilister tabletlerin kesilerek
gönderilmesi (miad, isim ve
dozunun belli olmaması)
10 9 5 450
İlaç uygulamasından sonra
hastanın ilacın etkilerine yönelik
4 9 8 288
gözlemlenmemesi
Sözel istemlerde doğrulamanın
10 9 3 270
yapılmaması
İlaç uygulamaları öncesinde yaşam
bulgularının dikkate alınmaması 5 9 6 270

Okunuşu, yazılışı benzer ilaçların
karıştırılması
5 9 5 225
Hemşirenin eğitim ve
düzeyinin yetersizliği

İlacın
uygun
hazırlanmaması

bilgi
6 6 6 216

yöntemle
6 6 6 216

Uygu l am a
Program ı
ve S oru m l u

Ö n e ri l e n
Ö nlemler

İyi l e şti rm e
Durumu

Ri sk Ö n ce l i k
Göste rge si (RÖ G)
Mayı s-2011

Tespit (T)

Düzeltici
Faaliyetler

Etki E

Olasılık (P)

İyileştirme
Durumu

Ö n e ri l e n
Ö nlemler

Uygu l am a
Program ı
ve S oru m l u

Ö n e ri l e n
Ö nlemler

Ri sk Ö n ce l i k
Göste rge si (RÖ G) Ey lül-

Düzeltici Faaliyetler

2010

BULUNABİLİRLİK

ETKİ (ŞİDDET)

GÜVENLİ İLAÇ UYGULAMALARI
HATA / RİSKLERİ

OLASILIK

Ri sk Ö n ce l i k
Göste rge si (RÖ G)

Tablo 5. İyileştirme Sonuçları

5 8 4 160
6 7 6 252

8 9 10 720
Her birimin
hizmet
içi
eğitim yapması
Hizmetiçi
eğitim
Her birimin
hizmet
içi
eğitim yapması
Hizmetiçi
eğitimle
hemşirelerde
farkındalık
oluşturulması
ve taburculuk
özeti formunda
yer alması ve
hastaların
eğitilmesi
Her birimin
hizmet
içi
eğitim yapması
Talimat
hazırlanması ve
eğitim
verilmesi.
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Hasta
bazlı
barkodlu
ilaç
sistemine Eczane/Y
geçilmesi önetim

5 9 6 270

7 9 6 378

4 9 4 144

2 9 2 36

3 6 6 108

2 6 2 24

Hizmet içi Tüm
Hemşirel
eğitim
yapılması er

Hemşirelerde
sendromu

tükenmişlik
6 6 5 180

Yüksek
(100 – 200)

İlaçların prospektüslerine uygun
şekilde hazırlanmaması
6 5 6 180
İlaçların prospektüslerine uygun
şekilde uygulanmaması
6 5 6 180
İlacın uygulanmasında doğru doz
uygulanmaması
3 9 5 135
Hasta tabelasındaki ilaçların
bilgisayara, tedavi defterine,
hemşire gözlem formlarına yanlış
aktarılması
5 9 3 135
İlacın
doğru
uygulanmaması

formda
3 9 5 135

Doğru ilacın yapılmaması
Hemşirenin eğitim ve
düzeyinin yetersizliği
Okunuşu veeğitim
yazılışıve
Hemşirenin
ilaçların yan
yana konması
düzeyinin
yetersizliği
İlacın

uygulanmasının

4 10 3 120
bilgi
6 3 6 108

Orta
(50 – 100)

eczanesinde

Farkındalık
oluşturulması
Her
birimin
hizmet
içi
eğitim yapması
Her
birimin
hizmet
içi
eğitim yapması
Hizmetiçi
eğitim

26 93 56 108
90

3 5 2 30

3 5 2 30
2 9 2 36

2 9 2 36

3 9 2 54

2 10 2 40
3 3 6 54

doğru

ilacın
8 8 1 64

13 93 61 54
9

Tedavi
defterinin
Farkındalık
oluşturulması
standardize
edilmesi

Kritik
stok
seviyelerinin
sık
revize
etmesi,
ilaç
listelerinin sık
revize edilmesi

İlaç isminin okunaksız yazılması
7 9 1 63
İlacın uygulanmasında kimlik
doğrulamasının yapılmaması
1 9 7 63
Hekim istemi olmaksızın ilaç
uygulanması
7 9 1 63

Sözel istemlerin kayıt altına
alınmaması
10 6 1 60
Yüksek
riskli
ilaçların
etiketlenmemesi
6 9 1 54

İlaç
uygulama
yazılmaması

5 6 6 180

benzer
bilgi

yoldan yapılmaması
Kayıtların
gereken özelliklere sahip 3 9 3 81
olmaması
7 5 3 105

Hastane
olmaması

Motivasyon ve
ödüllendirme
sistemi
11 numara ile
birlikte
ele
alınacaktır.
11 numara ile
birlikte
ele
alınacaktır.
Hizmetiçi
eğitim

Motivasy
on
ve
ödüllendir
menin
artması Yönetim

yolunun
10 5 1 50

3 9 3 81

2 5 2 20

7 8 6 336

7 9 6 378

Birim
Hizmet içi Sorumlu
eğitim
Hemşirel
yapılması eri
Minumum,
kritik
seviyeleri
n HBYS
üzerinden Stok
Sorumlul
takip
edilmesi arı
Hasta
tabelaların
ın
eczaneden
geri
gönderilm
esi/Cezai Tüm
yaptırım Hekimler/
uygulanm Eczane/Y
ası
önetim

2 9 1 18
3 9 2 54
Sözel
order
formuna
kaydedilmesi
ya da tedavi
protokolü
oluşturulması

5 6 6 180

Hizmet içi
eğitim
yapılması
ve
farkındalık Tüm
oluşturulm Hemşirel
ası
er

2 9 1 18

Orderların
düzenli
yazılması
ile
ilgili eğitim
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Hasta
tabelaların
ın
eczaneden
geri
gönderilm
esi/Cezai
yaptırım
uygulanm
ası
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4 5 4 80

Tüm
Hekimler/
Eczane/Y
önetim

Buzdolaplarının ısı takibinin
3 8 2 48
düzenli yapılmaması
Uygun saklama koşullarında
3 8 2 48
gelmemiş ilaçların kabulü

Zamanında istem yapılmaması

7 6 1 42

İlacın zamanında hazırlanmaması

4 9 1 36

Başkası tarafından
ilacın uygulanması

4 9 1 36

hazırlanmış

Düşük
(1 – 50)

İlacın uygulanmasının
zamanda yapılmaması

doğru
4 9 1 36

İlacın hazırlandığı odanın ısı, ışık,
temizlik yönünden yetersiz olması 8 4 1 32

İlaç uygulama doz ve sıklığının
6 5 1 30
yazılmaması

İlaç kayıtlarının yetersiz tutulması 6
Hekimlerin kimlik doğrulama
1
yapmadan reçete yapması
Kimlik
doğrulama
yapılarak
hastanın kayıtlarının tutulmaması 1
Enjektör ve infizyon şeklinde
hazırlanan ilacın etiketlenmemesi 3
Hemşire sayısının yetersizliği
7
Hazırlanmış
ilacın
vaktinde
2
uygulanmaması

5 1 30

1 8 1 8
2 8 2 32
İlaçların
zamanında
order edilmesi
ve
istem
yapılması için
iç emir
Eczane
tarafından
ilacın
zamanında
teslim edilmesi.
İlaçların en geç
11.00 a kadar
eczaneden
hazırlanarak
teslim edilmesi
35-36-37 nin
biirlikte
ele
alınması
35-36-37
biirlikte
alınması
35-36-37
biirlikte
alınması
Orderların
düzenli
yazılması
ilgili eğitim
Tedavi
defterinin
standardize
edilmesi

Miadı geçmiş ilaç kabulü
4 3 1 12
İlaçların yanlış doz ve miktarda
3 4 1 12
gelmesi
Yanlış ilaç kabulü
3 3 1 9
İlaçların saklandığı kavanozların
üzerinde etiketlerin olmaması
1 5 1 5
Kilit altında tutulması gereken
ilaçların (dolantin gibi) açıkta
1 5 1 5
tutulması

1 9 1 9

2 9 3 54
nin
ele
8 4 1 32

ile
2 5 1 10

2 5 1 10
1 9 1 9

9 3 27

8 1 16

1 9 3 27

nin
ele

9 3 27

9 1 27
3 1 21

3 6 2 36

1 9 1 9
Eğitim
ve
farkındalık
Farkındalık
oluşturulması
Farkındalık
oluşturulması
Farkındalık
oluşturulması
Farkındalık
oluşturulması
Farkındalık
oluşturulması
Farkındalık
oluşturulması
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1 9 1 9
1 3 1 3
1 8 1 8
1 3 1 3
1 4 1 4
1 3 1 3
1 5 1 5

1 5 1 5

Hizmet içi Birim
eğitimin Sorumlu
tekrarlanm Hemşirel
eri
ası

Kırmızı: İyileşme Sağlanamayan Hata / Risk Türleri
Yeşil: İyileşme Sağlanan Hata / Risk Türleri
3. SONUÇ
İlaç uygulama hatalarının hata türleri ve risk öncelik sırasını belirlemek ve hata/risk türleri
ile iyileştirme çalışmaları yapmak ve çalışmaların etkinliğini değerlendirmek amacıyla
yapmış olduğumuz çalışmada ilaç hataları risk öncelik göstergesi puanlarında belirgin
iyileşme olduğu gözlemlenmiştir. Sağlık alanında güvenli ilaç uygulamalarında bu
çalışma yönteminin ilaç uygulama hatalarını azaltması konusunda faydalı olabileceği
kanısına vardık.
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TIBBİ HATAYA EĞİLİMİN ÖLÇÜLEREK GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ
Ahmet Bal1, Aynur Çalış2, Günay Korkmaz3,
Arzu Öztürk4, Hatice Yılmaz5, Hülya Yılmaz6
Özet
Hasta güvenliği kültürü hasta güvenliğinin kurumun en öncelikli konusu ve ortak değeri
olarak kabullenilmesidir. Hasta güvenliği kültürünü oluşturmak için çalışanların algısını
belirleyerek, hasta güvenliği kültürünün oluşmasındaki etkili faktörlerle, hastanemizde bu
kültürün oluşturulmasında ve geliştirilmesinde, odaklanmamız gereken alanları
belirlemek amacı ile yapılan çalışmamızda “Hastanelerde Hasta Güvenliği Kültürü
Hastane Anketi” kullanılmıştır. Likert ölçeğine göre yapılan değerlendirmede, hasta
güvenliği kültürü algılama derecesi % 57.64 olarak belirlenmiştir. Çalışanlar hastanenin
hasta güvenliği derecesini % 66.1 oranında çok iyi olarak değerlendirmektedir. Ancak
çalışanlar hata bildiriminde bulunmamaktadır. Hatalardan dolayı suçlanacaklarını (%
58.7) ve yaptıkları hataların kişisel dosyalarında muhafaza edildiğinden endişe
duymaktadır (% 43). Oysaki hataların azaltılması hatta tamamen ortadan kaldırılması
hasta güvenliğinin temel hedefidir. Hasta güvenliğinin geliştirilmesinde, odaklanmamız
gereken en önemli alan, hataların raporlandırılması ve hatalara karşı cezalandırıcı
olmayan yaklaşımın benimsenmesidir. Hata raporlama ile ilgili yasal düzenleme
yapılması, dikey yapılanmada ki hastanelerde, suçlayıcı ve cezalandırıcı yaklaşımdan
çekinen çalışanların, katılımını sağlamada ve hasta güvenliği kültürünün yerleştirilip
geliştirilmesinde etkili olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik Kültürü, Kültür Ölçümü, İyileştirme
Abstract
Patient safety culture of patient safety organization's highest priority, and the acceptance
of a common value. To create a culture of patient safety by determining the perception of
employees, effective factors in creating the culture of patient safety, hospital, the creation
and development of this culture, with the aim of identifying areas for focus in the study,
"Hospitals for Patient Safety Culture Hospital Survey" is used. The assessment made by a
Likert scale, the degree of patient safety culture perception 57.64 %, respectively. With a
very good rate of 66.1 % as the degree of the hospital's patient safety have been
evaluated. However, there is a bug file employees.Blame because of errors (58.7 %), and
when they keep the personal files of errors is concerned. (% 43) Yet the reduction of
errors or even completely eliminating the main goal of patient safety. The development of
patient safety, the most important area of focus, reporting bugs and errors is the adoption
of non-punitive approach. Error reporting related to the legislative amendment, that the
vertical configuration with hospitals, accusatory and punitive approach to employees
afraid of, participation in providing and placing in the development of patient safety
culture is thought to be effective.
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1.

GİRİŞ

1.1. Hasta Güvenliği
Hasta güvenliği kültürü hasta güvenliğinin kurumun en öncelikli konusu ve ortak değeri
olarak kabullenilmesidir (Aksayan,2009:100). Kurum kültürü: bir kurumda paylaşılan
temel değerlerin ve inançların bütünüdür (Kömürcü, 2009:24) .
Kurumsal (organizasyonel) kültür, tüm organizasyonu bir arada tutan tutkal, kompleks
değerler manzumesidir. Hasta güvenliği kültürü de, hasta güvenliğinin kurumun en
öncelikli konusu ve ortak değeri olarak kabullenilmesidir. Kurumsal kültür basitçe, “bir
kurumda işlerin nasıl yürüdüğü”dür. Diğer bir deyişle “burada işler böyle yapılır”
şeklinde tanımlanabilir. Kurumsal kültür inançlar, değerler, adetler, uygulamalar,
öğrenilen işlemler ve paylaşılan ödüllerin tümü ile yoğrulmuştur (Akalın, 2007).
Güvenlik kültürü ile ilgili tanımlardan en önemlisi, ACSNI (Advisory Committee on the
Safety of Nuclear Installations:1993) tarafından hazırlanan bir raporda sunulmuştur. Bu
tanıma göre güvenlik kültürü; “bir kurumun sağlık ve güvenlik yönetimindeki tarzını ve
yetkinliğini ve bu alandaki taahhütlerini belirleyen, bireye ya da gruba ait değerler,
tutumlar, algılamalar, yetenekler ve davranış biçimlerinin ürünüdür” şeklinde ele
alınmaktadır. Ayrıca güvenlik kültürü, sadece yöneticinin güvenliğe ilişkin taahhüdü,
iletişim stili ve hataları rapor etmeye ilişkin açık kurallarla değil aynı zamanda
çalışanların motivasyonu, morali, hataları algılama biçimleri ve yönetime ve hataları
etkileyen faktörlere karşı tutumları (yorgunluk, risk alma, süreçlerin ihlali gibi) ile de
ilgilidir (Tütüncü, 2007:7).
Sağlık hizmetlerinin özellikleri arasında yer alan “güvenli” sıfatı, sunulan hizmetin
hastaya yarar yerine zarar vermesinin, yaralanma, sakatlık ve ölüme yol açmasının, hata
yapılmasının önüne geçilmesi olarak tanımlanmaktadır (Akgün vd Al-Assaf, 2007: 42).
Sağlık sektöründe yapılan işlemler nedeniyle oluşan hatalar doğrudan insanın ölümüyle
veya önemli derecede zarar görmesiyle sonuçlanabilmektedir.Hasta güvenliği ile ilgili
yapılan çalışmalar, bu hataları, ve buna bağlı ölümlerini en aza indirmeye
odaklanmaktadır(Kohn vd.,2000).
Tıbbi hataların önlenebilmesi için yapılması gereken en önemli uygulama, tıbbi hata
türlerinin ve hataya yol açan faktörlerin belirlenmesidir (Özata ve Altunkan,2010: 16).
Tıbbi hatalar konusu tüm sağlık çalışanları için önemli bir konu olmakla birlikte,
hemşireler açısından daha büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü hemşireler hasta
bakımında doğrudan görev almakta ve yaptıkları yanlış uygulamalar hastanın hayatını
tehlikeye sokabilmektedir (Özata ve Aslan, 2009: 60). Yapılan araştırmalar hemşirelik
hizmetlerinin hasta güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya
koymaktadır. Örneğin ABD’de yapılan bir çalışmada hemşirelerin doktor ve eczacılardan
kaynaklanan hataları, hastaya zarar vermeden önce % 86 oranında engelleyebildikleri
tespit edilmiştir (www.whpa.org/psfety.htm, 2009). Aiken ve arkadaşları tarafından
yapılan bir başka çalışmada hasta ölümleri ile hemşirelik uygulamaları arasında önemli
bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Maddox ve arkadaşları hasta güvenliğini tehlikeye sokan
ilaç hatalarının (yanlış doz, yanlış ilaç, yanlış yer) genellikle hemşirelerle alakalı
olduğunu saptamıştır (Özata ve Aslan, 2009: 62).
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2. AMAÇ
Hastanemizin hemşirelik hizmeti uygulamalarında, tıbbi hataya yol açabilecek alan ve
faktörleri belirleyerek hata oluşumunu önlemek ve güvenlik kültürünü geliştirmektir.
3.

YÖNTEM

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, 2010 yılında Özata ve Altunkan tarafından geliştirilen
hemşirelikte tıbbi hataya eğilimi ölçen, geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmış
Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim ölçeği kullanıldı. Ölçek 5 boyutlu ve 49 maddedir.
Ayrıca ankete katılanların sosyo- demografik bilgileri almaya yönelik ayrı bir anket
kullanılmıştır.
Likert ölçeği ile ölçeklendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken her madde için verilen
puan esas alınmaktadır. Alınan toplam puandaki yükselme hemşirenin tıbbi hata yapmaya
eğiliminin düşük olduğunu, puandaki düşme ise hata yapmaya eğiliminin yüksek
olduğunu ortaya koymaktadır.
Hastanede hasta bakım alanlarında çalışan 268 sağlık personeline dağıtılmış ve geri dönen
118 anket değerlendirmeye alınmıştır. Geri dönüş oranı % 44’dür. Eğilim ölçeğindeki
ilgili sorular ölçeğin orjinaline bağlı olarak yüzdeye ve puana dönüştürülmüştür.
4.

BULGULAR

Ankete katılanların profili Tablo1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Kişisel Bilgiler
Değişkenler

Cinsiyet

Yaş Grubu

Çalıştığınız servis

Sayı
(n)

Yüzde (%)

Kadın

111

94,1

Erkek

7

5,9

Toplam

118

18-25

2

1,7

26-33

47

39,8

34-41

49

41,5

42-49

20

16,9

Toplam

118

100

Dahili
Servisler

51

43,6

33

28,2

26

22,2

5

4,3

2

1,7

Cerrahi S.
Yoğun Bakım
Acil
Diğer

647

Ögrenim durumu

Göreviniz

Toplam

117

100

Lise

7

5,9

Önlisans

96

81,4

Lisans

13

11,0

Lisansüstü

2

1,7

Toplam

118

100

Hemşire

93

80,2

Sağlık
Memuru

6

5,2

16

13,8

1

0,8

116

100

1- 10 yıl

35

29,7

11- 20 yıl

56

47,5

21 ve üstü

24

20,3

Cevapsız

3

2,5

Toplam

118

100

Katıldım

106

89,9

Katılmadım

9

7,6

Cevapsız

3

2,6

Toplam

118

100

Ebe
Ebe – Hemşire
Toplam
Deneyim yılı

Hasta Güvenliği ile ilgili eğitime katılım
durumu

Ankete katılanların demografik özellikleri; % 80’si hemşire, % 81,4‘ü önlisans mezunu,
Meslek süresi 11–20 yıl arasında ve % 41,5’i 34–45 yaş aralığındadır. Ankete katılanların
%90’ı daha önce hasta güvenliğine yönelik eğitim aldığını belirtmiştir.
Tablo 2. İlaç ve Transfüzyon Uygulamaları
Hiçbir
Çok
Zaman Genellikle
Her
İlaç ve Transfüzyon
Zaman Nadir Zaman
Zaman
Uygulamaları
n % n % n % n
%
n %
İlacı doğru hastaya
yaptığımdan emin
olurum
Hastaya doğru ilacı
yaptığımdan emin
olurum,

1

0,8

1

0,8

0

Toplam
n

%

0

0

0

2

1,7

115 98 118 100

0

0

0

5

4,2

112 65 118 100

648

İlacın miadının dolup
dolmadığına bakarım,
Okunuş ve görünüş
benzerliği olan ilaçlara
dikkat ederim,
İlaç dozunun doğru olup
olmadığını kontrol
ederim,
İlaç/ilaç etkileşimine
dikkat ederim,
İlacın hazırlanmasını ve
uygulanması esnasında
steriliteye önem veririm,
İlacın tam doz
uygulanmasına dikkat
ederim,
IV, IM ve SC
enjeksiyonlarında ilacı
doğru bölgeden yapmaya
dikkat ederim,
İlaçların yan etkilerini
bilirim ve ona göre
uygulama yaparım,
İlaç yapıldıktan sonra
hastayı yeterince izlerim,
İlaçların tam saatinde
yapılmasına dikkat
ederim,
Hastaya doğru mayinin
verilmesine dikkat
ederim,
Takılacak mayinin
sterilitesini kontrol
ederim,
Mayi miktarının doğru
hesaplanmasına dikkat
ederim,
Mayinin hastaya uygun
yoldan gönderilmesine
dikkat ederim,
Mayileri uygun araçlarla
göndermeye dikkat
ederim,
Hastaya fazla sıvı
yüklenmesine dikkat
ederim,

1

0,8

2

1,7

9

7,6

26

22

80

1

0,8

0

0

1

0,8

12

10

104 88 118 100

1

0,8

0

0

0

11

9,3

106 90 118 100

1

0,8

0

0

3

5,1

28

24

83

70 118 100

0

0

1

0,8

1

0,8

21

18

95

81 118 100

0

0

2

1,7

0

0

6

5,1

110 93 118 100

0

0

2

1,7

0

0

5

4,2

111 94 118 100

2

1,7

1

0,9

5

4,3

41

35

68

58 117 100

1

0,9

0

0

3

2,6

34

29

79

68 117 100

1

0,8

0

0

0

0

27

23

90

76 118 100

1

0,8

0

0

0

0

9

7,6

108 92 118 100

1

0,8

0

0

0

0

15

13

102 86 118 100

1

0,8

0

0

1

0,8

22

19

94

1

0,8

0

0

0

0

7

5,9

110 93 118 100

1

0,8

0

0

3

2,6

16

14

97

83 117 100

9

7,8

0

0

4

3,4

25

22

78

67 116 100

649

68 118 100

80 118 100

Tablo 2’de yer alan İlaç ve Transfüzyon Uygulamaları bölümünün değerlendirilmesinde;
“Hastaya fazla sıvı yüklenmesine dikkat ederim” % 7.8, “İlaçların yan etkilerini bilirim
göre uygulama yaparım” % 2.6 oranında hiçbir zaman uygulamadıkları alanlar
belirtilmiştir. Diğer tüm alanlarda her zaman güvenli uygulamaların yapıldığı
görülmektedir. İlaç ve Transfüzyon Uygulamaları puanı % 95.5 dir.
İlaç hatası; hasta güvenliğini etkileyen en yaygın hata tipidir. ABD İlaç Hatalarını Rapor
Etme ve Önleme Koordinasyon Konseyi (NCC MERP) ilaç hatasını; sağlık çalışanının,
hastanın veya üreticinin kontrolünde olmasına rağmen, hastanın ilaçtan zarar görmesine
ya da uygun olmayan ilacı almasına sebep olan önlenebilir bir olay” olarak
tanımlamaktadır. Hatalı ilaç uygulamaları, sebep oldukları hastalık, sakatlık ve ölümler
açısından son derece riskli bir konu olup, hastaneye yatan hastaların tedavileri sırasında
en sık karşılaştığı hata grubu arasında yer almaktadır. JCAHO 2005 Raporu’nda
istenmeyen olaylar sıralamasında, ilaç hataları dördüncü sırada yer almaktadır. İlaç
uygulaması birbirini izleyen reçeteleme, dağıtım, uygulama, izlem ve kontrol süreçleri ile
yerine getirilmekte ve hatalar bu sürecin herhangi bir aşamasında karşımıza
çıkabilmektedir. İlaç uygulamaları, hemşirelik uygulamalarında hata açısından en yüksek
risk alanlarından biridir. İlaç uygulama süreci multidispliner bir süreç olmakla birlikte,
ilaç uygulamalarında son noktada yer aldıklarından hemşireler büyük bir önem
taşımaktadır (Özata ve Altunkan, 2010:101).
Tablo 3. Hastane Enfeksiyonları
HASTANE
ENFEKSİYONLARI

Hiçbir Çok Zaman Genellikle
Zaman Nadir Zaman
% n %

0

0

1 0,9 2

1,7 30

25,9 83

72 116 100

IV kateterlerin kalma
süresinin 72–96 saat
olmasına dikkat ederim,

0

0

1 0,9 2

1,7 27

23,3 86

74 116 100

Kateter takılı hastaları her
gün kontrol ederim,

1

0,9 0 0

4

3,5 25

21,9 84

74 114 100

0

0 0

1

0,9 15

12,8 101 86 117 100

0

0

1 0,9 1

0,9 18

15,4 97

83 117 100

1

0,9 1 0,9 0

0

15,7 95

83 115 100

İnfüze edilen sıvıların
hazırlanmasını ve
uygulanmasında kontamine 0
olmamasına dikkat ederim,
İnfüzyon sıvılarını hastaya
takmadan önce çatlakyırtık/delik yönünden
kontrol ederim,
Serum şişeleri ve setlerini
24 saatte bir değiştirim,

650

%

n

18

%

n

%

Toplam

n

Hastaya uygulanan invazif
girişimlerde asepsi
kurallarına dikkat ederim,

n

Her
Zaman

n

%

Üriner kateterizasyonda
kapalı drenaj sisteminin
bozulmamasına dikkat
ederim,
Çalıştığım serviste kirli
malzemelerin uygun kutu
ve torbalara atılmasına
dikkat ederim,

1

0,9 0 0

2

1,8 13

11,4 98

86 114 100

0

0 0

2

1,7 18

15,4 97

83 117 100

1 0,9 1

0,9 17

14,7 97

84 116 100

0,9 1 0,9 3

2,6 29

25,0 82

71 116 100

0,9 3 2,7 7

6,2 17

15,0 85

75 113 100

0

1,7 12

10,3 102 87 117 100

Hastaya kullandığım tüm
aletlerin sterilizasyon ve
0
dezenfeksiyonun uygun
şekilde apılmasını
sağlarım,
Yatak yaralarının
önlenmesine dikkat ederim, 1
Enfekte hastaların
1
izolasyonunu sağlarım,
Malzemenin güvenliğinden
şüphe duyduğumda
0
kullanmamaya dikkat
ederim,

0

1 0,9 2

Tablo 3’deki Hastane Enfeksiyonları bölümünün değerlendirilmesinde; “Serum şişeleri ve
setlerini 24 saatte bir değiştirim” ve “Yatak yaralarının önlenmesine dikkat ederim” % 1.8
,” Enfekte hastaların izolasyonunu sağlarım” % 3.6 oranlarında, hiçbir zaman
uygulamadıkları, diger tüm alanlarda her zaman güvenli uygulamaların yapıldığı
görülmektedir. Hastane Enfeksiyonları bölümünün genel değerlendirme puanı %
93.11’dir.
Tıbbi hatalar kapsamında değerlendirilen hastane enfeksiyon oranı, bakım kalitesini
gösteren en önemli ölçütlerin başında yer almaktadır. Yüksek morbidite ve mortaliteye
neden olmalarının yanı sıra, tedavi maliyetlerini önemli düzeyde artırmaları nedeniyle
bütün dünyada önemli bir sağlık sorununudur. Yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular,
hastane enfeksiyonlarının yaklaşık % 40’ının önlenebilir olduğunu ve her hastane
enfeksiyonun temel enfeksiyon kontrol kurallarına uyulduğu takdirde önlenmesi mümkün
olan bir tıbbi hata olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Dünya Sağlık Örgütü,
dünyada her yıl 190 milyondan fazla insanın hastaneye yattığını ve bu yatışların % 5’inin
hastane enfeksiyonuna yakalandığını bildirmektedir (Özata ve Altunkan, 2010:101).

Tablo 4. Hasta İzlemi ve Malzeme Güvenliği
HASTA İZLEMİ VE
MALZEME
GÜVENLİĞİ
Hasta izleme sıklığını
doktor isteminde belirtilen
şekilde yaparım,

Hiçbir Çok Zaman Genellikle
Her
Zaman Nadir Zaman
Zaman

Toplam

n

% n %

n

%

n

2

1,6 1 0,9

3

2,6 20

651

n

%

n

%

%

17,1

91

78 117 100

Hasta aldığı çıkardığı sıvı
takibini yaparım,

2

Hasta yoğunluğu olduğu
zamanlarda da hasta
izlemini gerektiği gibi
yapmaya çalışırım,

0

0

0

0

0

1,8 2 1,8 10 8,8 17

83

73 114 100

3

2,7 45

39,8

65

58 113 100

1 0,9

5

4,4 31

27,2

77

68 114 100

2

1,7 1 0,8

0

0

28

23,7

87

74 118 100

Serviste bulunan tüm tıbbi
cihazların ve ekipmanın
düzenli bakımının
yapılmasını sağlarım,

5

4,3 0

14 12

40

34,5

57

49 116 100

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

5

4,4 1 0,9 21 18

32

28,1

55

48 114 100

2

1,7 0

1,7 28

23,7

86

73 118 100

2

1,7 3 2,5 12 10

22,0

75

64 117 100

Yaptığım tüm izlemleri
zaman belirtilerek
kaydederim,
Hastanın bakım ve bakım
sonuçları ile bilgileri
vardiya değişiminde ve
vardiya arasında
paylaşılmasına dikkat
ederim,

Cihazların nasıl
kullanılacağını bilirim
veya öğrenmeye çalışırım,
Tüm sarf malzemelerin
son kullanma tarihlerini
kontrol ederim,

0

14,9

0

0

2

26

Tablo 4’de yer alan Hasta İzlemi ve Malzeme Güvenliği bölümünün
değerlendirilmesinde; serviste tüm cihazların çalışır durumda olması için her gün kontrol
eder ve bozuk olanları rapor ederim, %5.3, “Tüm sarf malzemelerin son kullanma
tarihlerini kontrol ederim” % 4.2, oranlarında, hiçbir zaman uygulamadıkları, diğer
önermeleri her zaman uyguladıkları görülmektedir. Genel değerlendirme puanı %
88.12’dir.
Tablo 5. Düşmeler

DÜŞMELER

Hiçbir
Zaman

Çok
Nadir

Zaman
Her
Genellikle
Zaman
Zaman

Toplam

n

n

n

n

%

%

652

%

n

%

n

%

%

Hasta ve yakınlarına düşme
nedenleri ve alınabilecek
önlemler hakkında bilgi
veririm,

1

0,9

1

0,9

7

6

41

Hasta ilk kez ayağa
kalktığında gerekli destek
ve yardımı sağlarım,

1

0,8

1

0,8

4

3,4

31

26,3 81 69 118 100

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

4

3,4

0

0

6

5,1

30

25,4 78 66 118 100

1

0,9

0

0

5

4,3

21

18,1 89 77 116 100

2

1,6

0

0

0

0

22

18,6 94 80 118 100

Yatak kenarlarında
parmaklıklarınsınırlayıcıların olmasına ve
kapalı durmasına dikkat
ederim,
Hasta nakillerinde gerekli
tedbirlerin alınmasını
sağlarım,

35

67 57 117 100

Tablo 5’de yer alan düşme bölümünün değerlendirilmesinde; “Hasta için gerekli olan
araç/gereçlerin hasta yatağına yakın yerleştirilmesine dikkat ederim” % 3.4 hiçbir zaman
uygulamadıkları alan olarak belirlenmiş, diğer alanlarda güvenli uygulamalar yaptıkları
görülmektedir. Genel değerlendirme puanı % 91.86’dır.
Düşmeler hastanelerde en yaygın görülen tıbbi hatalardan olup (Koh ve ark., 2007), bu
kurumlarda meydana yaralanmaların yaklaşık % 30’unun temel sebebini oluşturmaktadır.
Özellikle 65 yaş ve üstü kişilerin hastanelerde karşılaştığı yaralanma ve ölümlerin en
önemli nedeninin düşmeler olduğu ve düşmeler sonucu oluşan yaralanmaların toplam
maliyetinin 27.3 milyar doları bulduğu belirtilmektedir (http://www.cdc.gov, 2009).
Tutuarima ve ark. yaptıkları çalışmada düşmelerin görülme oranını binde 8.9 olarak
saptamışlardır (Özata ve Altunkan, 2010:18).
Tablo 6. İletişim

İLETİŞİM
Hastanın bakımına ilişkin
bilgileri, hastayla beraber
yatak başında teslim
ederim,
Hastanın tedavisi ve
bakımı ile ilgili tüm
bilgileri hemşire gözlem
formuna kaydederim,

Hiçbir
Zaman

Çok
Nadir

Zaman
Her
Genellikle
Zaman
Zaman

Toplam

n

%

n

%

n

%

n

n

0

0

3

2,6 6

5,1

36

30,8 72 62 117 100

1

0,8

0

1,7

23

19,5 92 78 118 100

0

653

2

%

n

%

%

Sözlü/telefon ile aldığım
doktor istemini hemen
hemşire gözlem formuna
kaydederim,
Serviste çift order(doktor
istemi+hemşire gözlem
formu)kontrolü
uygulamasına dikkat
ederim,
Açık olmayan, sorun
oluşturacak istemleri
hekime doğrulatırım,

2

1,7

0

4

3,4

0

0

0

5

4,2

28

23,7 83 70 118 100

5

4,2 6

5,1

25

21,2 78 66 118 100

2

1,7 0

0

18

15,3 98 83 118 100

Tablo 6’de yer alan İletişim bölümünün değerlendirilmesinde; “Serviste çift order
kontrolü uygulamasına dikkat ederim” % 4.2, “Hastanın bakımına ilişkin bilgileri,
hastayla beraber yatak başında teslim ederim” % 2.6 hiçbir zaman uygulamadıkları, diğer
alanlarda güvenli uygulamaları her zaman yaptıkları görülmektedir.
Arda ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırmada hekimlerin % 78.2’ si, hemşirelerin ise %
85.5’ i hastalarla iletişim kurmada problem yaşadıklarını belirtmiştir. Aynı çalışmada iş
yoğunluğunun ve yeterli sayıda hekim ya da hemşirenin olmamasının iletişim
kuramamanın temel nedeni olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte klinik sorumlularının
yarattığı gerginlik, nöbetlerin fazlalılığı, çok yorulma gibi nedenlerin de iletişim sürecini
olumsuz etkilediği belirtilmiştir. Meurier ve ark.’nın hemşire üzerinde yaptıkları
çalışmada, hemşirelerin en çok (% 33) uygulama sırasında hata yaptığı ve bu hataların %
27.9’ unun iletişim sorunlarından kaynaklandığı saptanmıştır (Özata ve Altunkan,
2010:19).
Tablo 7. Hata Önleme Düzeyi
Tam puan

Anket puanı

%

İlaç ve Transfüzyon Uygulamaları

10620

10094

95,05

Hastane Enfeksiyonları

7080

6592

93,11

Hasta İzlemi ve Malzeme Güvenliği

5310

4679

88,12

Düşmeler

2950

2710

91,86

İletişim

2950

2234

75,73

Toplam

28910

26309

91,00

Tablo 7’de hata eğilim ölçeğine göre puanlandırılarak elde edilen sonuçlara göre en düşük
seviyede % 75.73 oranında “İletişim” bölümü olduğu görülmektedir. Bunu % 88.12 oranı
ile “Hasta İzlemi Ve Malzeme Güvenliği” bölümü takip etmektedir. “Düşmeler” bölümü
% 91.86, “Hastane Enfeksiyonları” % 93.11, “İlaç ve Transfüzyon Uygulamaları” %
95.05 oranları ile hata önleme düzeyindedir. Genel değerlendirmede hata önleme düzeyi
% 91’dir. Çalışmaya katılan hemşirelerin tıbbi hataya eğilimi % 9 oranı ile düşük
düzeydedir.

654

5.

SONUÇ

Tıbbi hataları önleme ve güvenlik kültürünün geliştirilmesine yönelik hemşirelik hizmeti
uygulamalarında, tıbbi hataya yol açabilecek alan ve faktörleri belirleyerek iyileştirme
alanlarının belirlenmesine yönelik bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre
hemşirelerin hata eğilim ölçeğine göre % 91 oranında hatalı uygulamaları yapmadıkları
bu konularda farkındalık ve duyarlılık oluştuğunu göstermektedir. İletişim ve Hasta
İzlemi ve Malzeme Güvenliği konuları iyileştirme gereken alanlar olarak belirlenmiştir.
Hasta güvenliği kültürün oluşmasında; 2004 yılından bu yana yürütülen kalite
çalışmalarının, Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında ki tebliğ ve Sağlık
Bakanlığının Hizmet Kalite Standartları bu standartlar gereğince oluşturulan hasta ve
çalışan güvenliği komite çalışmaları ve sürekli hizmet içi eğitimlerin etkili olduğu
düşünülmektedir.
Tıbbi hataların azaltılması hatta tamamen ortadan kaldırılması hasta güvenliğinin temel
hedefidir. 2010 yılında hastanemizde yapılan bir çalışmada, çalışanlar hastanenin hasta
güvenliği derecesini % 66.1 oranında çok iyi olarak değerlendirmektedir. Ancak çalışanlar
hata bildiriminde bulunmamaktadır. Hatalardan dolayı suçlanacaklarını (% 58.7) ve
yaptıkları hataların kişisel dosyalarında muhafaza edildiğinden endişe duymaktadır.
İzmir’de yapılan araştırmaya katılanların % 81.5 (Tütüncü vd, 2007:7), Bir kamu
hastanesinde yapılan araştırmada ise % 68 oranında hiç olay raporlandırmadıklarını
bildirmişlerdir (Kafalı vd. 2009: 223). Ankara’da yapılan benzer bir çalışmada,
katılanların % 30’ nun ilişkilerini bozmamak, % 20’sinin ise ceza almaktan korktuğu için
tıbbi hataları bildiremeyeceğini belirtmişlerdir (Arslan vd.2009:207).
Oysaki Hasta güvenliği kültürünün en temel konusu olan olay raporlandırma ile ilgili hiç
bildirimin olmaması, hasta güvenliği kültürünün yerleştirilmesine yönelik çalışmalarımız
da iyileştirme gereken alan olarak olay raporlandırmayı getirmektedir.
Hastane hizmet kalite standartlarında; hasta ve çalışan güvenliğine yönelik olay
raporlandırma sistemlerinin kurulması, uygulanması ve önlemeye yönelik çalışmaların
yapılması ayrıca kalite indikatörleri ile de izlenmesi gereği belirlenmiştir. Bu doğrultuda
olay raporlandırma sistemini kurarak, çalışanları eğitimler aracılığıyla sisteme katılımları
sağlanıp, indikatörler ile izlenerek daha sağlıklı verilerle güvenlik kültürünün
geliştirilmesi sağlanacaktır.
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ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM
VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE ÇALIŞANLAR ARASINDA
İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
F. Şebnem Özdem1 , Seracettin Günaydın2
Özet
Günümüze kadar yapılan araştırmalarda, bir örgütte, örgütsel iletişimin sağlıklı ve etkin
olmadığı durumlarda, çalışanların memnuniyetlerinin azaldığı, verimliliğinin düştüğü,
motivasyonunun azaldığı, dolayısıyla çalışanların işlerine ve kurumlarına bağlılığının
azaldığı bulunmuştur. Bu durum ise kurumun verimliliğini, etkinliğini ve kalitesini
olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Bu çalışma, hastanemizde çalışan güvenliği uygulamaları kapsamında planlanmıştır.
Çalışmamızın amacı, hastanemizde çalışanlar arasındaki iletişimin etkinliği, iletişimi
etkileyen etkenler hakkında bulgular elde edilmesi ve bu bulgular doğrultusunda,
hastanemizde örgütsel iletişimin etkinliğinin sağlanmasına yönelik öneriler
geliştirilmesidir.
Araştırmamızın evrenini, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde çalışan, kadrolu ve 4B’li sağlık hizmetleri ve idari hizmetler sınıfında
çalışan tüm personeller oluşturmaktadır. Araştırmada literatür analizinden elde edilen
bilgiler ışığında araştırmacı tarafından geliştirilen 35 soruluk anket formu kullanılmıştır.
Araştırmada veri toplama araçları ile elde edilen bilgilerin analizi istatistik programı
SPSS 17 paket programı ile yapılmıştır.
Araştırmada kişilerarası iletişimde, hastane geneli iletişimde, çalışılan bölümde
iletişimde, yönetim ile iletişimde, birey grup çatışmasında ve hastane iletişim sisteminde,
iletişimin etkin olduğu durumlar olduğu gibi etkin olmayan durumlarında olduğu
anlaşılmıştır. Ayrıca hastanedeki örgütsel bağlılığın düşük olduğu ve bireyler arasındaki
çatışmaları tespit etmeye yönelik detaylı bir çalışmanın yapılması gerektiği anlaşılmıştır.
Çalışma sonucunda,
hastane yönetimine örgütsel iletişimin önündeki engellerin
aşılabilmesine yönelik öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler; İletişim, Örgütsel, Yönetim
Abstract
Researches up to this day have shown that in an organization, in which healthy and
efficient organizational communication lacks, employee satisfaction, work efficiency and
motivation are reduced, and hence employee loyalty is impaired. In such conditions,
organizational efficiency, efficacy and quality are adversely affected.
This study is planned within the scope of employee safety practices by the Hospital’s
Employee Safety Committee. The purpose of this study is to find out the facts about the
1
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sebnemozdem@gmail.com
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communication efficacy among the employees, and to identify the factors that enhance or
adversely affect the communication, and to develop suggestions to enhance the efficacy of
organizational communication in the hospital accordingly. Hence, this is a study to
specify a condition. In this study the employees’ opinions on communication and
communication handicaps in general are considered, and no hypothesis is developed.
The research population in this study includes permanent and 4/B type Contractual staff
members of healthcare services and administrative services employed at Zeynep Kamil
Gynecology and Pediatrics Training and Research Hospital. Employees of the companies,
from which the Hospital purchases services such as security and cleaning, were excluded
in this study. The sample space in this research consists of 310 individuals participated in
the survey.
In the light of information obtained through literature analysis, a questionnaire of 35
questions prepared by the researcher was used in the research. The information gathered
with data collection tools were analyzed in computer environment with the software
package SPSS 17.
In the first part of this study, statistical inferences such as the subjects’ characteristics,
gender distribution, age range, marital status, educational backgrounds and titles, and
working hours by means of frequencies and percentages are figured.
By the research, it is understood that in interpersonal communication, overall hospital
communication, workplace communication, communication with management, personalgroup conflict, and in the Hospital’s communication system there are conditions, in which
communication can be effective or ineffective. On the other hand, organizational loyalty is
found quite low in the Hospital. It is also understood that the questions in our
questionnaire we used to identify personal-group conflict are incapable, and another
comprehensive study is required to identify personal-group conflict.
Considering the employees’ opinions, it is concluded that organizational communication
in the Hospital has some handicaps, and hence suggestions are made for the Hospital
management for overcoming these handicaps.
Keywords: Communication, Organizational, Management
GİRİŞ
İletişim, hayatımızın her an ve alanında yaşadığımız bir süreçtir. Bireylerin iletişim
kurma isteği ise doğuştan gelen bir özelliktir. Bireyler duygu düşünce ve bilgilerini
iletişim yolu ile paylaşırlar. Bireyler arasında iletişim, iletişimi engelleyen faktörlerin
ortadan kalkması ile etkili olabilmektedir. Ekili olmayan iletişimde bireyler arasında
duygu ve düşünceler tam olarak ve doğru bir şekilde paylaşılamamaktadır. Dolayısı ile
iletişim sürecinde iki kişide olumsuz yönde etkilenmektedir. Örgütlerde de çalışanlar
arasındaki iletişimin yetersizliğinde, çalışanlar olumsuz yönde etkilenmekte ve
motivasyonları azalmaktadır. Motivasyonu azalan çalışanların ise işlerine ve çalıştıkları
kuruma bağlılığı azalmaktadır. Bu durum ise kurumun verimliliğini ve kalitesini de
olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
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1. İLETİŞİM HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1.1. İletişimin Anlamı ve Önemi
Kısaca iletişim ,“insanlar arasındaki her türlü bilgi, duygu ve düşünce alışverişidir” (Biber
2008:2). İletişim, bir organizasyonun çeşitli kısımları ve personeli arasındaki bilgi, veri,
algı, anlayış, yaklaşım ve sezgi aktarmalarını; bu aktarma (nakil) işinde kullanılan her
türlü metot, araç gereç ve tekniği; bu aktarma ile ilgili çeşitli sistemleri kanalları); ve
yazılı, sözlü, sözsüz her türlü mesaj şeklini içermektedir (Koçel, 2007: 5).
Bireyin iletişimde bulunma isteği doğuştan gelen ve kalıtım yolu ile geçen bir özelliktir.
İnsan yapısı gereği bilgi, duygu ve düşüncelerini başkalarına yani diğer bireylere aktarma
isteği duymuştur (Biber, 2008:5). İletişimle ilgili bazı araştırmaların sonucunda iletişimin
insan hayatında, yeme içme gibi fizyolojik bir ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Savaş
esirlerinin arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için işkenceyi ve ölümü göze aldıkları, diğer
insanlarla iletişim kurmaları yasaklananların daha çok erken ölme eğiliminde oldukları
tespit edilmiştir. Mahkumların da hücre cezası almaktansa en ağır işkenceyi göze aldıkları
görülmüştür. Çünkü işkence yapan kişi karşısındakinin varlığını kabul etmekte, onunla
iletişime girmektedir. Hücrede bulunan kişinin ise varlığı kabul edilmemekte onunla
iletişim kurulmayarak dünyadan soyutlanmaktadır. Yapılan çalışmaların hayret verici
bulguları iletişimin insan hayatı için fizyolojik bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır
1.2. İletişim Süreci
İletişim, (gönderici) kaynak ile bir veya birden fazla alıcı (hedef) arasında
iletilerin(mesajların) anlamlandırılıp paylaşıldığı bir süreçtir. Bu sürecin oluşması için
temel öğeler vardır. İletişim sürecinin başlıca unsurları; kaynak(gönderici), algılama ve
değerleme(filtre), mesaj (haber-ileti), iletişim kanalı, çevre koşulları, hedef (alıcı), geri
beslemedir.
1.3. İletişim Türleri
İletişim türleri pek çok şekilde anlatılmakla birlikte genel olarak, kişi içi iletişim,
kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi olmak üzere dört grup altında
anlatılmaktadır. McQuail toplumu oluşturan birimlerin örgütlenme biçimlerine göre
iletişim düzeyini Kişisel düzey, kişiler arası düzey, gruplar arası düzey, örgütsel düzey,
olmak üzere beş düzeyde piramit şeklinde açıklamıştır. Her düzey kendisini ve altındaki
düzeyleri kapsamaktadır. Piramidin en yüksek düzeyindeki kitle iletişimi diğer bütün
düzeyleri kapsamaktadır (Lazar, 2009:12).
1.4. Örgütlerde İletişim Kanalları ve İletişim Ağları
Örgütsel iletişim örgütsel yapının niteliği bakımından incelendiğinde; biçimsel (resmi) ve
biçimsel olmayan (doğal) iletişim olmak üzere ikiye ayrılır. Her örgütte esas olan biçimsel
iletişimdir. Ancak her örgütte biçimsel iletişimi tamamlayan ve hiçbir zaman önüne
geçilemeyen bir de doğal iletişim vardır. Her örgütte bulunan bu iki tür iletişim
birbirlerini tamamlayan niteliktedir (Tosun, 2006: 41). Biçimsel iletişim, yatay iletişim,
dikey iletişim, çapraz iletişim olmak üzere üç şekilde gerçekleşmektedir.
Biçimsel olmayan iletişim, bilginin örgüt içinde resmi olmayan bir şekilde dedikodu veya
söylenti şeklinde yayıldığı bir iletişim şeklidir. Biçimsel olmayan iletişim, biçimsel
iletişimin yetersiz kalması ve çalışanları bu konuda tam doyuma ulaşamamaları,
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çalışanların hemşeri olmaları, aynı çevrede oturmaları aynı kaderi paylaşmaları gibi
nedenlerle oluşan doğal gruplarla ortaya çıkmaktadır (Ada vd., 2009).
Biçimsel olmayan iletişimin örgütün işleyişine olduğu kadar çalışanlara da yararları
vardır. Yapılan araştırmalar ile çalışanların çeşitli problemlerini güvenli, samimi açık bir
ortamda başkalarıyla tartışabilmelerinin psikolojik olarak rahatlama sağladığı, doyumu ve
motivasyonu arttırdığını tespit edilmiştir (Akın, 1996:309).
Örgüt yöneticileri örgütsel bağlılığı sağlayabilmek için şu unsurlara dikkat etmelidir
(Akbaş:2008) ;
x
x
x
x

Her çalışanın değerli olduğu hissettirilmelidir.
İletişim açık olmalıdır ve güven üzerine kurulmalıdır.
Ait olma hissi uyandırmalı ve ortak bir kimlik paylaşılmalıdır.
Kişisel gelişim, güvenlik ve tatmine önem vermelidir.

1.5. İletişimde Engeller
İletişimdeki engeller başarılı bir iletişimin bloke eden veya bozan faktörlerdir. Bu
faktörler şunlardır (Ceylan, 1998: 192-193) ;
Filtreleme; Bilinçli olarak alıcın almayı umduğu bilgilerin sunulması, diğerlerinin
gizlenmesi
Seçici Algılama; Alıcın mesajı alırken seçici olarak ihtiyaçlarına, motivasyonuna,
tecrübelerine, geçmişine ve diğer karakteristik özelliklerine göre gördüklerini,
duyduklarını yorumlamasıdır. Seçici algının sebebi, kültür, sınıf, statü, cinsiyet, yaş,
tecrübe, kişilik, farklılıklarının olmasıdır. Bu nedenle insanlar söylenen şeyi farklı
algılayabilirler.
Duygular; Kişi o anki ruh haline (üzgün veya mutlu oluşuna) göre, aynı mesajı farklı
şekillerde iletebilir. İnsan çok uç noktadaki duygular içindeyken rasyonel ve objektif
düşünemez. Bu konuda verilecek en iyi tavsiye üzgünken açık ve doğru düşünmek zor
olduğu için önemli kararların böyle zamanlarda verilmemeye çalışılması şeklinde
olacaktır.
Kullanılan Dil; Kelimeler farklı kişiler için farklı anlamlara gelebilir. Yaş, eğitim
seviyesi, kültür düzeyleri kelimelerin farklı kişiler üzerinde, farklı etkiler yaratmasında en
önemli üç etkendir. Organizasyonda çalışan kişiler kendi oluşturdukları ve kullandıkları
dilin alıcı tarafından çok rahat anlaşıldığını varsayarlar ki bu, çoğunlukla doğru olmayıp,
iletişimin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmaktadır.
Jest ve Mimikler; Vücut dili ve mimikler de en az sözlü iletişim araçları kadar
algılamada önem taşımaktadır. Örneğin sinirli olduğunu söyleyen bir patron, aynı
zamanda konuşurken ses tonuyla ve vücut hareketleriyle de bunu destekliyorsa alıcı,
patronun sinirli olduğuna inanır. Oysa sinirli olduğunu söyleyip, sakin davranıyorsa
alıcının kafası karışacaktır.
1.6. İletişimde Engellerin Aşılıp Etkili İletişim Sağlama Yolları
İletişim sürecinde iletişimi engelleyen faktörlerin aşılıp etkili iletişimi sağlama yolları
aşağıda açıklanmıştır (Ceylan:193-194).
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Geri Bildirim Yöntemi; Birçok iletişim probleminin temelinde, kişilerin birbirini tam
veya doğru anlayamaması yatmaktadır. Ancak eğer geri bildirim kullanılırsa, bu
aksaklıkların giderilmesi mümkün olabilecektir. Örneğin bir yöneticinin “dediğimi
anlatabildim mi?” diye sorması, alıcının mesajı kendi cümleleri ile tekrarlamasını
sağlamakta, bu sayede yöneticinin, vermek istediği mesajı yerine ulaştırıp ulaştırmadığını
anlamasına yardımcı olacaktır.
Kolay ve Sade Bir Dil Kullanmak; İletişimde dilin kolay ve anlaşılır olması iletişimde
dilin sade olması ile ilgilidir. Bir iletişim sürecinde kullanılan dilin sadeliği gönderilecek
mesajı oluşturan sembollerin alıcılar tarafından anlaşılır olmasıdır.
Aktif Dinlemek; Dikkatli dinleme ve göndericinin verdiği ana mesajları tekrarlayarak,
yanlış anlamaları ortadan kaldırma yeteneğidir. Teyit ederek, açıklanan düşünce ve
duyguları özetleyerek, net olmayan düşünce ve duyguları açığa vurarak, gönderilen
mesajla alınan mesajın aynı olması sağlanır.
Duyguların Kontrolü; Duygular, iletişimi olumsuz etkileyen faktördür. Bu nedenle çok
üzgün veya mutsuz olduğumuz zamanlarda, mesajların açık ve doğru olamayacağını
düşünerek, iletişim kurmaktan kaçınılmalı ve zamanlamaya dikkate edilmelidir.
Jest Ve Mimiklerin Kullanımına Dikkat Etmek;
İletişim esnasında kişiler,
davranışları ile sözlerinin birbirine paralel gitmesine dikkat etmeli ve söylediklerini
davranışları ile doğrulayıp, destekleyemeye birini doğrulayıp desteklemesine özen
göstermelidirler.
2. Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Çalışanlar Arası İletişimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
2.1. Araştırmanın Amacı, Yöntemi, Kapsam ve Sınırlıkları
Araştırmamızın evreni, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde çalışan, kadrolu ve 4B’li sağlık hizmetleri ve idari hizmetler sınıfında
çalışan tüm personellerden oluşmaktadır. Güvenlik, temizlik gibi hizmet satın aldığımız
firma çalışanları çalışma kapsamına alınmamıştır. Araştırmanın örneklemini ankete
katılan 310 kişi oluşturmaktadır.
Araştırmada literatür analizinden elde edilen bilgiler ışığında araştırmacı tarafından
geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Anket soru formları, çalışanlara elden dağıtılmış
ve doldurmalarını müteakip toplanmıştır. Araştırmada verileri elde etmek için anket
soruları hazırlanmıştır. Araştırma için 700 kişiye anket formu dağıtılabilmiş, bunlardan
325 adedi geri dönmüştür. Hatalı doldurulan 15 adet form değerlendirme dışı bırakılmış
ve 310 adet kullanılabilir form elde edilmiştir.
2.2. Araştırmanın Veri Analizi
Bu bölümde, anketimizin ikinci bölümünde yer alan ve hastane içinde kişiler arası
iletişimin etkinliğini ve iletişimi engelleyen faktörlerin neler olduğunu ölçmeyi
hedefleyen sorulara yönelik bulgular ve bu bulguların değerlendirilmesi ele alınmıştır.
Kişilerarası iletişim; hastane genelinde iletişim, çalışılan bölümde iletişim, yönetim ile
iletişim şeklinde üç ayrı başlıkta ele alınmıştır. Dördüncü başlıkta ankete katılanların
verdikleri cevaplar ile iletişimi engelleyen faktörlere yönelik bulgular değerlendirilmiştir.

663

Tablo 1. Anketteki Soruların Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
N
Aritmetik
Ortalama
Anket Soruları
1.Çalıştığımız bölümde iş arkadaşlarımızla 303 3,9010
kurduğumuz iletişim oldukça iyidir.
Kararsızım
2.Hastanede, işimizle ve hastane ile ilgili bilgileri 305 3,2295
rahatça üstlerimizle paylaşabiliriz.
Kararsızım
3.Hastanede görevimizle ile ilgili meydana gelen 303 3,5908
değişiklikler ve yenilikler (yeni teknoloji)
Kararsızım
hakkında üstüm beni bilgilendirir.
4.Hastanedeki iletişim sistemi görevimizi kısa 303 2,9439
sürede yapabilecek niteliktedir.
Katılmıyorum
5.İş ile ilgili bir sorun olduğunda yöneticilere 304 4,0461
başvurmadan,
öncelikle
sorunu
bölüm
Katılıyorum
arkadaşlarımla çözmeye çalışırım
6.Seçme imkanım varsa grup içinde çalışmayı tek 302 3,3775
başıma çalışmaya tercih ederim.
Kararsızım
7.Çalışma ortamımda, düşüncelerimi rahatlıkla 306 3,6732
açıklayabilirim.
Kararsızım
8.Hastanede, diğer çalışanlarla, bilgi ve görüş alış- 304 3,8355
verişinde zorluk çekmem.
Kararsızım
9.Hastanede, bilmediğim bir konuda yardım almak 305 4,0361
için ilgili kişiye soru sormaktan çekinmem.
Katılıyorum
10.İşimle ilgili bir konu hakkında sahip olduğum 304 4,2434
bilgileri işyerimdeki diğer çalışanlarla paylaşmayı
Katılıyorum
her zaman tercih ederim.
11.Hastane
çalışanlarının
birbirlerini
daha 305 4,1705
yakından
tanımaları
ve
dostça
ilişkiler
Katılıyorum
geliştirmeleri için, yöneticiler de dahil tüm
çalışanların bir araya geldikleri sosyal etkinlikler
düzenlenmelidir.
12.Hastane ortamında, bir kişi konuşurken, tüm
dikkatimi ona verip, sessiz olarak, telefon dahil
başka şeylerle ilgilenmemeye çalışarak, kendimi
onun yerine koyarak, sözünü kesmeden hoşgörülü
bir şekilde dinlemeye ve anlamaya çalışırım.
13.Bana bir fikir beyan edildiğinde, bir emir veya
talimat verildiğinde, doğruluğunu teyit ettirmek
için anladıklarımı özetleyerek karşı tarafa
yansıtırım.
14.İşimi Yaparken bir engelle karşılaştığımda veya
yardıma
ihtiyacım
olduğunda
çalışma
arkadaşlarımdan veya amirlerimden sıklıkla gerekli
yardımı alabiliyorum.
15.Çalıştığım bölümdeki çalışma grubumun
etkisiyle öyle yapmak istemediğim halde, onlar
gibi davranmak veya onların koyduğu kurallara
uymak zorunda olduğumu hissediyorum.
16.Hastane içinde, samimi olarak konuşabildiğim,
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Std.
Sapma
,92255
1,14985
1,03459

1,10395
,95675

1,19379
1,02321
,94008
,85186
,80835

,99197

303

4,1749
Katılıyorum

,80093

302

4,0298
Katılıyorum

,82069

303

3,8152
Kararsızım

,98608

302

3,1093
Kararsızım

1,21916

300

3,9167

1,07092

dertlerimi ve sevinçlerimi paylaştığım, beni
psikolojik olarak rahatlatan arkadaşlarım vardır.
17.Hastane içindeki iş arkadaşlarımın çoğunluğu
ile iletişimim oldukça iyidir.
18.Kendimi çalıştığım hastanenin bir parçası
olarak görüyorum.
19.Görev yaptığım hastanenin bir çalışanı
olmaktan gurur duyuyorum.
20.Çalıştığım hastaneden zaman zaman ayrılmayı
düşündüğüm oluyor.
21.Bu hastanede çalışmayı kabul etmek, benim için
bir hataydı.
22.Görev yaptığım hastaneye karşı güçlü bir
aidiyet duygusu hissediyorum.
23.Hastanemizde çalışanlar arasındaki iletişimi
yeterli buluyorum.
24.Hastanemizde iletişimle ilgili eğitim, seminer,
konferans vb. etkinlikler düzenleniyor.
25.Hastanemizde
düzenlenen
iletişim
etkinliklerini, çalışma arkadaşlarımla iyi bir
iletişim kurmak için yeterli buluyorum.
26.Özel hayatımızdaki problemlerin çalışma
arkadaşlarımla olan iletişimimize yansımadığını
düşünüyorum.
27.Ekonomik durumum çalışma arkadaşlarımla
iletişimimi etkiliyor.
28.Ben elimden geleni yaptığım halde başkalarının
hataları sonucu işimde aksamalar olmaktadır.

Kararsızım
303

4,0231
Katılıyorum
3,6412
Kararsızım
3,4603
Kararsızım
3,1782
Kararsızım
2,4950
Katılmıyorum
3,0870
Kararsızım
2,7624
Katılmıyorum
3,4567
Kararsızım

,83555

302

2,8543
Katılmıyorum

1,12002

298

3,6141
Kararsızım

1,11407

296

2,4392
Katılmıyorum
3,3993
Kararsızım

1,29262

301
302
303
301
299
303
300

298

1,10340
1,13099
1,25595
1,23995
1,07713
1,12893
1,13095

1,18844

Tablo 1’i incelediğimizde en yüksek ortalama değerin 4,2434 ile “İşimle ilgili bir konu
hakkında sahip olduğum bilgileri işyerimdeki diğer çalışanlarla paylaşmayı her zaman
tercih ederim” ifadesinin değeri olduğunu görmekteyiz. Katılımcıların bilgilerini diğer
çalışanlarla paylaşmada açık bir tutum sergiledikleri ortaya çıkmaktadır.
Tabloyu incelediğimizde en düşük ortalama değerin 2,7624 ile “hastanemizde çalışanlar
arasındaki iletişimi yeterli buluyorum” ifadesinin değeri olduğunu görmekteyiz.
Katılımcılar hastanede çalışanlar arasındaki iletişimi yeterli bulmadıklarını ifade
etmişlerdir.
2.3. Hastane Genelinde Kişilerarası İletişim
Çalışma ortamında düşüncelerimi rahatlıkla açılayabilirim; verilere bu ifadeye en
fazla verilen cevap % 48,7 ile katılıyorum seçeneğidir. Verilere göre ankete katılanlar
arasında, 45 kişinin düşüncelerini ifade etmede zorluk yaşamadıkları anlaşılmaktadır.
Hastanede diğer çalışanlarla, bilgi ve görüş alışverişinde zorluk çekmem; bulgulara
göre katılımcıların %49,7 si kesinlikle katıldıkları yönünde, %22,7’si katıldıkları yönünde
görüş bildirmişlerdir. Kararsızların oranı % 19,1 olup katılıyorum yönünde görüş
bildirenlere yakındır. Katılmadıklarını ifade edenlerin oranı %5,6, kesinlikle
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katılmadıklarını ifade edenlerin oranı %3,0’dır. Özetlenen bulgulara göre anketimize
katılanların yarısı hastanede diğer çalışanlarla bilgi ve görüş alışverişinde zorluk
yaşamamaktadırlar.
Hastanede bilmediğim bir konuda yardım almak için ilgili kişiye soru sormaktan
çekinmem; Bu ifadeye en fazla verilen cevap % 55, 7 ile kesinlikle katılıyorum cevabıdır.
İkinci sırada yer alan yüksek oranlı cevap ise 28,2 ile katılıyorum cevabıdır.
Katılımcıların çoğunluğu ihtiyaç duyduklarında gerekli yardımı alabilmektedirler.
İşimle ilgili bir konu hakkında sahip olduğum bilgileri işyerimde ki diğer
çalışanlarla paylaşmayı her zaman tercih ederim; bu ifadeye en fazla verilen cevap %
45, 7 ile 139 kişinin verdiği kesinlikle katılıyorum seçeneğidir. İkinci sırada yer alan
yüksek oranlı cevap ise % 41 ile katılıyorum cevabıdır. Katılımcıların çoğunluğu bilgi
paylaşımında bulundukları yönünde görüş bildirmişlerdir.
Hastane içindeki iş arkadaşlarımın çoğunluğu ile iletişimim oldukça iyidir; bu
ifadeye en fazla verilen cevap % 54, 5 ile katılıyorum seçeneğidir. İkinci sırada yer alan
yüksek oranlı cevap ise % 27,4 ile katılıyorum cevabıdır. Katılımcıların çoğunluğu
hastane içindeki arkadaşları ile iletişimlerinin iyi olduğunu ifade etmişlerdir.
2.4. Çalışılan Bölümde Kişiler Arası İletişim
Bu bölümde çalışılan bölümde kişiler arası ilişkilerdeki iletişimin boyutlarının tespit
edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan anket sorularına verilen cevapların
frekansları aşağıda ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Çalıştığımız bölümde iş arkadaşlarımızla kurduğumuz iletişim oldukça iyidir; Tablo
13’e göre bu soruya en fazla verilen cevap 50,3 ile katılıyorum cevabıdır. İkinci en yüksek
cevap ise % 24,5 oranında kesinlikle katılıyorum cevabıdır. Kararsızların oranı %
13,2’dir. Kesinlikle katılmayanların oranı ise %1,3 ile en düşük orandır. Buradan ankete
katılanların yarısının, kendi bölümlerindeki çalışanlarla aralarında olumlu yönde bir
iletişim olduğunu düşündükleri sonucunu çıkarabiliriz.
İşimi yaparken bir engelle karşılaştığımda veya yardıma ihtiyacım olduğunda
çalışma arkadaşlarımdan veya amirlerimden sıklıkla gerekli yardımı alabiliyorum;
anketimizdeki bu ifadeye verilen en yüksek oranlı cevap %51,5 oranı ile 310 kişiden 156
kişinin verdiği katılıyorum cevabıdır. İkinci en yüksek cevap ise %22,4 oranı ile 68
kişinin verdiği kesinlikle katılıyorum cevabıdır. Kararsızların oranı % 14,9’dir.
Katılmıyorum seçeneğini işaretleyenlerin oranı 7,4’dür. Kesinlikle katılmayanların oranı
ise %3,5 ile bu soruya verilen cevaplardan en düşük oranlı olanıdır. Buradan, ankete
katılanların yarısının ihtiyaç duyduklarında gerekli yardımı alabildiklerini, ancak
katılımcılar arasında yardım alamayanlarında olduğu sonucunu çıkarabiliriz.
2.5. Yönetim İle Çalışanlar Arası İletişim
Bu bölümde, anketimizin ikinci bölümünde yer alan ve hastane içinde yönetim ile
çalışanlar arası iletişimin etkinliğini ve iletişimi engelleyen faktörlerin neler olduğunu
ölçmeyi hedefleyen sorulara yönelik bulgular ve bu bulguların değerlendirilmesi ele
alınmıştır.
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2.6. Aşağıdan Yukarıya İletişim
Hastanede işimizle ve hastane ile ilgili bilgileri rahatça üstlerimizle paylaşabiliriz;
310 kişiden 105 kişi % 34,9 oranı ile hastane ve iş ile ilgili bilgileri üstleri ile
paylaşabildiğini ifade etmiştir. Kararsızların oranı % 24,9’dır. Kesinlikle katılmayanların
oranı ise %8,2 ile bu soruya verilen cevaplardan en düşük oranlısıdır. Bulgulara göre
aşağıdan yukarı doğru iletişimin etkin olmadığını düşünebiliriz.
2.7. Yukarıdan Aşağıya İletişim
Hastanede görevimiz ile ilgili meydana gelen değişiklikler ve yenilikler (yeni
teknoloji) hakkında üstüm beni bilgilendirir; Verilere göre bu ifadeye 145 kişi
katıldığını, 48 kişi kesinlikle katıldığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Ankete katılanlar
arasında üstlerinin görev ile ilgili meydana gelen değişiklikler hakkında bilgilendirildiğini
savunanların oranının az olması (kesinlikle katılanlar) yukarıdan aşağıya doğru iletişimin
çok etkin olmadığını düşündürmektedir.
2.8. Yatay İletişim
İşle ilgili bir sorun olduğunda yöneticilere başvurmadan, öncelikle sorunu bölüm
arkadaşlarımla çözmeyi tercih ederim; Bu ifadede en çok cevaplanan seçenek %47,4
ile katılıyorum seçeneğidir. Kesinlikle katılıyorum seçeneğini 104 kişi işaretlemiştir. Bu
ifademize, katılmayanların ve kesinlikle katılmayanlarının oranının genel dağılım
içindeki oranı azdır. Bu oranlardan katılımcıların işle ilgili bir sorun olduğunda sorunu
öncelikle bölümdeki arkadaşları ile çözdüklerini ve dolayısı ile yatay iletişimin iyi
olduğunu sonucu çıkarabiliriz.
2.9. Biçimsel Olmayan İletişim
Hastane içinde, samimi olarak konuşabildiğim, dertlerimi ve sevinçlerimi
paylaştığım, beni psikolojik olarak rahatlatan arkadaşlarım vardır; Verilere göre bu
ifadeye 127 kişi katıldığını, 98 kişi kesinlikle katıldığını bildirmiştir. Kesinlikle
katılmayanların sayısı 14’dür. Buradan hastanemiz çalışanlarının çoğunluğu arasında
biçimsel olmayan iletişimin olduğu sonucunu çıkarabiliriz.
2.10. Çalışanlar Arası Çatışma
Organizasyonlardaki çatışmalar konusunda pek çok sebep ileri sürülebilir. Ancak tüm
sebepler iletişim ortamına dayanmaktadır. Dolayısı ile çatışmaların önemli bir bölümünün
iletişim ve etkileşim sürecindeki aksamaların bir sonucu olarak ortaya çıktığını söylemek
mümkündür (Akın, 1996: 309).
Bir örgütte iletişimin engellenmesi veya etkin olmaması uyumsuzluk, kaygı ve nihayet
çatışma sebebi olacaktır. İletişimin yetersiz işlemesine bağlı olarak beliren yanlış algılama
saldırganlık da içerebilen her türlü çatışmayı ortaya çıkarabilir (Akın, 1998:86).
Bu bölümde, çalışanlar arasında bir çatışmanın yaşanıp yaşanmadığını genel olarak tespit
amacıyla hazırlanmış anket sorularımıza ait bulguların, istatistiksel değerlendirmesi
yapılacaktır.
Ben elimden geleni yaptığım halde başkalarının hataları sonucu işimde aksamalar
olmaktadır, ifadesine katılımcılar arasından 105 kişi (%35,2) katılıyorum seçeneğini, 56
kişi (%18,8)kesinlikle katılıyorum seçeneğini işaretleyerek başkalarının hataları
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sonucunda işinde aksamalar olduğunu ifade etmişlerdir. Kararsızım (%19,8), kesinlikle
katılıyorum (%18,8), katılmıyorum(19,5) seçeneklerini işaretleyenlerin oranları bir birine
yakındır. Genel olarak seçeneklerin dağılımına bakıldığında, ankete katılanların
çoğunluğunun çalışma arkadaşlarıyla çatışma yaşadıklarını ifade edebiliriz.
Çalıştığım bölümdeki çalışma grubumun etkisiyle öyle yapmak istemediğim halde,
onlar gibi davranmak veya onların koyduğu kurallara uymak zorunda olduğumu
hissediyorum, ifadesine, 94 kişi katıldığını, 39 kişi kesinlikle katıldığını, 108 kişi ise
katılmadığını ifade etmiştir. 61 kişi işe ise bu konuda kararsızdır. Bu oranlardan ankete
katılanlar arasında birey-grup çatışması yaşayanlar olduğu gibi birey-grup çatışması
yaşamayanlarında olduğunu anlamaktayız. Bulgulara göre hastanemizde genel olarak
birey-grup çatışmasının yaşandığına dair bir sonuç çıkarılamamaktadır.
Organizasyonlar çalışanların bireysel çalışmaları ile değil gruplar ve ekipler halinde
çalışmaları ile amaçlarına ulaşabilirler. Dolayısıyla çalışmalarda işbirliği mesajının
verilmesi yararlı olacaktır (Akın, 1998:139). Anketimizde çalışanların işbirliğindeki
tutumlarını tespit etmeyi amaçlayan ifade; “seçme imkanım varsa grup içinde çalışmayı
tek başıma çalışmaya tercih ederim”dir. Anket cevaplarına göre, ankete katılanların
çoğunluğunun (%34,8) tek başlarına çalışmayı tercih ettikleri anlaşılmaktadır.
2.11. Örgütsel Bağlılığa İlişkin Bulgular
Tablo 2: Örgütsel Bağlılığa Tespit Etmeye Yönelik Cevapların Ortalaması
Anket Soruları
N
Min. Max.
Mean
Std.
Sapma
Görev yaptığım hastaneye karşı 299
1,00 5,00
3,0870 ,06229 1,07713
güçlü bir aidiyet duygusu
hissediyorum.
Görev yaptığım hastanenin bir 302
1,00 5,00
3,4603 ,06508 1,13099
çalışanı
olmaktan
gurur
duyuyorum.
Kendimi çalıştığım hastanenin
bir parçası olarak görüyorum.

1,00

5,00

3,6412

,06360

1,10340

301

“Görev yaptığım hastanenin bir çalışanı olmaktan gurur duyuyorum” . Bu ifadeyi
cevaplayan 295 kişinin işaretledikleri seçeneklerin ortalaması 3, 4 ile kararsızım
seçeneğidir.
“Kendimi çalıştığım hastanenin bir parçası olarak görüyorum” ifadesini cevaplayan
295 kişinin işaretledikleri seçeneklerin ortalaması, 3, 65 ile kararsızım seçeneğidir.
Tablodaki verilere göre, sadece hastanenin idari biriminde çalışan idari memurların
kendilerini hastanenin bir parçası olarak gördükleri anlaşılmaktadır.
“Görev yaptığım hastaneye karşı güçlü bir aidiyet duygusu hissediyorum” ifadesini
cevaplayan 295 kişinin işaretledikleri seçeneklerin ortalaması 3, 09 ile kararsızım
seçeneğidir. Bu ifadeye hastanenin idari biriminde çalışan erkek memurların verdikleri
cevapların ortalaması ise 4.4 ile katılıyorum seçeneğidir. Buradan idari birimde çalışan
erkek memurların hastaneye karşı güçlü bir aidiyet duygusu hissettikleri anlaşılmaktadır.
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Bu üç ifadeye verilen cevapların ortalamasına göre, hastanemizde çalışanların örgütsel
bağlılıklarının da düşük olduğunu ifade edebiliriz.
Bayan ve erkek katılımcıların örgütsel bağlılıkları arasında anlamlı bir fark olup
olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan T- Testi sonucunda Sig (2 tailed) P=0,912
olarak bulunmuştur. Bu değer %95 güven aralığında 0,005 den büyük olduğu için H0
hipotezi kabul edilmiştir. Buna göre anketimize katılan bayan ve erkek katılımcıların
örgütsel bağlılıkları arasında bir fark yoktur.
2.12. Hastanedeki İletişimin Yeterliliği
Bu bölümde, çalışanların, hastanedeki iletişimin yeterliliği hakkındaki görüşlerini tespit
etmeye yönelik bulgular ele alınmıştır. Verilere göre katılımcıların çoğunluğu (96 kişi)
hastanedeki iletişimin yeterliliği konusunda kararsız olduğunu ifade etmiştir. 47 kişi de
hastanedeki iletişimin yeterli olmadığını, 18 kişi ise yeterli olduğunu ifade etmiştir.
2.13. İletişimi Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler
2.14. Hastane İletişim Sistemi
Hastanedeki iletişim sistemi görevimizi kısa sürede yapabilecek niteliktedir;
Anketimizdeki 4. soruya verilen cevaplarda çok seçenekli bir dağılım görülmektedir. 102
kişi bu soruya kararsızım yönünde görüş bildirmişlerdir. 59 kişi katılmadığını, 39 kişi ise
kesinlikle katılmadığını bildirmiştir. 86 kişi ise katıldığı hastanede ki iletişim sisteminin
görevlerini kısa sürede yapabilecek nitelikte olduğunu düşünmektedir. Tespit edilen en
yüksek oranın kararsızım seçeneği olmasının nedenini ankete katılanların “iletişim
sistemi” ifadesinden farklı anlamlar çıkarma ihtimallerinin olduğunu düşünebiliriz. Bu
soruda anketi dolduranlara iletişim sistemi kavramı ile neyi tespit etmek istediğimizi
açıklamamızın hem kararsızların oranını düşürebileceğini hem de tablodaki en yüksek
olan ilk üç oran arasında, fark açısından anlamlı bir oran çıkabileceğini düşünebiliriz.
2.15. İletişim Hakkında Bilinçlendirme Faaliyetleri
Hastanemizde iletişimle ilgili eğitim, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenleniyor;
Bu ifadeye 45 kişi kesinlikle katıldığını 135 kişi katıldığı yönünde cevap vermişlerdir.
Dolayısı ile ankete katılanların çoğunluğu hastanede iletişim ile ilgili eğitime yönelik
faaliyetlerin yapıldığını ifade etmiştir. Ancak hastanede iletişim ile ilgili eğitime yönelik
faaliyetlerin yapılmadığını düşünenler ve kararsız olanlar da vardır.
Hastanemizdeki iletişimle ilgili bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliğini ölçmek
amacıyla anketimizde yer verdiğimiz “Hastanemizde düzenlenen iletişim etkinliklerini,
çalışma arkadaşlarımla iyi bir iletişim kurmak için yeterli buluyorum ” ifadesine 37
kişi kesinlikle katıldığını 73 kişi katıldığını ifade etmiştir. 83 kişi ise hastanede
düzenlenen iletişim ile ilgili faaliyetlerin çalışma arkadaşları ile iyi bir iletişim kurabilmek
açısından yeterli olmadığını düşünmektedir. Bulgulara göre ankete katılanların
hastanemizde düzenlenen iletişim hakkında bilinçlendirmeye dayalı etkinliklerin,
çalışanlar arasında iyi bir iletişim kurmak için yeterli olmadığını düşündükleri
anlaşılmaktadır. Hastanemizde iletişimin etkinliğinin arttırılmasını amacıyla yapılan
çalışmalara devam edilmelidir.
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2.16. Geri Besleme
Bana bir fikir beyan edildiğinde, bir emir veya talimat verildiğinde, doğruluğunu
teyit ettirmek için anladıklarımı özetleyerek karşı tarafa yansıtırım; Ankete
katılanların yarıdan fazlası bu ifadeye katılıyorum seçeneğini işaretlemeişlerdir.
Katılımcıların yarısından fazlasının iletişim sırasında geri bildirimde bulunduklarını ifade
edebiliriz.
2.17. Bilgilendirme
Hastanede, görevimiz ile ilgili meydana gelen değişiklikler ve yenilikler hakkında
üstüm beni bilgilendirir; Katılımcıların çoğunluğu görevleri ile ilgili konulardaki yeni
değişiklikler hakkında üstleri tarafından bilgilendirildiklerini ifade etmişlerdir. Bu konuda
63 kişi kararsızdır.
2.18. Dinleme Etkinliği
Hastane ortamında, bir kişi konuşurken, tüm dikkatimi ona verip, sessiz olarak,
telefon dahil başka şeylerle ilgilenmemeye çalışarak, kendimi onun yerine koyarak,
sözünü kesmeden hoşgörülü bir şekilde dinlemeye ve anlamaya çalışırım; Bu ifadeye
katılımcıların yarısı (157 kişi) katıldığını ifade etmiştir. 108 kişi de kesinlikle katıldığını
belirtmiştir.
2.19. Ekonomik ve Özel Hayata Ait Problemler
Hastanede çalışanların özel hayatları ile ilgili sıkıntılarının iş ortamındaki iletişimlerini
etkileyip, etkilemediğini tespit etmek amacıyla anketimizde yer verdiğimiz, “Özel
hayatımızdaki problemlerin çalışma arkadaşlarımla olan iletişimize yansımadığını
düşünüyorum” ifadesine 138 kişi katıldığını, 58 kişi kesinlikle katıldığını bildirmiştir. Bu
konuda kararsız olanların sayısı 51 dir. Bulgulara göre katılımcıların çoğunluğunun özel
hayatlarındaki problemlerin iş ortamındaki iletişimlerini etkilediklerini ifade edebiliriz.
Ekonomik durumum çalışma arkadaşlarımla iletişimimi etkiliyor; 108 kişi ekonomik
durumunun çalışma arkadaşları ile olan iletişimlerini etkilemediğini ifade etmiştir. 79 kişi,
kesinlikle katılmıyorum seçeneğini işaretleyerek, ekonomik durumunun çalışma
arkadaşları ile olan iletişimini etkilemediğini ifade etmiştir. Ekonomik durumunun
çalışma arkadaşları ile iletişimini etkilediğini düşünenlerin sayısı ile bu konuda kararsız
olanların sayısı birbirine çok yakındır. Bulgulara göre hastanede çalışanların
çoğunluğunun ekonomik durumlarının, iş ortamındaki iletişimlerini etkilemediğini ifade
edebiliriz.
3. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Çalışanların hastane gelindeki iletişimlerinin boyutları hakkında bilgi edinebilmek için
ankette yer verdiğimiz, düşünce, bilgi ve görüş alış verişlerine verilen cevapların
ortalaması, kararsızım seçeneği olarak bulunmuştur. Buradan çalışanların çoğunluğunun,
bilgi düşünce ve fikirlerini rahatlıkla açıklayamadıkları anlaşılmaktadır. İşle ilgili konular
hakkındaki bilgileri ise rahatlıkla diğer çalışanlar ile paylaştıkları görüşündedirler.
Yardımlaşmaya yönelik sorumuza verilen cevabın ortalamasına (4,0361) göre çalışanların
ihtiyaç duyduklarında yardım alabilmek için ilgili kişiye soru sormaktan çekinmediklerini
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ancak gerekli yardımı alabilme konusunda kararsız (Tablo 7, ortalama 3,81) oldukları
görüşündedirler.
Çalışanların çoğunluğu hastanede çalışanlar arasındaki iletişimi yeterliği konusundaki
görüşlerini tespit etmek amacıyla anketimizde yer verdiğimiz “Hastanemizde çalışanlar
arasındaki iletişimi yeterli buluyorum ifadesinin ortalaması (2,76) katılmıyorum olarak
bulunmuştur, dolayısıyla çalışanlar hastanede çalışanlar arasındaki iletişimi yeterli
bulmamaktadırlar. Ancak çalışanların diğer çalışanlarla iletişimlerinin boyutlarını tespit
etmek amacıyla anketimizde yer verdiğimiz “hastane içindeki çalışanların çoğunluğu ile
iletişimim oldukça iyidir” ifadesinin ortalaması (4,0231) katılıyorum seçeneği olarak
bulunmuştur. Dolayısı ile anketteki iki ifadeye verilen cevaplar arasında tutarsızlık olduğu
düşünülmektedir.
Aynı bölümde çalışanlar arasındaki iletişimin yeterliliği konusunda ise katılımcıların
yarısı olumlu görüş bildirmişlerdir. Bu ifadeye verilen cevapların aritmetik ortalaması, 3,9
ile katılıyorum seçeneğine yakın bir değer olarak bulunmuştur. Aynı zamanda yatay
iletişimi tespit etmek amacıyla anketimizde yer verdiğimiz soruların bulgularına göre
katılımcıların % 46,5 ile %33, 5’i iş ile ilgili bir sorun olduğunda sorunu yöneticilere
başvurmadan öncelikle kendi iş arkadaşları ile çözebilmektedirler. Yatay iletişime yönelik
sorunun ortalaması da 4,0461 ile katılıyorum seçeneği olarak bulunmuştur. Dolayısı ile
hastanede aynı bölümde çalışanlar arasındaki yatay iletişimin iyi olduğunu düşünebiliriz.
Yönetim ile çalışanlar arasındaki iletişimin boyutlarını tespit etmek amacıyla anketimizde
yer verdiğimiz 2. ve 3. soruların cevapları ve soruların aritmetik ortalamalarına (3,223,59) baktığımızda, çalışanların yönetim ile etkili bir iletişimde bulunmadıkları görüşünde
olduklarını ifade edebiliriz.
Hastanemizde iletişim konusunda eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. Çalışanların
hastanemizdeki eğitim faaliyetlerinin yeterliliği ile ilgili çalışan görüşlerinin ortalaması,
2,7624 olarak bulunmuştur. Bu değeri göz önüne aldığımızda, çalışanlar hastanede
düzenlenen iletişime yönelik eğitim faaliyetlerini yeterli bulmadıkları anlaşılmaktadır.
Biçimsel olmayan iletişimin etkinliğini tespit etmek amacıyla ankette yer verdiğimiz
sorunun bulgularına göre çalışanların çoğunluğu arasında biçimsel iletişimin olduğunu
ifade edebiliriz.
İşletmelerde çalışanlar arasındaki görünürdeki çatışmaların temelinde iletişim
problemlerinin yattığı bilgisinden yola çıkarak anketimizde çalışanlar arasında çatışma
yaşanıp yaşanmadığını genel olarak tespit etme amacıyla birkaç soruya yer verdik.
Katılımcıların verdiği cevaplara ortalamasına (3,1–3,39–3,37)göre hastanede birey grup
çatışmasının yaşandığını düşünebiliriz. Ancak hastanemizde çalışanlar arasında bir
çatışmanın olup olmadığını tespit etmek için bu çalışma ve anketteki iki soru yeterli
değildir. Çatışmaların hangi durumlarda ve ne boyutta yaşandığını tespit etmeye yönelik
bir başka geniş çaplı bir araştırma hastanedeki iletişimin boyutu ile ilgili daha fazla sonuç
verebileceği düşünülmektedir.
Günümüze kadar yapılan çalışmalarla kurum içi iletişimin kuruma olan bağlılığı etkilediği
bulunmuştur.
Örgütsel bağlılığa ilişkin bulgular hastanede çalışanların örgütsel
bağlılıklarının az olduğunu ve kadın ve erkek çalışanların örgütsel bağlılıklarının farklı
olmadığını göstermektedir. Hastanemizde örgütsel iletişimin etkin olmasının ve örgütsel
bağlılığının sağlanabilmesi için iletişim konusunda bilinçlendirme eğitimlerinin yanı sıra
çalışanların ve yöneticilerin bir arada bulunduğu sosyal etkinliklerin arttırılmasının
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faydalı olacağını düşünebiliriz. Hastanemizde gerek çalışanların kendi aralarında, gerekse
çalışanlarla yöneticiler arasındaki etkili iletişim yapısının oluşturulmasının örgütsel
bağlılığı arttıracağı düşünülmektedir.
İletişimi engelleyen etmenler arasındaki bireysel engeller arasındaki dinleme etkinliği ve
geri bildirimi konularında çalışanların tutumlarını tespit etmek amacıyla anketimizde yer
verdiğimiz sorulara çalışanlar olumlu yönde görüş bildirmişlerdir.
Çalışanların çoğunluğu özel hayata dair problemlerin iş ortamındaki iletişimi etkilediği
yönünde görüş bildirmişlerdir. Ancak yine çalışanların çoğunluğuna göre ekonomik
durumları iş hayatlarındaki iletişimi etkilememektedir.
Hastanemizde iletişimi ve örgütsel bağlılığı arttırabileceğini düşündüğümüz sosyal
tekinlikler konusunda çalışanların görüşlerini almak için anketimizde yer verdiğimiz;
“hastane çalışanlarının birbirlerini daha yakından tanımaları ve dostça ilişkiler
geliştirmeleri için, yöneticiler dahil tüm çalışanların bir araya geldikleri sosyal etkinlikler
düzenlenmelidir” ifadesine çalışanların çoğunluğu katılmıştır. Dolayısı ile hastanemizde
yöneticilerinde olduğu sosyal faaliyetler arttırılmasının etkili iletişim içim için faydalı
olacağı düşünülmektedir.
Sonuç olarak çalışanların görüşlerinden yola çıkarak, hastanemizde iletişim önündeki
engelleri ve bu engellerin aşılması için yapılacakları şu şekilde özetleyebiliriz.
x
x
x
x

İletişim konusundaki bilinçlendirme eğitimlerin çalışanlar tarafından yeterli
bulunmamaktadır. Bu tür eğitim faaliyetlerinin arttırılmasının yararlı
olabileceğini düşünebiliriz.
Çalışanların üstleri tarafından çalışanların görevleri ile ilgili değişiklikler,
kimden emir alıp kime emir verecekleri, gibi konularda bilgilendirmeler yetersiz
olarak görülmektedir. Bu konuda bilgilendirmeler artırılabilir.
Çalışanların hangi konularda çatışma yaşadıkları ve çatışmaların boyutları
hakkında bilgi sahibi olabilmek için çalışanların görüşlerine başvurulması
yararlı olabilir.
Örgüt kültürünün ve örgütsel bağında oluşabilmesi için yöneticilerin katıldığı
sosyal faaliyetler arttırılabilir.
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BİR EĞİTİM HASTANESİNİN KLİNİK YÖNETİŞİM İKLİMİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Necmettin Cihangiroğlu1 , Bayram Şahin2 , Ali Yılmaz3
Özet
İyi bir klinik yötenişim için örgütün kültürel atmosferinin uygun olması, yol haritasının
belirlenmesi ve personelin konu hakkında bilinçlendirilmesi gereklidir. Bu çalışmada
Freeman tarafından geliştirilen, altmış soru ve altı boyuttan oluşan Klinik Yönetişim
İklimi Ölçeği kullanılarak ölçeğin içsel tutarlılığı 1200 yataklı bir Türk eğitim
hastanesinde test edilmiştir
Eylül- Kasım 2010 döneminde kesitsel olarak yapılan araştırmaya 220 personel
katılmıştır. Ölçeğin içsel tutarlılığı Cronbach alfa katsayısı ile, yapı geçerliği ise
kovaryans analiziyle değerlendirilmiştir. Katılımcıların klinik yönetişim iklimi boyutlarına
ilişkin skorları arasındaki farklılıklar Manova analiziyle incelenmiştir.Yapılan güvenirlik
analizi sonucunda altı boyutun güvenirlik katsayısının 0,08 ile 0,77 arasında ve oldukça
düşük olduğu görülmüştür. Varyansa katkısı olmayan ifadeler analizden çıkarılarak
yeniden güvenirlik analizi yapılmış ve güvenirlik katsayısı 0,60 ile 0,87 arasında bir
dağılıma yükselmiştir.
Doktorlar ve yardımcı sağlık personeli arasında planlama ve kalite geliştirme programı,
önleyici risk yönetimi, eğitim ve geliştirme fırsatları ve örgütsel öğrenme boyutlarına
ilişkin değerlendirmeler arasında önemli farklılık bulunduğu görülmüştür. Ayrıca kalite
iyileştirme boyutu açısından hekimlerin, önleyici risk yönetimi, eğitim ve geliştirme ile
örgütsel öğrenme boyutları açısından yardımcı sağlık personelinin değerlendirmelerinin
daha olumlu olduğu görülmüştür.
Çalışma sonuçları yeniden düzenlenmiş Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin klinik yönetişim
iklimini değerlendirmede ve geliştirmede önemli bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceği
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Klinik Yönetişim, Örgütsel İklim, Sağlık Çalışanları
Abstract
Organisational climate is an important vehicle to get an understanding, map and enhance
the appropriate organisational culture for good clinical governance (CG). We tested the
validity and reliability of the Clinical Governance Climate Questionnaire (CGCQ),
developed by Freeman, and highlight the dimensions of CG in a Turkish hospital climate.
We undertook a cross-sectional analysis of voluntarily 220 health personnel between
September-November 2010 using CGCQ scale includes sixty questions and six
dimensions. İn a 1200 bed training hospital in Ankara.The internal consistency of the
scale is evaluated by the Cronbach alpha coefficient and the structural validity is
evaluated by covariance analysis. The differences of the scores of CG climate sizes of the
health personnel and doctors are studied by using Manova analysis.
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The reliability tests proved that the study's six-dimension of CGCQ are low between 0,08
and 0,77. By following the statements that has no effect on the variance have been taken
out of the analysis, reability index raised up to a division line between 0,60 and 0.87.
Through the structural equality model conducted from the remaining 45 questions, the six
dimensions of the index showed the significant and valid to measure the clinical
governance climate.
We found significant differences on planned and integrated quality improvement
programme, proactive risk management, training and development opportunities and
organisational learning dimensions between doctors and assisting health personnel.
Additionally, while the evaluations of the doctors on quality improvement dimension are
more positive than assisting personel, the evaluations of assisting personnel on the
proactive risk management, training and improvement and the organizational learning
dimensions are more positive.
Modified CGCQ can be a useful tool for developing strategies for successful CG in
Turkish hospitals.
Keywords: Clinical Governance, Organizational Climate, Hospitals.
1. GİRİŞ
Küreselleşme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, eğitim seviyesinin yükselmesi,
baş etmek durumunda olunan sorunların karmaşıklığı ve çok kutupluluğu gibi etkenler,
klasik yönetim anlayışını değiştirerek daha esnek ve katılımcı yönetime kapı aralamıştır.
Merkezi yönetimin “baş aktör” olduğu yönetim anlayışından, farklı ancak iç içe girmiş
faaliyetleri gerçekleştiren “tüm aktörler”in yönetim sürecine dahil edildiği, iletişimin ön
plana çıktığı, birlikte yönetim olarak da ifade edilebilecek bir yönetim anlayışı ortaya
çıkmıştır. “Yönetişim” (governance) olarak adlandırılan bu yeni yönetim anlayışı her
geçen gün daha büyük bir ilgi ve kabul görmektedir.
Sağlık sektörünün en önde gelen kurumlarından olan hastaneler, teknolojinin yoğun
olarak kullanıldığı, profesyonelleşmenin ve ekip çalışmasının öne çıktığı kurumlar olup
yönetişim anlayışını zorunlu kılan bir özelliğe sahiptir. Sahip olunan kaynakları etkin ve
verimli kullanarak yüksek kaliteli sağlık hizmeti üretebilmek için, tüm çalışanların
kararlara dahil edilmesi, onlara önem verildiğinin hissettirilmesi, eğitim ve kişisel
gelişimleri için zaman ve kaynak ayrılması, herkese eşit davranılması, muhtemel risklerin
belirlenmesi ve çözüm yollarının bulunması zorunlu olmaktadır. Çünkü sağlık
hizmetlerinin sunumunda yaşanabilecek olası bir hatanın bedeli insan hayatı olabilir.
Hatanın telafisi mümkün olamayacağı gibi kurumsal imaj ve itibarın olumsuz etkilenmesi,
ciddi hukuki süreçlerin başlaması ve faaliyetlerin devamının tartışmaya açılması söz
konusu olabilir.
Sağlık hizmetlerinin üretilmesi ve sunulmasında önemli olduğuna inanılan yönetişim
anlayışı, birim bazında da uygulama alanı bulmuş ve “Klinik Yönetişim (clinical
governance)” kavramını gündeme getirmiştir. Sağlık hizmetleri kalitesinin sürekli
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, klinik sorumluluğun ve yönetimin paylaşılması, klinik
denetimin ve klinik güvencenin sağlanmasına yönelik stratejilerin belirlenmesi, klinik
yönetişim anlayışının özünü oluşturmaktadır.
Aşağıda, yönetişim kavramının gelişimi ile kurumsal ve klinik yönetişimin amacı ve
önemi hakkında detaylı açıklamalara yer verilmiştir.
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1.1. Yönetişim Kavramının Gelişimi ve Tanımı
Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle yönetim anlayışı önemli ölçüde değişmiştir. Güçlü
merkeziyetçi yapıdan desantralize ve esnek yönetime, dışa kapalılıktan şeffaf yönetime,
hantal bürokratik yapıdan etkileşimli ve işlevsel yapıya, çalışanları dışarıda bırakan karar
alma süreçlerinden katılımcı uygulamaların yaygınlaştırılmasına önemli anlayış
değişiklikleri yaşanmaktadır (Çukurçayır ve Sipahi, 2003:35-37) Küreselleşme sürecine
paralel olarak kamu sektörü ve yönetimi üzerinde yoğunlaşan eleştiriler, siyaset ve
ekonomi teorisinde yaşanan değişiklikler ve özel sektördeki gelişmeler, kamu
yönetiminden kamu işletmeciliğine doğru meydana gelen bir değişim sürecini ortaya
çıkarmıştır (Eryılmaz, 2002:17). Kamu yönetimindeki paradigma değişimine uygun
olarak ortaya çıkan yeni yönetim modellerinden birisi de Yönetişim’dir.
Yönetişim kavramı ilk kez 1989 yılında Dünya Bankası tarafından Afrika üzerine
yayınlanan bir raporda dile getirilmiştir. Söz konusu rapora göre Afrika ülkelerinin
azgelişmişlik sorununun temelinde, yetersiz ve yolsuzluklarla çökmüş bir idari yapının
varlığı yatmaktadır. Dünya Bankası, bu idari yapının ancak ekonomik işlerden mümkün
olduğu kadar elini çekerek, küçük fakat etkin bir devlet yapısı ile düzeltilebileceğini ileri
sürmüştür (World Bank, 1989:14).
Dünya Bankasının 1992 yılı raporunda yaptığı yönetişim tanımı; devletin elinde bulunan
karar ve yürütme gibi birtakım yetkilerin, yerel yönetimlere, yarı özerk kamu
kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına kaydırılmasını, böylece
güçlü bir merkezi yönetimi değil, o yerde yaşayanların doğrudan katılımcılığını ve
yönetimde yer almalarını öngören ve “yerindelik” olarak ifade edilen çok ortaklı bir
yönetim anlayışını içermektedir. Bu bağlamda yönetişimin amacı, kamusal alanda var
olan bir sorunun giderilmesinde ve kaynakların dağıtılmasında, kısacası karar
mekanizmalarında, bu sorundan etkilenen tüm aktörleri, çok aktörlü bir düzen
çerçevesinde söz sahibi kılmaktır (World Bank, 1992:21).
Örgütlerde etkin bir yönetim, iyi bir iletişim sürecine dayanmaktadır. Yönetim
fonksiyonları ile ilgili kararları oluşturan fikirler çeşitli biçimlerde gönderici ve alıcının
karşılıklı duygu ve jestlerini de içererek iletilmektedir. Kısaca denilebilir ki; iletişim,
örgütsel faaliyetin temelini oluşturmaktadır. Örgütlerin amaçlarına ulaşabilmeleri bu
sürece bağlıdır. Bu nedenle örgütsel iletişimin, yönetimin temel fonksiyonlarından biri
olduğu söylenebilir. Çünkü örgütlerin belirlenen amaçlara ulaşabilmeleri, örgüt
unsurlarının bu amaç doğrultusunda bir araya gelmesini gerektirir ki; bu faaliyetler dizisi,
yönetimin örgütleme fonksiyonu ile olur. Her örgütleme ve koordinasyon fonksiyonunun
zorunlu unsuru ise iletişimdir. İletişim olmaksızın örgütleme ve koordinasyon
yürütülemez. Nitekim, iş hayatında çeşitli kademelerdeki yöneticiler arasında yapılan bir
araştırma, yöneticilerin zamanlarının %75 ile %95’ini iletişime ayırdıkları belirlenmiştir
(Atak, 2005: 59-61). Örgütsel unsurlar arasındaki yüksek dayanışma ve koordinasyon,
personel arasındaki uyum ve iyi ilişkilere temel oluşturan iletişime bağlıdır. Bu uyum ve
ilişkileri yani etkin iletişimi sağlamak, hem örgütsel etkinliği artıracak hem de üretim
veya hizmet sunum sürecini oluşturan elemanlar arasında güçlü bir bağ oluşturacaktır
(Ekici, 2006:305). Bu özelliği ile yönetişim; “yönetim ile iletişim” sözcüklerinin
birleştirilmesiyle oluşturulmuş (Şahin, 2004:259) ve anlam olarak da “birlikte yönetim”
olarak kullanılmaya başlanmıştır (Bayramoğlu, 2005:31). Diğer bir ifadeyle yönetişim,
belli bir birimin diğer birimleri yönettiği yönetim kavramının içeriğinin değişerek
kavramın içine iletişim, etkileşim ve birlikte yönetimin eklenmesidir (Pelenk, 2008:1).
Dolayısıyla yönetişim, çoklu aktörlerin rol oynadığı, hiyerarşiler yerine karşılıklı
etkileşimlerle belirlenen bir yönetim sürecini ifade etmektedir (Şengül, 1999:11-12).
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Yönetimin profesyonel yöneticilerle belirlenen teknik bir düzenleme ve uğraş alanı
olmaktan çıkması, her kademeden çalışan ile birlikte belirlenen bir süreçler bütününe
dönüşmesi yönetişim kavramının önemini artırmaktadır (Çukurçayır, 2002:65). Çünkü
yönetişim, yönetim süreci içerisinde yer alan tüm tarafların konsensüsü üzerinde
temellenmiş kuralların, yine bu tarafların sürece etkin katılımıyla uygulanabilir olması
anlamına gelmektedir. Bu açıdan, yönetişim "kuralsızlık" ya da "gevşek yönetim" olarak
algılanmamalıdır. Aksine, yönetişim mekanizması "katılımcılık," "ortaklık," "paydaşlık,"
"etkililik," "verimlilik" ve "sürdürülebilirlik" gibi değerlerle ilgilidir (Uçkan, 2003:42-65).
Yönetişim; birlikte yönetmek demektir. Kamuda yönetişim; yönetim ve karar alma
süreçlerinin tüm paydaşların işbirliği ve katılımı ile yapılmakta olduğunu, yöneticilerin
uzlaşmacı, saydam, hesap verebilir, etkin ve sorumlu bir yönetim anlayışı içerisinde
davrandıklarını ifade etmektedir (Toksöz, 2008:15-20). Kurumsal yönetişim (corporate
governance) ise; toplumsal bir dönüşümün getirilerinden birisi olarak, artık
işlevsizleştiğine inanılan kamu örgütlenmesinin yeniden işler hale getirilmesini hatta bu
anlamda yeniden yapılandırılmasını amaçlamaktadır. Ekonomik, verimli, etkili ve müşteri
odaklı kamusal hizmet üreten bir kamu yönetimi, yönetişimin taşıdığı temel unsurlar
arasındadır. Yönetişim, tek boyutlu, desantralizasyonu esas alan anlayışı, insan öncelikli,
iletişimsel rasyonellik içinde hareket edebilen bir anlayışa bırakmaktadır (Ekici,
2006:305-310). Diğer bir ifadeyle kurumsal yönetişim, bir tarafın diğer tarafı yönettiği bir
ilişkiden, karşılıklı etkileşimlerin öne çıktığı bir ilişkiler bütününe doğru dönüşümü ifade
etmektedir (Baraz, 2004:763-7714).
1.2. Kurumsal Yönetişimin Amacı ve Önemi
Günümüzde tüm dünyada hemen her alanda çok yönlü bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu
çok yönlü dönüşüm süreci, yönetimi meşru ve yapılabilir kılan koşulları aşındırmakta, bu
aşındırma süreci ise yönetimi ortadan kaldırmasa da yeni arayışların ortaya çıkmasına
neden olmaktadır (Yüksel, 2000:149). Böyle bir ortamda yönetimde başarısızlık
sorunlarıyla ve bu sorunların ortaya çıkmasına neden olan “yönetemeyen” sistemlerle yüz
yüze gelinmektedir. (Argüden, 2007:23). Tüm paydaşlara güven sağlayabilen kurumlar,
değer zincirinde daha çok kaynağı harekete geçirip vizyonları doğrultusunda
yönlendirerek başarıya daha kolay ulaşabilmekte ve sürdürebilirliğini sağlayabilmektedir.
Bu nedenle kurumsal güvenin temelini oluşturan Kurumsal Yönetişim’in önemi her geçen
gün daha da artmaktadır (Argüden, 2007: 13). Kurumsal Yönetişim, işletmeleri
yönetmeye ve kontrol etmeye yarayan bir sistemdir. Hakların ve sorumlulukların farklı
kurumsal katılımcılar arasında nasıl dağıldığını belirtmektedir. Kurumun karşı karşıya
bulunduğu veya bulunmasının olası olduğu kurumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla
çeşitli kural ve prosedürler koymaya çalışır. Kurumsal Yönetişim, kurumun tüm
paydaşlarının kurumsal bilgilere erişimini sağlar ve kurumu yönetenleri, kişisel çıkarlarını
sağlamaktan çok kurumun değerini yükseltmek için çaba harcamaya özendirir (Luo, 2005:
19-41). Dolayısıyla Kurumsal Yönetişim, şirketlerin kendi sorumluluklarının bilincinde
olarak kurumun devamlılığını sağlayacak, ortakların elde ettiği değerlere karşı kurumun
değerini artırabilecek ve bunu yaparken de ilişkide olduğu kurum ve kişilerle olan
ilişkilerini etik değerlere uygun prensipler çerçevesinde yürütebilecek bir yapıdır.
Kurumsal yönetişimi önemli kılan diğer unsurlar şöyle ifade edilebilir:
x
Kamu yönetimini vatandaşa yaklaştırır,
x
Kamu yönetimini etkinleştirir,
x
Yolsuzlukla mücadele edilmesini sağlar,
x
Yönetime farklı paydaşların görüş bildirerek katılımını sağlar; bu da, kararların
içeriğini zenginleştirir, uygulanmasındaki etkinliği arttırır,
x
Demokrasiyi güçlendirir,
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x
x

Kurumların meşruluğunu arttırır,
Karar ve işlemlerin açık ve anlaşılır olmasını sağlar (Toksöz, 2008:15-20).

1.3. Sağlık Sektöründe Yönetişim ve Klinik Yönetişim
Değişimi ve yeniden yapılanmayı zorunlu kılan birçok faktör olduğu gibi genel olarak
sistemlerin ve ülkelerin büyümesi de reorganizasyonu gerektiren ya da ortaya çıkaran
durumlardan sadece bir tanesidir. Bazı sektörlerde, özellikle teknoloji ağırlıklı sektörlerde
değişim kaçınılmazdır. Bu sektörlerdeki yöneticilerin formasyonu değiştiği gibi mevcut
işgücü yapısı ve tüketicilerin talepleri de değişime uğramaktadır (Freeman, 2000:83).
Sağlık sektörü de teknoloji ağırlıklı sektörlerin başında gelmektedir. Beklentilerin
farklılaşması ve artışına paralel olarak sorunların da artış göstermesi, sağlık sistemlerinde
değişimin belli başlı gerekçesini oluşturmaktadır. Yaşanan değişimin birden fazla
gerekçesi olduğu gibi değişimin gerçekleştiği alan da sadece belirli bir alanla sınırlı
değildir. Sağlık politikalarından yönetim ve organizasyon yapılarına, istihdam
politikalarından finansman modellerine kadar birçok alanda değişim yaşandığı bir
gerçektir (Ateş, 2009:8). Sağlık hizmetlerinin sunumunda devlet birincil aktör olma
konumunu korusa da dünya genelinde sağlık hizmeti sunumunda özellikle de hastane
hizmet sunumunda merkezi yönetimin ağırlığının giderek azaldığını, yerel yönetimlerin
bu alanda rollerinin yeniden tanımlandığını söylemek mümkündür (Balcı, 2005:91-92).
Sağlık hizmetlerinde yerinden yönetim uygulamaları, birçok Avrupa ülkesinde sağlık
sektörü reformunun ana konusu olup hizmetin sunulmasında gelişmeleri teşvik etmek,
kaynakların ihtiyaçlara göre daha etkin tahsisini, toplumun önceliklerle ilgili kararlara
katılımını sağlamak ve sağlık alanındaki hakkaniyetsizliğin azaltılmasını kolaylaştırmak
için etkili bir araç olarak kabul edilmiştir (Saltman ve Figures, 1998:43). Küreselleşme ve
yeni kamu yönetimi anlayışının Türk sağlık sektörüne yansımaları olarak
değerlendirebileceğimiz ve 2003 yılında uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm
Programı ile; Sağlık Bakanlığı’nın planlayıcı ve denetleyici rol üstlendiği, kaynak
kullanımında etkinlik, özel sektörden hizmet satın alınması, özel sektörün teşvik edilmesi,
sözleşmeli personel istihdamı, performansa dayalı ücret, özel sektör yöntemlerinin
kullanılması, idari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmelerinin hayata geçirilmesinin
hedeflendiği görülmektedir.
Kamu yönetiminde yeni bir anlayışı ifade eden yönetişim, gerek makro planda ülkelerin
sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgili olsun gerekse mikro planda sağlık kurumlarının
kendi iç işleyişlerinde olsun büyük öneme sahiptir. Çünkü sağlık hizmetleri, birçok farklı
profesyonel meslek grubunun, aynı amaca yönelik olarak bir bütün halinde hareket
etmesini zorunlu kılan bir hizmet türüdür. Çok başarılı geçen bir ameliyattan sonra basit
hijyen kurallarını ihlal eden bir hastabakıcının neden olabileceği bir olumsuzluk ya da
hasta odasındaki havalandırmayla ilgili bir aksaklık nedeniyle, verilen sağlık hizmetinin
kalitesi olumsuz etkilenebilecektir. Diğer yandan, sağlık hizmetlerinin doğası gereği ileri
teknoloji ürünleri kullanılmakta olup bunların olası yan etkileri (radyasyon, zararlı ışınlar,
bulaşıcı hastalıklar gibi) nedeniyle çok ciddi riskler taşımaktadır. Bir taraftan, kaynakları
etkin ve verimli kullanarak yüksek kaliteli sağlık hizmeti üretmeye çalışırken diğer
taraftan hastaların ve çalışanların güvenliğini sağlamak, olası riskler ve korunma yolları
hakkında bilgiler vermek, gerekli önlemleri almak, karar alırken ilgili tüm tarafların
fikirlerini almak, kararlara katılımlarını sağlamak gibi uygulamalar, sağlık kurumlarında
yönetişimi, zorunlu bir yönetsel anlayış değişikliği olarak gündeme getirmektedir. Sağlık
alanında da değişimi gündeme getiren yönetişim anlayışı, birim bazında da uygulama
alanı bulmuş ve “Klinik Yönetişim (clinical governance)” kavramını gündeme getirmiştir.
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Klinik yönetişim; sağlık organizasyonlarında tıbbi hizmet kalitesinin devamlı
yükseltilmesi ve tıbbi bakımda mükemmeliyete ulaşmak için gerekli yönetimsel alt
yapının sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Klinik yönetişim; hasta bakımı üzerinde
etkisi olan tüm aktviteleri entegre etmeyi amaçlayan ve bakım kalitesini ve güvenlik
standartlarını sürekli iyileştirmede hekim ve hemşirelere yardım eden bir çerçeve
yaklaşımdır. Başka bir deyişle klinik yönetişim yüksek hasta bakım standartlarını
korumak ve iyileştirmeye yardım eden tüm faaliyetler için kullanılan bir şemsiye
kavramdır. Klinik yönetişimin uygulanması için hasta bakım kalitesine ve sunulan tüm
hizmetlere odaklanılması, başarıyı cesaretlendiren ancak hatalardan öğrenmeyi sağlayan
bir örgütsel iklimin oluşturulması gerekir. Sağlık organizasyonlarında klinik yönetişim
düzeyi objektif olarak belirli ölçeklerle değerlendirilebilmektedir ve klinik yönetişim
seviyesinde artışın, sağlık hizmetlerinin kalite ve mükemmeliyetinde yükselmeye yol
açtığı bilinmektedir (Freeman, 2003:234-236). Hastane sektöründe yaşanan bu yeni
arayışlarda kuşkusuz, hastanelerin performansının yükseltilmesi ile klinik sorumluluğun
ve yönetimin paylaşılmasını içeren, bu arada klinik hizmet performans göstergelerinin
oluşturulması ile klinik denetim ve klinik kalite güvencesine yönelik stratejiler sunan yeni
bir kavram olarak klinik yönetişim kavramının gelişmesi etkili olmuştur (WHO, 2002).
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Çalışmanın Amacı
Bu çalışma ile; Ankara ilinde hizmet veren 1200 yataklı bir eğitim hastanesinin klinik
yönetişim iklimi, sağlık personelinin (hekim, hemşire, laboratuar teknisyeni, idari
personel) algılarına dayalı olarak ölçülmeye çalışılmış ve sağlık personelinin çalıştıkları
hastanenin klinik yönetişim iklimine ilişkin değerlendirmeleri arasında farklılık olup
olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki hipotez
test edilmiştir.
H1: Hekimler ile diğer sağlık personelinin çalıştıkları hastanenin klinik yönetişim
iklimine ilişkin değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.
2.2. Veri Toplama Aracı
Eylül- Kasım 2010 döneminde kesitsel olarak yapılan bu araştırmaya toplam 220 sağlık
çalışanı gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak Freeman
(2003) tarafından geliştirilmiş olan Klinik Yönetişim İklimi Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek
altı alt boyut (kalite iyileştirme, önleyici risk yönetimi, haksız suçlama ve cezalandırma,
meslektaşların birlikte çalışma, eğitim ve geliştirme fırsatları, bilginin paylaşılması)
altında yer alan altmış maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki maddeler 5’li Likert ölçeğine
dayalı olarak yapılandırılmış olup ölçeğin alt boyutlarının skorları ne kadar yüksek olursa,
klinik yönetişim ikliminin o kadar pozitif olduğunu yani iyi klinik yönetişime olanak
sağlayan bir iklimin olduğunu göstermektedir.
2.3. Veri Analizi
Veriler SPSS yazılım programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan sağlık
çalışanlarının sosyo-demografik özelliklerini incelemek için tanımlayıcı istatistiklerden
(ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde dağılımı gibi) yararlanılırken araştırmada
kullanılan ölçeklerin güvenirlik analizleri için ise içsel tutarlılık katsayısı (Cronbach alfa
katsayısı) kullanılmıştır. Öçeğin yapı geçerliği ise kovaryans analizi ile
değerlendirilmiştir. Çalışmanın temel hipotezi olan “Hekim ve diğer yardımcı sağlık
personelinin klinik yönetişim iklimi boyutlarına ilişkin skorları arasındaki farklılıklar”
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Manova analizi kullanılarak incelenmiştir. Verilerin analizinde anlamlılık düzeyi olarak
p<0.05 kabul edilmiştir.
3. BULGULAR
Ankete cevap verenlerin tanımlayıcı bilgileri incelendiğinde; Tablo 1’de görüldüğü üzere
çalışma grubunun %51,8’i erkeklerden, %32,7’si hekim (n=72), %35,5’i hemşire (n=78)
ve %31,9’u laboratuar teknisyenlerinden (n=70) oluşmaktadır. %64,5’inin eğitim düzeyi
lisans ve üzeridir. %40,9’u 30 yaşın altında olup yaş ortalaması 33,2’dir ve nispeten genç
sağlık çalışanlarını temsil etmektedir. Hizmet süresi açısından ise ankete cevap verenlerin
yarısının hizmet süresi 10 yılın altında olup ortalama hizmet süresi 11,6 yıldır.

Tablo 1. Ankete Cevap Veren Hastane Çalışanlarının Kişisel Özellikleri
Cinsiyet

Sayı

%

Erkek

114

51,8

Kadın

106

48,2

21-30

90

40,9

31-40

93

42,3

41-50

34

15,5

> 51

3

1,4

Ortaokul

7

3,2

Lise

7

3,2

Önlisans

64

29,1

Lisans

57

25,9

Yüksek Lisans

14

6,4

Doktora

71

32,3

Hekim

72

32,7

Hemşire

78

35,5

Laborant

34

15,5

İdari İşler

36

16,4

1-5 yıl

44

20,00

6-10 yıl

66

30,00

Yaş

Eğitim

Meslek

Hizmet Süresi

680

11-15 yıl

57

25,91

16-20 yıl

31

14,09

>21 yıl

22

10,00

Tablo 2’de, hastane çalışanlarının Klinik Yönetişim İklimi Ölçeği’ne verdiği cevapların
güvenirliği değerlendirilmiştir. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda; altı boyutun
güvenirlik katsayısının 0,08 ile 0,77 arasında oldukça düşük olduğu görülmüştür. Bunun
üzerine varyansa katkısı olmayan ifadeler analizden çıkarılarak yeniden güvenirlik analizi
yapılmış ve Kalite İyileştirme boyutundan 4 ifade, Risk Yönetimi ile Suçlama ve
Cezalandırma boyutlarından 3’er, Meslektaşlarla Birlikte Çalışma ile Eğitim ve
Geliştirme boyutlarından 2’şer ve Bilginin Paylaşılması (Örgütsel Öğrenme) boyutundan
1 ifade çıkarılmış ve güvenirlik katsayısı 0,60 ile 0,87 arasında bir dağılım aralığına
yükselmiştir. Geriye kalan 45 soru üzerinden yapılan yapısal eşitlik modeli sonucunda
ölçekteki altı boyutun klinik yönetişim iklimi gizil değişkenini ölçmede anlamlı (p<0,001)
ve geçerli olduğu (CFI=0,944; NFI=0,933, TLI=0,906) görülmüştür.
Tablo 2. Klinik Yönetişim İklimi Ölçeği’nin Güvenirliği

Soru sayısı

Cronbach
Alfa
Katsayısı

Bazı sorular
çıktıktan
sonraki
Cronbach Alfa
Katsayısı

Kalite İyileştirme

21

0,77

0,87

Önleyici Risk Yönetimi

11

0,29

0,81

Suçlama ve Cezalandırma İklimi

9

0,29

0,70

Meslektaşlarla Birlikte Çalışma

6

-0,08

0,60

Eğitim ve Geliştirme

8

0,37

0,74

Örgütsel Öğrenme

5

0,66

0,79

Boyutlar

Tablo 3’de, hekim ve diğer sağlık personelinin (hemşire, laboratuar teknisyeni ve idari
personel) çalıştıkları hastanenin klinik yönetişim iklimine ilişkin değerlendirmeleri
arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan Manova analizi
sonuçları yer almaktadır. Ancak, Manova analizinin geçerli olması için bazı varsayımların
yerine getirilmesi gerekmektedir (Sharma,1996, Albayrak ve ark, 2005). Bu
varsayımlardan biri dağılımın normal olması olup normallik analizi Kolmogorov-Smirnov
testi ile test edilmiştir. Tablo 3’de görüldüğü üzere altı boyuta ikişkin verilerin
dağılımının nomal olduğu anlaşılmıştır. Çalışmada, varyansların homojenliği”ni test
etmek için ise hata varyanslarının eşitliğini test eden Levene testi kullanılmış ve Kalite
İyileştirme (F=2,302; p=0,131), Önleyici Risk Yönetimi (F=1,345; p=0,247), Suçlama ve
Cezalandırma İklimi (F=2,365; p=0,126), Meslektaşlarla Birlikte Çalışma (F=2,210;
p=0,139), Eğitim ve Geliştirme (F=0,199; p=0,656) ve Örgütsel Öğrenme (F=0,041;
p=0,840) için elde edilen test değerleri sonucunda; klinik yönetişimin her bir boyutunun
hata varyanslarının gruplar karşısında eşit olduğunu ortaya koyan farksızlık hipotezi
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doğrulanmıştır. Bunun üzerine aşağıda Tablo 4’de yer alan Manova analizinin
yapılmasına karar verilmiştir.
Tablo 3. Hastane Çalışanlarının Klinik Yönetişim İklimi Ölçeği’ne Verdikleri
Yanıtlara İlişkin Tanımlayıcı Bulgular
KolmogorovSmirnov

Ortalam
a

St.
Sapma

Kalite İyileştirme

3,4

0,6

Önleyici Risk Yönetimi
Suçlama ve Cezalandırma
İklimi
Meslektaşlarla Birlikte
Çalışma

2,9

0,7

3,0

0,8

3,1

0,8

Eğitim ve Geliştirme

2,9

0,8

Örgütsel Öğrenme

2,9

0,9

Boyutlar

Levene
Testi

Z Anlamlılı
Anlamlılı
Test
k
k
i
düzeyi
F
düzeyi
1,26
2,30
0,083
0,131
0
2
1,32
1,34
0,059
0,247
8
5
1,11
2,36
1
5
0,170
0,126
1,32
2,21
4
0
0,060
0,139
1,22
0,19
0,099
0,656
5
9
1,34
0,04
7
1
0,053
0,840

Tablo 4’de sağlık çalışanlarının çalıştıkları hastanenin klinik yönetişim iklimi ile ilgili
değerlendirmelerinin meslek gruplarına göre karşılaştırması incelendiğinde; Kalite
İyileştirme (F=4,417; p=0,037), Önleyici Risk Yönetimi (F=21,554; p<0,001), Eğitim ve
Geliştirme (F=5,038; p=0,026) ve Örgütsel Öğrenme (F=8,089; p=0,005) boyutlarına
ilişkin değerlendirmeler arasında anlamlı farklılıklar olduğu (p0,05) ve hekimlerin Kalite
İyileştirme boyutu ile ilgili değerlendirmelerinin diğer sağlık personelinden daha iyi
olduğu, Önleyici Risk Yönetimi, Eğitim ve Geliştirme ile Örgütsel Öğrenme boyutları
açısından ise diğer sağlık personelinin değerlendirmelerinin daha olumlu olduğu
görülmüştür. Suçlama ve Cezalandırma İklimi (F=1,810; p=0,180) ve Meslektaşlarla
Birlikte Çalışma (F=0,041; p=0,839) boyutlarına ilişkin değerlendirmeler açısından ise
hekimlerin değerlendirmeleri daha olumlu olmasına karşın anlamlı farklılıklara
rastlanmadığı bulunmuştur. Bu sonuca göre; “Hekimler ile diğer sağlık personelinin
çalıştıkları hastanenin klinik yönetişim iklimine ilişkin değerlendirmeleri arasında anlamlı
bir farklılık vardır”şeklindeki hipotez kabul edilmiştir.
Çalışmanın bağımlı değişkeninde (klinik yönetişim) bağımsız değişken (meslek grupları)
tarafından açıklanan varyans oranını gösteren etki genişliği (η2= eta kare) değerleri
incelendiğinde ise anlamlı farklılığın tespit edildiği dört boyut için 0,020 ile 0,090
arasında açıklayıcılık düzeylerinin gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Tablo 4. Hekimler İle Diğer Sağlık Çalışanlarının Klinik Yönetişim İklimi
Boyutlarına İlişkin Değerlendirmelerinin Manova Analiz Sonuçları
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Bağımlı Değişkenler
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F

p

Kısm
i Eta
Kare

Doğrulanmış
Model

Sabit

Kalite İyileştirme

1,811

4,417

Önleyici Risk Yönetimi
Suçlama ve Cezalandırma
İklimi

10,198

21,554

1,016

1,810

Meslektaşlarla Birlikte Çalışma

0,028

0,041

Eğitim ve Geliştirme

2,864

5,038

Örgütsel Öğrenme

Örgütsel Öğrenme

6,150
2273,25
6
1500,83
9
1786,25
6
1823,41
8
1600,20
8
1594,90
0

8,089
5543,90
3
3172,13
9
3182,12
6
2668,60
9
2814,60
7
2097,91
2

Kalite İyileştirme

1,811

4,417

Önleyici Risk Yönetimi
Suçlama ve Cezalandırma
İklimi

10,198

21,554

1,016

1,810

Meslektaşlarla Birlikte Çalışma

0,028

0,041

Eğitim ve Geliştirme

2,864

5,038

Örgütsel Öğrenme

6,150

8,089

Kalite İyileştirme
Önleyici Risk Yönetimi
Suçlama ve Cezalandırma
İklimi
Meslektaşlarla Birlikte Çalışma
Eğitim ve Geliştirme

Meslek
Grupları

0,03
7
0,00
0
0,18
0
0,83
9
0,02
6
0,00
5
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,03
7
0,00
0
0,18
0
0,83
9
0,02
6
0,00
5

0,020
0,090
0,008
0,000
0,023
0,036
0,962
0,936
0,936
0,924
0,928
0,906
0,020
0,090
0,008
0,000
0,023
0,036

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ankara’da hizmet veren bir eğitim ve araştırma hastanesinin klinik yönetişim iklimini
değerlendirmek amacıyla yapılan bu çalışmada; kullanılan ölçeğin başlangıç içsel
tutarlılık katsayısı kabul edilebilir değerlerin (Nunnally, 1994) altında olduğu için
varyansa katkısı olmayan 15 soru dışarıda bırakılarak 45 soruluk psikometrik özelliği
daha iyi bir ölçeğe ulaşılmıştır.
Ankete cevap veren sağlık personelinin altı boyut ve 45 sorudan oluşan Klinik Yönetişim
İklimi ile ilgili değerlendirmelerinden en olumlu değerlendirmelerin Kalite İyileştirme
(3,4) en olumsuz değerlendirmelerin ise Önleyici Risk Yönetimi, Eğitim ve Geliştirme ve
Örgütsel Öğrenme boyutları için (2,9) olduğu görülmüştür. Meslek grupları açısından ise
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hekimlerin klinik yönetişim iklimi ile ilgili değerlendirmelerinin genellikle diğer sağlık
personelinden daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlardan hareketle;
x

Klinik yönetişim ikliminin tüm personel tarafından olumlu yönde algılanmasını
ya da mevut algının daha da yükseltilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması,

x

Muhtemel risklerin istenmeyen sonuçlarını ortadan kaldıracak önlemlerin
alınması ve personelin riskler hakkında bilinçlendirilmesinin sağlanması,

x

Personelin kişisel eğitimi ve geliştimi için planlamaların yapılması, uygun
ortamların ve olanakların sağlanması,

x Sadece klinik içi uygulamalar ve işleyiş hakkında değil bir bütün olarak sağlık
hizmetlerinin işleyişi, muhtelif birim ve meslek gruplarının faaliyetleri ve
birbirleriyle etkileşimlerinin genel olarak sağlık hizmetine yansımaları hakkında
personelin örgütsel öğrenme alanlarının genişletilmesi,
x Sağlık hizmetlerinin ileri düzeyde bir profesyonelleşme ve işbölümünü gerekli
kıldığı, gerek klinik içinde gerekse kurum içinde görev yapan personel arasındaki
ilişkilerin çok önemli olduğu, karşılıklı birbirini suçlama ve motivasyonunu
azaltacak tutum ve davranışlara olanak tanımayan bir yönetim anlayışının
sergilenmesi, personelin bu yönde bilinçlendirimesi,
x Meydana gelen bir olumsuzluktan dolayı yönetim ya da iş arkadaşları tarafından
hemen cezalandırma yoluna gidilmemesi, tekrar yaşanmaması için gereken
tedbirlerin alınması ve hataya zemin hazırlayan eksik hususların giderilmesi
önerilir.
Çalışma sadece bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan sınırlı sayıda gönüllü
üzerinde yapıldığı için sonuçlarına ihtiyatla yaklaşmak gerekmektedir. Dışsal geçerliği
daha yüksek çalışmaların yapılabilmesi için daha kapsamlı çalışamların yapılması ve bu
çalışmada dikkate alınmayan başka değişkenlerin de dikkate alınması gerekir. Ayrıca,
Türkiye’de yok denecek kadar az olan “Klinik Yönetişim” konusunda yapılacak
çalışmaların, konuya daha geniş boyutlar katacağı ve sonuçların tartışılmasına olanak
sağlayacağı değerlendirilmektedir.
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BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİNDE SİYAH KOD/BEYAZ KOD
UYGULAMALARI
Nergiz Ömeroğlu1, Özlem Berhuni2, Münevver Türkeş3,
Ertuğrul Güleryüz4, İbrahim Başeğmez5, Ö.Serdar Erbek6
Özet
Siyah Kod/Beyaz kod: Bu çalışma; Hastanemizde çalışanların bunun yanında hasta ve
hasta yakınlarının fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddette maruz kalmalarına karşı
güvenlik tedbirlerinin alınması için bir tehlike anında güvenlik personelinin en hızlı
biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini amaçlar.
Hastanemizde 2011 yılı mayıs ayı dahil 24 adet siyah kod olay bildirim formu ele alınarak
çağrıyı yapan ünite/birim, olay sayısı, olaya müdahale süresi, ulaşma süresi ve olayın
sonucu açısından değerlendirilmiştir. En çok siyah kod bildirimi kliniklerden 7 adet
yapılmıştır. Olay yerine ortalama ulaşım süresi 2 dakika 54 saniye, olay müdahale süreci
5 dakika10 saniyedir. 5 adet çağrı yanlış bildirimdir.
Sonuç olarak; Bir tehlike anında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan
haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamak hasta ve çalışan güvenliği
açısından büyük bir değerdir. Yapılan çalışma hastane bütçesine ek bir maliyet
getirmeden özverili ama aynı zamanda ölçülebilen ve sonuçları değerlendirilebilinen bir
çalışmadır.
.
Anahtar Kelimeler: Siyah Kod,Tehlike, Güvenlik
Abstract
Black Code/White Code: This study’s purpose is; taking safety precautions, informing and
directing security personnel as fast as possible to the crime scene against any caşe of
physical assault, sexual harrasment and violance to hospital employees as well as
patients and their attendances.
In our hospital, in 2011, including May, 24 black code case notification forms has been
evaluated according to the number of cases, the notifier units/department, intervention
time and the outcome of the case. The maximum number of black codes is 7 and they have
been notified by clinics unit. Average reaching time to the case scene is 2 minutes 54
seconds and case intervention period is 5 minutes 10 seconds. 5 of the notifications are
false statements.
As a result; when there's a case, the notification of the security personnel and directing
them to the case scene as fast as possible are major values for the patient and employee
safety. This is a devoted as well as measurable and result oriented study without adding
any extra cost to the hospital budget.
Keywords: Black Code, Threat, Safety
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1. GİRİŞ ve UYGULAMANIN AMACI
Hastanemizde hasta, hasta yakınları ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete
maruz kalmalarını engellemek için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, bir tehlike
anında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilerek, olay yerine
yönlendirilmesini sağlamak. Ayrıca tüm siyah kod durumlarının olay ve müdahale
bilgilerinin kayıt altına alınması ve çeşitli istatistik raporlarının oluşturularak hizmet
kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.
2. YÖNTEM
06/04/2011Tarih ve 27897 sayılı hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasına dair
yönetmelik ile (madde8/ç/3) Beyaz kod/siyah kod uygulaması zorunluluk haline gelmiştir.
Hastanemizde siyah kod ile ilgili ilk çalışma 19/01/2011 tarihinde oluşturulan “Siyah Kod
Çalışma Talimatı” ile başlamıştır. Bu tarihlerde henüz Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili
yeni yönetmelik ve kalite hizmet standartları yayınlanmadığından siyah kod/beyaz kod
önerilen ancak zorunluluk arz etmeyen bir uygulama olarak başlatılmıştır. Bu nedenle
hastane idaresi tarafından teknolojik olarak güçlü pagerlı bir sisteme ödenek
ayrılamamıştır. Çalışan güvenliği komisyonu olarak teknik servisten de destek alınarak
kendi imkânlarımız doğrultusunda, farklı bir proje oluşturup uygulamaya konması
düşünülmüştür. Siyah kodun uygulanması için gerekli olan teknik altyapı teknik servis
tarafından hazırlanarak, uygulamaya özel bir telefon numarası (1234) ile, santral sistemi
üzerinden gelen çağrılarla faaliyete geçilmiştir. Siyah kod ekibinde görev alacak
personellerin ve ekibin çalışma kuralları belirlenmiş, hastanemizde çalışanların tümüne
siyah kod uygulaması eğitimi yapılmıştır.
3. UYGULAMA
Siyah kod ekibi siyah kod ekibi çalışma listesinde günlük olarak belirtilen kişilerden
oluşur.
Mesai saati içerisinde ;Güvenlik amiri/ilgili Müdür yardımcısı (siyah kod ekip lideri),2
güvenlik görevlisi ve siyah kodu veren kişiden oluşur.
Mesai saati dışında;Nöbetçi memur/Güvenlik amiri(siyah kod ekib lideri),1 güvenlik
görevlisi ve siyah kodu veren kişiden oluşur.
Herhangi bir fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalma ihtimali durumunda,
hastane çalışanı tarafından, hemen en yakın dâhili telefondan 1234 nolu telefon numarası
aranır ve olay yerinin bildirimi ile siyah kod başlatılır. Siyah kod çağrısını alan ekip en
kısa zamanda olay yerine ulaşır. Siyah kod ekibi, olay yerine ulaştıktan sonra çağrıyı
başlatan kişi tarafından 1234 tekrar aranarak siyah kod çağrısı sonlandırılır.
Siyah kod ugulamasının iş akışı aşağıdaki şekildedir.
¾ 1234 ARA.
¾ OLAY YERİNİ BİLDİR.
¾ SİYAH KODU BAŞLAT.
¾ 1234 ARA.
¾ SİYAH KODU SONLANDIR.
Siyah kod ekibi olay yerine ulaşarak, durum analizi yapıp,tehlikenin potansiyeline göre
konuşma,dereceli güç kullanımı, kelepçe ile müdahale vb. yöntemlerle tehlikeli durumu
kontrol altına alır. Ekip lideri tarafından gerek görüldüğünde polis karakolu aranır. Olay
bitiminde mutlaka siyah kod ekibi tarafından siyah kod olay bildirim formu doldurularak
çalışan güvenliği komisyonuna teslim edilir.
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Siyah kod ekibinin iş akışı aşağıdaki şekildedir.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

SİYAH KOD İHBARINI AL.
OLAY YERİNİ ÖĞREN.
OLAY YERİNE GİT.
DURUM ANALİZİ YAP.
GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAP.(Polis,kelepçe,konuşma vb.)
TEHLİKEYİ SONLANDIRIP,KONTROL ALTINA AL.
OLAY BİLDİRİM FORMUNU DOLDUR.

4. SONUÇ
Hastanemizde 19/01/2011 tarihinden 19/05/2011tarihine kadar siyah kod kapsamında,
toplam 24 çağrıya, ortalama 2dakika 54 saniye içerisinde olay yerine ulaşılarak, ortalama
5dakika 10 saniyede olay sonlandırılmıştır. Vakaların 7’ si klinikler, 5’i poliklinik, 2’si
yoğun bakım, 1’i ameliyathane, 1’i acil servis, 2’si röntgen, 1’i sağlık kurulu
birimindendir.5 Adet yanlış bildirimde bulunulmuştur. Bu vakaların 14 adedi sözlü taciz,
4 adedi sözlü ve fiziksel saldırı, 1 adedi bıçaklı saldırı şeklindedir. Vakalardan 10’u
uzlaşma ile sonuçlanırken, 5 adedi karakola intikal etmiş, 4’ü de üst yönetime şikâyet ile
sonuçlanmıştır. Olayların 7 adedi mesai saatleri dışında, 12 adedi mesai saatleri içerisinde
gerçekleşmiştir. Hastanemizdeki siyah kod ekibinin olay yerine ortalama ulaşım süresi
olarak tespit ettiğimiz 2 dakika 54 saniye düşük maliyetle gerçekleştirilen proje için
başarılı bir sonuçtur. Çalışan güvenliği komisyonu olarak hedefimiz bu süreyi 1.5
dakikaya çekmektir. Bu amaçla santralle entegre olarak çalışan alarm sistem sayısının
arttırılması planlanmaktadır. Böylece en çok siyah kod bildirimi olan kliniklere, siyah kod
ekibinin ulaşım süresinin kısaltılması sağlanıp, asılsız çağrıların önlenmesi için çalışanlara
yönelik eğitimler tekrarlanacaktır.
Tablo 1. Siyah Kodu Başlatan Birimler Ve Vaka Sayısı
SİYAH KOD BAŞLATAN BİRİMLER

VAKA SAYISI

POLİKLİNİK

5

KLİNİKLER

7

YOĞUN BAKIMLAR

2

AMELİYATHANE

1

ACİL

1

RÖNTGEN

2

SAĞLIK KURULU

1

ASILSIZ ÇAĞRI

5

TOPLAM

24

Tablo 2. Vakaların Oluş Şekli Ve Sonucu
OLAYIN OLUŞ ŞEKLİ

VAKA
SAYISI
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OLAYIN SONUCU

VAKA
SAYISI

SÖZLÜ TACİZ

14

UZLAŞMA

10

SÖZLÜ VE FİZİKSEL
SALDIRI

4

KARAKOLA
EDEN

İNTİKAL

5

SİYAH KOD
OLAY BİLDİRİM FORMU

OLAY YERİ

İHBARI VEREN
KİŞİ BİLGİLERİ
 Kadrolu Çalışan
 Tedarikçi Firma
Çalışanı
Adı
:
Soyadı :
Ünvanı:

TARİH

BAŞLAMA SAATİ

BİTİŞ
SAATİ

SALDIRGAN BİLGİLERİ
 Hasta
 Hasta Yakını
 Kadrolu Çalışan
 Tedarikçi Firma
Çalışanı

Cinsiyeti:  Kadın  Erkek
Yaşı: ……. Boyu: ………
Kilosu:….....
T.C. No:
Telefon:
Adres
:

SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ BİLGİLERİ

Kişi Sayısı: ……….

 Hasta

Cinsiyet:  Kadın ………kişi

 Kadrolu Çalışan

 Hasta Yakını
 Tedarikçi Firma Çalışanı
 Erkek
……….kişi
Çalıştığı Birim
Adı:…………………
Ünvanı:………………………..
Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

OLAYIN
OLAYIN OLUŞ
NEDENİ
ŞEKLİ
BIÇAKLI SALDIRI
TOPLAM

Telefon

Aderes

OLAY İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1
19

ÜST YÖNETİME BAŞVURU
TOPLAM
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4
19

 Fiziksel Saldırı
 Cinsel Taciz
 Şiddete Maruz Kalma
 Sözlü Taciz
 Diğer (Belirtiniz)
…………………..

OLAYIN SONUCU
SALDIRGAN

SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ
(MAĞDUR)

 Karakola Gitti
 Uzlaşma Sağlandı
 Tedavi Altına Alındı
 Diğer
………………………………………………
…….

 Tedavi Altına Alındı
 Uzlaşma Sağlandı
 Şikayetçi oldu
 Diğer
……………………………………………
……….

SİYAH KOD
LİDERİ
İMZA/KAŞE

EKİP

F.ÇGK/13/00
KAYNAKLAR
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarda Hasta ve Çalışan Güvenliğinin sağlanması ve
korunmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında 29/04/2009 tarihli 27214 sayılı tebliğ.
Sağlık Bakanlığı Kalite Hizmet Standartları Rehberi (2008).
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin sağlanmasına dair 06/04/2011 tarihli 27897 sayılı
yönetmelik.
Sağlık Bakanlığı Kalite Hizmet Standartları 2011
BS 8800 İş sağlığı ve iş güvenliği rehber standartları
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MAVİ KOD BİLDİRİMLERİ: SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI ve
GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
Feride TAŞKIN YILMAZ1 , Hatem SÖZEN KONAŞOĞLU2 ,
Ergün KARAHALLI3
Özet
Mavi Kod, bir hastanın solunumsal veya kardiyak arresti durumunda, eldeki çok kısıtlı
zamanı en iyi şekilde değerlendirerek, hastaya en hızlı ve verimli resusitasyonu
sağlamaya yönelik çalışan iletişim sistemleridir. Bu çalışma, hastanemizde uygulanan
Mavi Kod bildirimlerini irdelemek ve uygulamayı etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla
yapıldı. Araştırma, Aralık 2008 – Şubat 2011 tarihleri arasında retrospektif olarak 65
adet Mavi Kod Olay Bildirim Formu’nun incelenmesi ile gerçekleştirildi. Mavi Kod Olay
Bildirim Formu’nda, çağrı-ulaşma zamanı, olay yeri, hastanın adı soyadı, şikayeti, yaşam
bulguları, görünümü, genel durumu, tanısı ve olayın sonuçlanma durumu gibi ifadeler yer
almaktadır. Çalışmamızda mavi kod bildirimlerinin %98’i mesai saatleri içinde yapılmış
olup, mavi kod bildirimi yapıldıktan sonra olay yerine ulaşma süresi %36’sında 0-60 sn.,
%32’sinde 61-120 sn., %11’inde 121-180 sn. olarak bulundu. Olay yeri en fazla röntgen
(%23), poliklinikler (%14), hasta kabul (%14) olarak tespit edildi. Mavi kod bildirimi
yapılan bireylerin %53.8’i kadın olup, %35’inde, bayılma, %15’inde baş dönmesi,
%11’inde bulantı kusma şikayeti mevcuttur. Mavi kod bildirimleri, %62’sinin gözlem
altına alınmasıyla, %21’inin ambulans ile sevk edilmesiyle, %8’inin resusitasyon odasına
alınmasıyla, %2’sinin yoğun bakım ünitesine sevk edilmesiyle ve %2’sinin de kliniğe sevk
edilmesiyle sonuçlandırılmıştır. Bildirimi yapılan bireylerin %5’i ise exitus olmuştur.
Sonuç olarak, hastanemizde bildirimi yapılan mavi kod uygulamasına ulaşma süresi
standartlara uygun olarak değerlendirilmiş olup, yapılan eğitimler ve iyileştirmeler
sonrası etkin ve uygulanabilir Mavi kod sistemi oluşmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mavi Kod, Yaşam Desteği, Hasta Güvenliği
Abstract
The ‘code blue’ is the communication system for the patient with respiratory or cardiac
arrest that try to achieve the most rapid and efficient ressusication with realizing the
value of the very limited time. The aim of this study is to evaluate the declarations of the
code and the factors affecting this execution in our hospital. Between December 2008 and
February 2011, the 65 code blue case declaration forms are evaluated retrospectively.
The code blue declaration forms ınclude call- assesement time, the crime scene, the
patients’ names and surnames, complaints, the vital signs, the patients’ appearances, the
diagnosis and the resultants of the cases. In our study, 98% of the code blue cases were
called during the working hours, the time to case call and the accesion to scene; in 36%
of cases were 0-60 seconds, in 32 % of cases were 61-120 seconds, in 11% of cases were
121-180 seconds; retrospectively. The crime scene was ascertained as mostly in roentgen
(23%), outpatients clinics (14 %) and the patient admission place (14%). The 53.8 % of
1
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/İstanbul,
feride_taskin@hotmail.com
2
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/İstanbul,
hatemsozen@hotmail.com
3
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/İstanbul,
drergunkarahalli@gmail.com
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the patients called for the code blue were female, 35 % of cases have the complaint of
faint, 15 % of cases have the complaint of dizziniss, 11 % of cases have the complaint of
nausea and vomitting. The code blue declarations result with; in 62 % of cases with
observation, in 21 % of cases with sending the patient with emergency ambulance, in 8%
of cases with taking the patient to ressusication room, in 2% of cases with sending the
patient to the intensive care unit and in 2% of cases with sending to the clinics. The 5 %
of the paitents called for the code blue result with exitus. As a conclusion; the time to the
accesion to code blue cases declarations done in our hospital is found to be acceptable in
maintaining standarts, and after the trainings and redevelopments effective and
appliciable code blue system was come into being.
Keywords: Code blue, life support, patient safety.
1.

GİRİŞ

Mavi Kod, bir hastanın solunumsal veya kardiyak arresti durumunda, eldeki çok kısıtlı
zamanı en iyi şekilde değerlendirerek, hastaya en hızlı ve verimli resusitasyonu sağlamaya
yönelik çalışan iletişim sistemleridir. Başka bir ifadeyle, temel yaşam desteği sürecinin
güvence altına alınması sürecidir (Güden vd., 2010:161). Mavi kod durumlarında
hastanın hayati fonksiyonlarının geriye dönüşü mümkün olmayacak şekilde zarar
görmemesi amacıyla uzman müdahalesi için sadece 2-5 dakikalık süre bulunur. Bu
durumlarda eldeki çok kısıtlı müdahale zamanını hastaya en hızlı ve verimli resüsitasyonu
gerçekleştirmek gerekir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Hastane_Acil_Kod_Sistemleri).
Mavi kod uygulaması ilk olarak Kansas Bethany Tıp Merkezinde kullanılmaya
başlanmıştır (http://tr.wikipedia.org/wiki/Hastane_Acil_Kod_Sistemleri). Ülkemizde,
2008 yılında yürürlüğe giren Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi’nde hastaneler
Hizmet Kalite Standartları adı verilen 384 standart ve 794 ölçülebilir bileşen ile
değerlendirmeye tabi tutulmaktadır (Doğru vd., 2010:529). Bu standart ve bileşenlerin
içinde mavi kod bildirimleri de yer almaktadır (Hizmet Kalite Standartları Rehberi, 2009).
Başarılı mavi kod uygulaması, resusitasyon sonucu için kullanacak uyarı sistemi
teknolojisi kadar, hastanedeki mavi kod sorumluları, mavi kod prosedürü, kullanılacak
ekipman ve personel eğitimi de önemlidir. Mavi Kod Ekibi hastanede Kardiyo Pulmoner
Resusitasyon (CPR) konusunda deneyimli ve eğitimli uzman hekim ve hemşirelerden
oluşan müdahale ekibidir (Güden vd., 2010:161). Hastanemizde Sağlık Bakanlığı’na
Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme
Yönergesi ekinde belirlenen Hizmet Kalite Standartlarının Hasta-Çalışan Güvenliği
kapsamında Aralık 2008 tarihinde Mavi Kod Prosedürü hazırlandı. Bu prosedürde, amaç
kapsam ve sorumlular belirlendi ve mavi kod ekibi tanımlandı, mavi kod uygulama
kuralları belirlendi ve uygulama için gerekli telefon alt yapısı hazırlandı. Uygulamaya
özel bir telefon numarası belirleyerek “5555” mavi kod durumlarında çağrının ilgili ekibe
direkt iletilmesini sağlandı. Ayrıca tüm hastane personeline mavi kod bilgilendirme
eğitimi yapıldı.

Bu çalışma, Hastanemizde uygulanan Mavi Kod bildirimlerini irdelemek ve uygulamayı
etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.
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2.

GEREÇ YÖNTEM

Çalışma, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde Aralık 2008 – Şubat 2011 tarihleri arasında retrospektif olarak 65 adet
Mavi Kod Olay Bildirim Formu’nun incelenmesi ile gerçekleştirildi. Mavi Kod Olay
Bildirim Formu’nda, çağrı-ulaşma zamanı, olay yeri, hastanın adı soyadı, şikayeti, yaşam
bulguları, görünümü, genel durumu, tanısı ve olayın sonuçlanma durumu gibi ifadeler yer
almaktadır. Araştırmada toplanan veriler SPSS (Statistical Package for Social Science)
16.0 paket programı kullanılarak oluşturulan veri tabanına kaydedilmiş, verilerin analizi
de aynı program kullanılarak yapılmıştır. Analizde frekanslar, yüzdeler, ortalama ve
standart sapmalar kullanılmıştır.
3.

BULGULAR

Mavi kod bildirimi yapılan bireylerin %53.8’i kadın, %46.2’si erkektir.
Şekil 1. Mavi Kod Bildirimlerine Ulaşma Süresinin Dağılımı (N:65)
30
24

25

21

20
15
10

7

7
3

5

3

0
0-60 sn

61-120 sn

121-180 sn

181-240 sn

241-300 sn

300 sn ve üzeri

Tablo 1. Mavi Kod Bildirimi Yapılan Bireylerin Yaşam Bulguları
Glaskow Koma
Skalası Puanı
Solunum
sayısı
19.2

Sistolik
kan
basıncı
111.27

Diyastolik
kan basıncı
71.10

Nabız sayısı
86.64

14.72

Std. Sapma

4.62

30.99

24.65

20.25

2.72

Minimum

12

0

0

5

3

Maksimum

30

230

140

154

26

Ortalama
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Tablo 2. Mavi Kod Bildiriminin Yapıldığı Yer Ve Zaman (N:65)
n
Özellikler
Olay yeri

Çağrı zamanı

Röntgen

15

23

Poliklinikler

9

14

Hasta kabul

9

14

Kan alma ünitesi

6

9

Kantin

5

8

Klinikler

4

6

Diğer bölümler (bina girişi, santral
önü, yemekhane)

17

26

Mesai saatleri

64

98.5

Mesai dışı

1

1.5

Tablo 3. Mavi Koda Ihtiyaç Duyan Bireylerin Fiziksel Belirti Ve Bulguları
n
Özellikler
Şikayet*

Genel Görünümü*

%

%

Bayılma

24

35

Baş dönmesi

11

15

Bulantı kusma

8

11

Nefes darlığı

7

10

Fenalık hissi

5

7

Konversiyon

3

4

Göğüs ağrısı

3

4

Genel durum bozukluğu

3

4

Halsizlik

2

3

Baş ağrısı

2

3

Göz kararması

2

3

Yüksek ateş

1

1

Normal

28

43

Soluk

22

34

Siyanotik

8

12

Panik

3

5

İkterik

2

3

Terli

2

3
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Genel Durumu

Tanı*

İyi

37

56.9

Orta

25

38.5

Kötü

3

4.6

Senkop

19

29

Hipotansiyon

16

25

Konversiyon

9

14

KOAH

5

8

Hipertansiyon

4

7

CVO

3

4

Kardiyak arrest

3

4

Astım

2

3

Solunum yetmezliği

1

1

Pul.emboli

1

1

Alkol intox

1

1

Nöroz

1

1

SVT

1

1

Gribal enfeksiyon

1

1

*Birden fazla özellik içerdiğinden dolayı n sayısı değişmektedir.
Şekil 2. Mavi Kod Bildirimlerinin Sonuçlandırılmasına Ilişkin Dağılım (N:65)

5% 2% 2%
8%

Gözlem altına alındı
Ambulans ile sevk edildi
Resusitasyon odasına alındı

21%

Exitus
62%

Yoğun bakım ünitesine alındı
Kliniğe sevk edildi
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4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Mavi kod uygulaması, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla acil tıbbi
müdahaleye ihtiyaç duyulan hallerde ilgili sorumlu ekibin en kısa zamanda olay yerine
ulaşmasını temin etmeyi amaçlamaktadır (Hizmet Kalite Standartları Rehberi, 2009).
Çalışmamızda, Aralık 2008 - Şubat 2011 tarihleri arasında mavi kod bildirim sayısı 65’tir.
Kayseri ili kamu hastanelerinde yapılan çalışmada, mavi kod bildirimi 2007 yılında yok
iken, 2009 yılında 7 olarak belirtilmiştir (Güden vd., 2010:152). Denizli Devlet
Hastanesi’nde 01.11.2008- 26.01.2009 tarihleri arasında 23 adet mavi kod bildirimi
yapılmıştır (Canural vd., 2009:110). Giresun Devlet Hastanesi’nde ise, yatarak tedavi
gören 137 hastaya Mavi Kod çağrısı yapılmıştır (Bal vd., 2010:609). Çarşamba Devlet
Hastanesi’nde de 2009 yılı mavi kod uygulaması kapsamında toplam 164 çağrı belirtilmiş
ve bunlardan 6’sının yanlış bildirim (%4) olduğu tespit edilmiştir (Mehel vd., 2010:616).
Hastanemizin göğüs hastalıkları alanında dal hastanesi olmasının mavi kod bildirim
sayısını etkilediğini düşünmekteyiz.
Çalışmamızda mavi kod bildirimlerinin %98’i mesai saatleri içinde yapılmıştır. Çarşamba
Devlet Hastanesi’nde yapılan bildirimlerin %68.9’u mesai saatleri içinde yapılmıştır
(Mehel vd., 2010:616). Bu sonuçlarda, mesai dışı saatlerde hastane genelinde bekleme
durumunun olmamasının etkili olduğunu düşünmekteyiz.
Çalışmamızda, mavi kod bildirimi yapıldıktan sonra olay yerine ulaşma süresi %36’sında
0-60 sn., %32’sinde 61-120 sn., %11’inde 121-180 sn., %5’inde 181-240 sn., %11’inde
241-300 sn. ve %5’inde 301 sn. ve üzeri olarak bulunmuştur. Çarşamba Devlet
Hastanesi’nde mavi kod bildirimlerinde olay yerine ulaşma süresi ortalama 1,34 dakika
(Mehel vd., 2010: 616), Giresun Devlet Hastanesi’nde ortalama 2,17 dakika (Bal vd.,
2010:612), İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4.02±2.51 dakika
(Koltka vd., 2008:370), Denizli Devlet Hastanesi’nde, ortalama 8 dakika (Canural vd.,
2009:110) olarak belirtilmiştir. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde mavi kod tatbikatları
ile mavi kod ekibinin olay yerine gelme süresi 1,5 dakikanın altına indirilmiştir (Ünsal ve
Keskin, 2010:273).
Çalışmamızda, mavi kod bildirimi yapılan yerler; röntgen %23, poliklinikler %14, hasta
kabul %14, kan alma ünitesi %9, kantin %8, klinikler %6 ve bina girişi, santral önü,
yemekhane gibi yerlerde de %26 olarak tespit edilmiştir. Denizli Devlet Hastanesi’nde
mavi kod olay yerleri % 61 poliklinik, % 26 laboratuar, % 13 kantin ve bahçe olarak
belirtilmiştir (Canural vd., 2009:110). Giresun Devlet Hastanesi’nde; Poliklinik, bahçe,
kantin vb. yerlerden Mavi Kod çağrısı olmamıştır (Bal vd., 2010:609). Çarşamba Devlet
Hastanesi’nde ise mavi kod bildirim yerleri, acil servis 97, nöroloji servisi 27, dahiliye
servisi 9, üroloji servisi 1, koroner servisi 5, kadın ve doğum servisi 9, çocuk servisi 4,
cerrahi servisi 3, diyaliz ünitesi 3, poliklinik katı 3, hastane dışı alanlar 3 olarak
bulunmuştur (Mehel vd., 2010: 616).
Çalışmamızda mavi kod bildirimleri, %62’sinin gözlem altına alınmasıyla, %21’inin
ambulans ile sevk edilmesiyle, %8’inin resusitasyon odasına alınmasıyla, %2’sinin yoğun
bakım ünitesine sevk edilmesiyle ve %2’sinin de kliniğe sevk edilmesiyle
sonuçlandırılmıştır. Bildirimi yapılan bireylerin %5’i ise exitus olmuştur. Giresun Devlet
Hastanesi’nde; CPR uygulanan 137 hastanın 92’si geri döndürülerek tedavisine devam
edilmiş, 45 hasta ise ex olmuştur (Bal vd., 2010:610). Çarşamba Devlet Hastanesi’nde
vakaların 63’ü ex (%38), 95’i tıbbi müdahale sonrası tedaviye cevap (%58) verenler olup,
bunların da 32’si mavi kod ekibi görevlisi ile sevk (%34) 29’u sağlık personeli ile sevk
(%30) 34’ü hastanede tedaviye devam (%36) olarak belirtilmiştir (Mehel vd., 2010:616).
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Sonuç olarak, hastanemizde bildirimi yapılan mavi kod uygulamasına ulaşma süresi
standartlara uygun olarak değerlendirilmiş olup, yapılan eğitimler ve iyileştirmeler sonrası
etkin ve uygulanabilir Mavi kod sistemi oluşmuştur.
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HASTANELERİMİZDE TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE YÖNETİMİNİN İKİ
İL ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Emin MURAT1, Safiye ARIASLAN2, Nilüfer MOSTURA,3
Derya BUĞUR4, Mustafa SÖYLEMEZ5
Özet
Bu çalışma, ülkemizde hastanelerde kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin doğru tespit
edilmesi, depolama ve kullanma şartlarının uygunluğunun araştırılması, bu şartların
hususiyetleri ile ilgili farkındalığın tespiti ve oluşturulması, hasta ve çalışan güvenliği
açısından değerlendirilmesi, tesis güvenlik önlemlerinde konunun öneminin vurgulanması
amacıyla yapılmıştır.
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yürütülen ve gelişen kalite çalışmaları, sağlık
hizmet sektörünün her alanında, yeni sorgulamalı tartışma konularını ve yaptırımlarını
getirmeye devam etmektedir. Özellikle endüstriyel alanlardan sonra hastanelerimizde
bulunan tehlikeli kimyasal maddelerin yönetimi konusu önemini hissettirmeye başlamıştır.
Hastanelerimizde laboratuarlar başta olmak üzere birçok birimlerde tehlikeli kimyasal
maddeler kullanılmaktadır.
Bu çalışma için “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği” ile birçok ulusal mevzuat ve
dünyada kabul görmüş bilimsel yayınlardan yararlanılarak hastanelerde en çok
kullanılan 20 tehlikeli kimyasal madde tespit edilmiştir. İlgili mevzuat ve bilimsel
doğrular çerçevesinde 24 maddelik sorudan oluşan anket tehlikeli kimyasal maddelerin
tespiti, depolama, taşıma, eğitim, imha, acil durumlar gibi konuları içerecek şekilde
hazırlanmıştır. Anket soruları ve çalışma, saha araştırmasına yönelik planlanmıştır.
Bu çalışma, tehlikeli kimyasal madde yönetimi konusunda çalışanların düşük farkındalık
seviyeleri, güvenilir veri toplama ve büyük hastane gruplarında anket çalışmaları
yapmanın zorlukları göz önüne alınarak iki ilimizdeki hastanelerimizle sınırlı tutulmuştur.
Bulgulara göre iki ildeki çoğu hastanede tehlikeli kimyasal madde yönetiminin yetersiz
olduğu görülmektedir. Konunun tesis güvenliği kapsamında gerekli öneme sahip
olmadığı, yasal ve bilimsel mevzuatlar çerçevesinde gerekli alt yapıların oluşturulmadığı,
tehlikeli kimyasal madde kullanımının hasta ve çalışan güvenliğini tehdit ettiği
anlaşılmaktadır. Bu konuda endüstriyel alanlar gibi hastanelerde de tehlikeli kimyasal
madde yönetiminin standardize edilmesi gerektiği ve birçok geniş çalışma ve
araştırmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Tehlikeli kimyasal madde, güvenlik, standart
¹ Malatya Devlet Hastanesi, kalite yönetim direktörü, dreminmurat@gmail.com
² Malatya Devlet Hastanesi, kalite yönetim birimi, safiye.ozdemir@hotmail.com
3
İzmit Seka Devlet Hastanesi, sivil savunma uzmanı, nmostura@hotmail.com
4
Malatya Devlet Hastanesi, kalite yönetim birimi, deryaeylem1@hotmail.com
5
Malatya Devlet Hastanesi, kalite yönetim birimi, msoylemez44@hotmail.com
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Abstract
This study is carried out in an effort to accurately determine hazardous chemical
materials used in hospitals in our country to research compliance of storage and
condition of use, to determine and form awareness of characteristic of this conditions, to
asses in terms of patient and employee safety, to emphasise importance of this subject in
facility safety measures.
Quality applications executed and improved in the framework of “Conversion Programs
in Health” continues to bring up new questionable debate subjects and sanctions in every
aspect of health service sectors. The subject of hazardous chemical materials
management has increased in importance in our hospitals especially after ındustrial
applications in organisations. Hazardous chemical materials are used in many units
especially in laboratoires in our hospitals.
For this study, 20 hazardous chemical materials most commonly used in hospitals are
determined referring to “Hazardous Chemicals Regulation” and many national rules and
internationally accepted publications. In the framework of regulations and scientific facts,
survey composed of 24 different questions are prepared including subjects like
determining hazardous chemical materials, storage, handling, education, destruction and
emergency situations. Survey questions and study are planned with the aim of field
research.
This study is resticted hospitals in our two provinces due to having difficulties conducting
survey to large hospital group, reliable data collection and employees awareness level
being low on hazardous chemical materials management subject.
According to findings, management of hazardous chemical materials is seen unsufficient
most of the hospitals in two provinces. The subject is understood as not having enough
importance within facility safety, having lack of infrastructure within the framework of
legal and scientific laws, risking patient and employee safety by using hazardous
chemical materials. It can be said, like ındustrial fields, hospitals need to be standardized
in hazardous chemical materials and many comprehensive studies and researches are
needed.
Keywords: Hazardous chemical material, safety, standard
1. GİRİŞ VE AMAÇ
Tehlikeli kimyasal maddeler; patlayıcı, kolay alevlenir, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş
edici, alerjik, kanserojen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya
birkaçına sahip madde ve müstahzarlar olarak tanımlanır ve aynı terminolojiyle türlere
ayrılırlar (Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği; 2001).
Günlük yaşamımızın vazgeçilmez birer parçası olan kimyasal maddeler başta endüstriyel
alanlarda geniş kullanımı ile beraber sağlık sektöründe de teşhis, tedavi v.b. amaçla
kullanılmaktadır. Tehlikeli kimyasalların tanımından anlaşıldığı gibi yararları ile birlikte
birçok zararlı etkileri de mevcuttur. Kimyasal maddelerin hayatın her alanında yer bulan
ağırlığı, beraberinde çevre, sağlık ve güvenlik risklerinin doğmasına yol açmaktadır.
Sağlığa ilişkin birçok çalışma ortamında kimyasal tehlikelere maruz kalındığı
bilinmektedir (Zor, 2009). Hastanelerde kullanılan kimyasal bileşikler konusunda Burgaz
(2004: 16-23) tarafından yapılan bir araştırmada potansiyel karsinojenik, teratojenik,
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mutajenik, toksik v.b etkileri olan 135, deri ve göz gibi organlarda irritasyon etkisi
saptanan bileşik sayısı ise 159 olarak tespit edilmiştir.
Kimyasallarla ilgili tehlikeler genellikle hatalı kullanım, depolama, taşıma, proses
hataları, doğal afetler, yangın, sabotaj v.b durumlarla ortaya çıkmaktadır. Yaşanan bazı
büyük kazalar sonrası, kimyasal maddelerden kaynaklanabilecek risklerin yönetim konusu
bugün birçok ulusal ve uluslararası örgüt ve kurumların gündemindedir. Zararlı etkileri
görüldükçe farkına varılan kimyasalların yönetimi ile ilgili bilimsel ve hukuksal bir çok
yazılı düzenlemeler ve uygulama prosedürleri mevcuttur (Küçük, 2007; 3).
Tehlikeli kimyasal yönetim sistemine ait genel yapı ve bazı önemli alt başlıkları aşağıda
sıralanmıştır:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Risk Analizi
Kimyasal Madde Yönetimi Prosedürü
Güvenlik Bilgi Formları(GBF-MSDS)
Eğitim
Depolama, Taşıma, İmha
Proses Güvenliği Yönetimi
Statik Elektrik Yönetimi
Etiketleme ve İşaretleme
Kişisel Koruyucu Donanımlar
Yangın Güvenliği ve Yangınla Mücadele
Acil Durum Yönetimi

Burada verilen başlıkların her biri tehlikeli kimyasal madde yönetimi ile ilgili ciddi ve çok
önemli bilgiler içermektedir. Konunun genişliğinden dolayı sadece başlıklar halinde
belirtilmiştir (Küçük, 2007; 5).
Ülkemizde kimyasal madde yönetimleri ile ilgili birçok yasal mevzuat yayımlanmış,
rehberler oluşturulmuştur. Bu çerçevede hazırlanan mevzuatla ilgili tablo aşağıda
belirtilmiştir:
Tablo 1. Kimyasal Maddelere İlişkin Mevzuat Tablosu
MEVZUAT / STANDART

R.G TARİH / SAYI

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

11.01.1974 / 14765

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan
İşyerlerinde
Ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

24.12.1973 / 14752

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmenlik

26.07.2002 / 24827

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

23 /12 / 2003 /25325
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Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik

26 / 12 / 2003 / 25328
(Değ. 19 / 10 / 2005 /
25971)

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması
Hakkında Yönetmelik

26 / 12 / 2003 / 25328

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

26 / 12 / 2003 / 25328

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
Hakkında Yönetmelik

11 / 2 / 2004 / 25370

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği

11 / 07 / 1993 /21634
(Değ .06/11 / 2001 /
34575

Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve
Esaslar Tebliği

11 / 03 / 2002 / 24692

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu
Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94 / 9 / AT)

27.10.2002 / 24919

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

14/ 03 / 2005 / 25755

Organik Peroksitli Maddelerin Depolanması, Genel Kurallar

TS 10976

Gaz Oksitleyici Maddelerin Depolanması

TS 11369

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

26.12.2008 /27092

Hastanelerimizde başta laboratuarlar olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılan kimyasal
maddelerin yönetim mevzuatı, ciddi anlamda uygulanmakta olan kalite uygulamaları ile
gündemimize girmiştir. Hasta ve çalışan güvenliği, laboratuar güvenliği ve tesis
güvenliği kapsamında konunun önemi endüstriyel alanlardan sonra hissedilmiş ve
farkındalıklar oluşmaya başlamıştır.
Sağlık Bakanlığınca hastanelerde 2009-2011 yılları arasında uygulanmakta olan hizmet
kalite standartlarının Tesis Yönetimi ve Güvenliği başlığında (Sağlık Bakanlığı, 2009;
163) 73. maddede “Tehlikeli maddelerde (Kimyasal, kemoterapötik ajanlar,
radyoaktif malzeme ve atıklar, zararlı gaz ve buharları, tıbbi ve bulaşıcı atıklar)
ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır” şeklinde bir standart tanımlanmıştır. Bu
standardın alt başlıkları aşağıdaki gibi düzenlemiştir:
73.1-Tehlikeli maddelerin kullanımı ve kontrolüne yönelik talimat olmalıdır.
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73.2- Tehlikeli Maddelerin depolanması ve transferine yönelik talimat olmalıdır.
73.3- Tehlikeli madde ve atıkların envanteri bulunmalıdır.
Bu çalışmamız hastanelerimizde yukarıda belirtilen standart maddelerinin tehlikeli
kimyasal madde yönetimini tam karşılamadığı düşünülerek; ülkemiz hastanelerinde
standardın göstermiş olduğu gelişme ve eksikliklerin saptanması, ilgili mevzuat
çerçevesinde hastanelerde tehlikeli kimyasal maddelerin doğru tespit edilmesi, depolama,
taşıma, eğitim, kullanma şartları, imha v.b. uygulamaların araştırılıp, verilerin bilimsel
değerlendirilmesi ve konunun tesis, hasta, çalışan güvenliği kapsamında öneminin
vurgulanması amacıyla planlanmıştır.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma için “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği” ile birçok ulusal mevzuat ve
dünyada kabul görmüş bilimsel yayınlardan yararlanılarak hastanelerde en çok kullanılan
20 tehlikeli kimyasal madde tespit edilmiştir (Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, 2011).
İlgili mevzuat ve bilimsel doğrular çerçevesinde 24 maddelik sorudan oluşan anket,
tehlikeli kimyasal maddelerin tespiti, depolama, taşıma, eğitim, imha, acil durumlar gibi
konuları içerecek şekilde hazırlanmıştır. Anket soruları ve çalışma, saha araştırmasına
yönelik planlanmıştır.
Ülkemiz hastanelerinde tehlikeli kimyasal madde yönetimi konusunda bilinç düzeyinin
düşük, geniş bir hastane grubuna ve sağlıklı veriye ulaşım zor olduğundan; bütünsel
çalışma yerine iki ilimizi içeren kesitsel bir çalışma yapılmıştır.
Anket çalışması, Türkiye’deki hastanelerin küçük bir bölümünü kapsasa dahi çalışma
evreni Malatya ve Kocaeli gibi iki büyük ilde kamu, özel ve üniversiteye ait değişik
büyüklükteki toplam 41 hastaneden oluşmaktadır. Örneklem olarak gönüllü 31(~% 76)
hastane seçilmiştir. Anketler hastane idareci ve kalite temsilcileri tarafından
cevaplandırılmıştır. Anketlerden çıkan sonuçlar oransal ve sayısal olarak tablo ve grafik
şeklinde dokümante edilmiştir.
3. BULGULAR
Çalışma evrenini oluşturan 41 hastanenin 16’sı kamu, 13’ü özel, 2’si üniversite hastanesi
olmak üzere toplam 31 hastane (~% 76) örnekleme dahil edilmiştir.
Çalışma sonucu ulaşılan veriler doğrultusunda tespit edilen bulgular aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:
Tablo 2. Tehlikeli Maddelerin Yönetimi Konulu Anket Değerlendirme Sonuç Tablosu
SORULAR

n Var

1. Hastanede tehlikeli kimyasal madde var mı?
31
4. Tehlikeli kimyasal maddeler için özel depolama alanı var
31
mı?
3. Tehlikeli Maddeler Nerede Muhafaza Ediliyor?

%

Yok %

30

97

1

11

35

20

n

Sarf Malzeme Depoları

31

Eczane Depoları

31
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3
6
5

sayı %
1
3
0
1 3

Diğer Depolar

31

24

Sarf ve Eczane Deposu

31

1

7
7
3

Eczane ve Diğer Depolar

31

2

7

Eve
t
28

%

Hayı %

90

3 10
16 52

SORULAR
5. Tehlikeli kimyasal maddeler konusunda hastane
li
ğiti depolanması
ildi i? konusunda özel eğitim almış
6. Bu maddelerin

n
3
1
3

15

48

l
t
?
7. Tehlikeli madde envanteri var mı?

1
3
1
3

29

94

2

6

31 100

0

0

1
3
1
3

29

94

2

6

1

3

1

8. Tehlikeli maddelerin yönetimi talimatı var mı?
9. Tehlikeli kimyasal maddelerin birimde kullanımlarında
t dbi l kimyasal
l d maddelerden
?
10. kli
Tehlikeli
kaynaklanan herhangi
bi
d
?
11. Evet ise bu durumda düzeltici faaliyet başlatıldı mı?
12. Acil eylem planınız var mı?
13. Kimyasal maddelerin imhasına yönelik bir planlamanız
?
14. Hastanede
kimyasal maddelerin oluşturabileceği tehlikeli

1
3
1
3
1
3
1
3

durumlar için risk analizi yapıldı mı?
15.Kimyasal maddelerin dökülmesi, saçılması, patlaması vb.
durumlarda uygulanacak acil müdahale bilgileri herhangi bir
dokümanda tanımlı mı?
16. Bu konuda (Bir önceki madde) tüm hastane personeline
ğitiKimyasal
ildi maddeler
i?
17.
ile ilgilenen kişilere sağlık taraması

1
3
1

?
18. ld
Kimyasal
maddelerin dökülmesi, saçılması, patlaması
vb. durumlarda müdahale için gerekli olan teçhizatlar
19. Kimyasal atıklar ayrı toplanıyor ve depolanıyor mu?

1
3
1
3
1
3

20. Evet ise atık deposu koşulları uygun mu?
21. Kimyasal atıklar eğitimli personeller tarafından
t l
?
22. Personel için gerekli güvenlik ekipmanı (eldiven, gözlük,
maske, çizme) var mı/personel tarafından kullanılıyor mu?

3
1
3

1
3
1
3
1

30 97

3

0

0

31 100

0

0

28

90

3 10

18

58

13 42

30

97

18

58

13 42

25

81

6 19

27

87

4 13

19

61

12 39

17

55

14 45

18

58

13 42

29

94

1

2

23.
Kimyasal
atıklar
hastane
atık
deposundan
hangi
firma/kurum/kuruluş tarafından alınıyor? (1 hastanede tehlikeli madde
bulunmamaktadır )
*Lisanslı Kuruluşlar

30

17

Lisanslı Olmayan Kuruluş

30

13

n

3

6

sayı %
5
7
4
3

24. Hastaneden Alınan Kimyasal Atıklar Nerede İmha Ediliyor? (1
hastanede tehlikeli madde bulunmamaktadır.)

n

sayı %

*Lisanslı Kuruluşlar

30

17

Lisanslı Olmayan Kuruluş

30

13

* Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan onaylı lisans belgesine sahip kuruluşlar

705

5
7
4
3

Çalışmada sorgulanan kimyasal maddelerin hastanelere göre dağılımı aşağıda
gösterilmektedir.
Grafik 1. Ankette Sorgulanan Kimyasal Maddelerin Hastanelere Göre Dağılımı

20. Tıbbi Plazma Sterilizasyon Sol.(Hidrojen Peroksit)

19. Röntgen Suları 2 (Asetik Asit)

18. Röntgen Suları (Potasyum Hidroksit)..

17. Pas ve Korezyon Önleyici Boyalar

16. Parafin

15. Pap Boyası EA-50 Solüsyonu

14. Pap Boyası OG-6 Solüsyonu

13. Metanol

12. Ksilen

11.Gram Boyama Seti

10.Eterland

9. Eozin-Y Boyası

8. Eozin Boyası

7.Enzimatik Dezenfektan

5.Aseton

6.Cytoblock Kit

4.Asetik Asit

2.Alkol

1.Alet Dezenfektanı Sprey Formu

32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

3.Alkollü El Dezenfektanı

Hastane Sayısı / Bulunan kimyasal maddeler

Çalışmaya katılan hastanelerin %97’sinde tehlikeli kimyasal madde varlığı ifade edilirken
sadece %35’inde bu maddeler için özel depolama alanı var olduğu belirtilmiştir.
Çalışmaya katılan ve tehlikeli madde bulunan hastanelerin %57’sinde tehlikeli kimyasal
maddelerin lisansı olmayan kuruluşlarca taşınıp, yine lisansı olmayan kuruluşlarca imha
edildiği görülmektedir.
Grafik 2. Çalışmaya katılan hastanelerin tehlikeli kimyasal madde bulundurma, özel
depolama alanları oluşturma ve kimyasal atıkların lisanslı kuruluşlarca bertarafının
yapılması durumları
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ÇALIŞMAYA KATILAN HASTANELERDE
TEHLİKELİİ KİMYASAL MADDE DURUM

ÇALIŞMAYA KATILAN HASTANELER
TEHLİKELİİ KİMYASAL ATIKLARIN LİSA
KURULUŞLARCA BERTARAFININ YAPIL

ÇALIŞMAYA KATILAN HASTANELER
TEHLİKELİİ KİMYASAL MADDELER İÇİN
DEPO OLUŞTURULMASI

65%

57%

lisanslı kur
97%

3%

lisansı olm

43%

35%

Katılımcı hastanelere yöneltilen anket soruları Tablo.2’de sunulmuştur. Aşağıdaki grafikte
ankete verilen cevapların dökümü görülmektedir.
Grafik 3. Anket Soruları Değerlendirme Sonuçları
35

N=19 (%61)

N=18 (%58)

hayır

N=2 (%6)

N=13 (%42)

N=17 (%55)
N=14 (%45)

N=12 (%39)

N=4 (%13)

N=6 (%19)

N=13 (%42)
N=1 (%3)

N=13 (%42)

N=3 (%10)

evet

0

0

N=1 (%3)
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N=3 (%10)
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15
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N=30 (%97)
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N=29 (% 94)

N=28 (% 90)
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Anket neticesinde hastanelerimizin büyük çoğunluğunun (%97) tehlikeli kimyasal
maddelerin varlığını bildirmesi konunun önemini teyit etmekle beraber bir kısmının tıbbi
sarf malzeme ve eczane depolarında muhafaza ettikleri, diğer kullandıkları depolarda ise
özel depolama alanları oluşturarak muhafaza yapmadıkları (%65) anlaşılmaktadır.
Tehlikeli kimyasalların depolanmasına dair birçok yasal mevzuat ve ilkeler mevcuttur.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (2009) dikkate alınarak kimyasal
maddelerin depolanacağı alanlar belirlenmelidir. Depolar; kilitlenebilir, ateşe dayanıklı,
güvenli (elektrik,ısı,nem,v.b), havalandırmalı, yangın ve patlayıcı tedbirleri alınmış, diğer
kullanım alanlarından güvenli uzaklıkta olacak şekilde özel alanlardan oluşturulmalıdır
(www.mcg.edu, 2011). Depo girişinde ve içinde Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Yönetmeliği’ne uygun işaretleme ve uyarı levhaları olmalıdır. Kimyasallar
sınıflandırılarak ve birbirleri ile temas etmeleri sakıncalı maddelerin teması engelleyecek
şekilde yerleştirme yapılmalıdır (Patlayıcı Ortamlarda Çalışanların Korunması Hakkında
Yönetmelik, 2003). Stok kontrolleri sık yapılmalı ve uygun miktarda depolama
yapılmalıdır. Diğer depolama standartlarına (raflama, alfabetik kodlama, envanter,
renklendirme, tarih, etiketleme, sembol, izlem, sınırlanmış kullanma izni, özel tedbirler
v.b) dikkat edilerek depolama yapılmalıdır (MEB, 2009; 3-6).
Hasta ve çalışan güvenliği odaklı çalışmaların, en önemli farkındalık aracı eğitimdir.
Hastanelerimiz yüksek oranda eğitim faaliyetlerinde bulunduklarını bildirmelerine
rağmen depolama da özel eğitim almış personel mevcudiyetleri yetersizdir (%48).
Bilinçlendirme ve ileri güvenlik eğitimlerinin kapsamlı yapılması kimyasalların yönetim
safhalarının tümünde başarılı uygulamaları etkileyecektir (Küçük, 2007; 12, 31).
Risk bazlı yönetim sistemlerinin temeli bilgiye dayanmaktadır. Güvenlik bilgi formları
(GBF=MSDS) kimyasal madde risklerinin yönetiminde ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi
içeren dokümanlardır ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi
Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik ile ilkeleri belirlenmiştir.
Bir işletmede kullanılan kimyasal maddelerin GBF’lerinin bulundurulması etkin bir
yönetim için en önemli unsurlardan biridir (Kınlı, 2004; 52, 56).
Çalışmada hastanelerimizin yarıya yakınının kimyasal maddelerin oluşturacağı tehlikeli
durumlar için risk analizi yapmadığı görülmektedir (%42). Hastanelerimizin büyük
çoğunluğunun Acil Eylem Planları mevcut olup, acil durumlar için dokümanlar ve
prosedürler yeterli gözükmektedir. İçerik ve gözleme dayalı inceleme yapılmadığından
eksiklerin olduğunu tahmin etmekle beraber anketteki diğer detaylı sorularda çıkan
sonuçlara göre de hastanelerimizde kimyasallarla ilgili bilgi ve bilinç düzeyinin yeterli
olmadığı görülmektedir. Hastanelerde risk analizleri tehlikeli kimyasal madde yönetimi
içinde önemle yapılmalı ve güvenlik, düzeltici, önleyici, eğitim faaliyetlerinin
oluşturulmasına olanak sağlanmalıdır. Konu risk analiz sonuçlarına göre acil eylem
planları ile hastane risk yönetim ve tesis yönetim prosedürlerinde genişçe yer almalıdır
(Küçük, 2007; 5).
Araştırma yapılan hastanelerimizde tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan bir sorun
bir kez bildirilmiş ve düzeltici, önleyici faaliyet başlatılmıştır. Unutulmamalıdır ki
tehlikeli kimyasalların zararlı etkileri kronik, sinsi ve uzun süreli maruziyetlerle
oluşmaktadır (www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca, 2011). Bu nedenle ilgili
personele periyodik sağlık taramaları yapılarak erken teşhis avantajlarından
yararlanılmalıdır (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
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Hakkında Yönetmelik, 2003). Hastanelerin kimyasal maddelerle ilgili genel teçhizat ve
kişisel koruyucu ekipmanlarla çalıştıklarını bildirmeleri uygulanan kalite uygulamaları
için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir (%94). Ayrıca maruziyetlere bağlı
zararların en aza indirilmesinde de yararlı olacaktır (Kişisel Koruyucu Donanımların
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 2004).
Kimyasal atıklar; toksik, korozif (PH<2 ve PH>12), yanıcı ve reaktif (su ile reaksiyon
verebilen, şoklara hassas) özelliklerden en az birine sahip olmaları durumunda tehlikeli
atık olarak kabul edilirler. Bu atıkların yönetimi Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği (2003)’ne göre yapılır. Çalışmamızda kimyasal atıkları ayrı toplama ve
depolama yapan hastanelerin oranı % 61, atık deposu koşulların uygunluğu ise %55
olarak bildirilmiştir. Buna paralel olarak kimyasal atıkların eğitimli personel tarafından
toplanma oranı ise %58’dir. Yasal mevzuatça belirlenen atık ilkeleri, atıkların çevre ve
insan sağlığına ciddi olumsuz etkilerinden dolayı hastanelerimizin tamamı tarafından
uygulanmalıdır.
Hastanelerimizin büyük çoğunluğunda kimyasalların imhasına ait planların var olduğu
bildirilmekte fakat yine detay içeren sorularda konunun önemli unsurları ve uygulamaları
görülmemektedir. Hastanelerimiz ile diğer kurum ve kuruluşların tehlikeli atık yönetimi
uygulamaları (toplama, ayrıştırma, depolama, taşıma, imha) ciddi eksiklik ve sorunlar
içermektedir. Çalışmamızda bunu destekleyen en önemli bulgulardan biri de
hastanelerimizin %43’ünde tehlikeli atıkların taşıma ve imhasının Çevre ve Orman
Bakanlığı’ndan lisansı olmayan kuruluşlarca yapılmasıdır. Sağlık Bakanlığı İlaç ve
Eczacılık Genel Müdürlüğünün 83/2005 sayılı genelgesi uyarınca ülkemizde imha
konusunda tek lisanslı yetkili kuruluş Kocaeli’de bulunan İzmit Atık ve Atıkları Arıtma
Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketi (İZAYDAŞ)’dir. Sağlık kuruluşlarınca üretilen
kimyasal atıkların uygun taşıma ve ücreti mukabilinde İZAYDAŞ’a gönderilmesi
gerekmektedir. Uzaklık, uygunsuz taşıma şartları, bilgi eksikliği ve mali endişelerden
dolayı, Kocaeli ve çevre illerin dışındaki hastanelerimiz bu uygulamaya katılmamaktadır.
Anket sonuçlarına göre de Kocaeli ilindeki hastanelerin bu kuruluşa gönderdikleri,
Malatya’daki hastanelerin ise diğer illerde olduğu gibi merkez belediyelerle çalıştıkları
müşahede edilmektedir. Sorunun giderilmesi için tüm illerimizde, lisanslı kuruluş
sayısının artırılması, imha işlemlerinin tek elden yönetilmesi, taşımanın kolaylaştırılması,
makul ücretlendirmeler yapılması, sık denetim mekanizması oluşturulması gerekmektedir.
Son yıllarda artan hastane sayısı ve sağlık hizmeti ile birlikte çoğalan tehlikeli kimyasal
atık miktarı konunun önem derecesini vurgulayacak niteliktedir.
Hastanelerde tehlikeli madde yönetiminde tanımlayıcı rolü envanter oluşturmaktadır.
Hastanelerimizin büyük çoğunluğunun envanter oluşturdukları görülmektedir (%94).
Envanter kayıtlarında özellikle tehlikeli kimyasal maddelerin ismi, markası, etken
maddesi, tipi, kullanım şekli ve miadı, saklama koşulları, temas tedbirleri ve temasta
yapılacaklar, depolama, taşıma ve imha özellikleri, sınıf simgeleri yer almalıdır (Sağlık
Bakanlığı, 2011). Envanter depo ve kullanım alanlarında kolay ulaşılacak şekilde
bulundurulmalıdır. Geniş ve sağlıklı hazırlanmış bir tehlikeli madde envanteri yönetimde
çözümleyici, anlaşılır, hızlı ve kolay uygulanabilir katkılar sağlayacaktır. Çalışmamız,
hastanelerde en sık kullanılan 20 madde tespit edilerek yapılmış ve büyük hastanelerde
madde sayısı ve miktarının arttığı görülmüştür. Bu maddelerin envanterde kayıt altına
alınmasını önermekteyiz. Hastanelerde tehlikeli kimyasal maddelerin, kimyasal madde
uzmanı, çevre uzmanı ve sağlık temsilcisinden oluşan bir komisyon marifetiyle bilimsel
bazda belirlenmesi ve konuyla ilgili örnek kılavuzlar oluşturulması standardizasyona
doğru önemli katkılar sağlayacaktır.
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Sonuç olarak; çalışmamızda endüstriyel alanlardan sonra hastanelerde de yeni olan
tehlikeli kimyasal madde yönetiminin yasal mevzuat ve bilimsel verilerce yeterli
olmadığı, bilinç ve bilgi düzeyinin eksik, kılavuzların yetersiz, koşulların elverişsiz
olduğunu söylemekle beraber uygulanan kalite çalışmaları neticesinde konunun öneminin
ve farkındalığının bu ve benzer çalışmalar ile daha fazla artacağı görüşündeyiz. Tesis,
hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden bu konu çok detaylı olup, hastanelerde tehlikeli
kimyasal madde yönetim standardizasyonu ve kılavuz için çok çalışmaya ihtiyaç
duyulmaktadır.
KAYNAKLAR
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 9 Eylül 2009 tarih ve 27344
sayılı Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr (28.04.2011)
Burgaz, Sema (2004), Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Mesleki Riskleri – Kimyasal
Tehlikeler, Sağlık ve Toplum Dergisi Yıl, 14, Sayı 1, 2004. 16-23
“Chemical
Storage
Plan
For
http://www.mcg.edu/services/ehs/chemsafe/chemstor.htm (28.04.2011)

Laboratories”,

“Chemical
Substances
and
Human
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/fact-fait/health-sante-eng.php
(28.04.2011)

Health”,

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği, 23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi
Gazete, www.resmigazete.gov.tr (28.04.2011)
Kınlı, Hilal (2004), Laboratuar Kimyasallarının Verimli Kullanımı ve Güvenli Yönetimi,
Kimyasal Forum (Üç Aylık Kimya Sanayi Dergisi), Yıl: 2 Şubat 2004, Türkiye Kimya
Sanayicileri Derneği, İSTANBUL
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,
26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr (28.04.2011)
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 11
Şubat 2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr (28.04.2011)
Küçük, Serkan (2007), Endüstriyel Tesislerde Tehlikeli Kimyasal Yönetiminin İlkeleri,
http://www.armetr.com/images/cust_fıles/081226141720.pdf (28.04.2011)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi
Projesi (MEGEP), (2009), Kimya Teknolojisi, Kimyasal Maddeleri Depolama, ANKARA
http://cygm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/kimya/moduller/KimyasalMa
ddeleriDepolama.pdf (28.04.2011)
Patlayıcı Ortamlarda Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik, 26 Aralık 2003 tarih
ve 25328 sayılı Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr (28.04.2011)
Sağlık Bakanlığı (2009), Hizmet Kalite Standartları Rehberi, Sağlık Bakanlığı Yayını,
ANKARA

710

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi
Gazete, www.resmigazete.gov.tr (28.04.2011)
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği, 20 Nisan 2001 tarih ve 24379 sayılı Resmi Gazete,
www.resmigazete.gov.tr (28.04.2011)
Türkiye
Kimya
Sanayicileri
Derneği,
“Acil
http://www.tksd.org.tr/homepage-tr.asp, (28.04.2011)

Müdahale

Rehberi”,

Zor,
Lale,
Kimyasallarla
Güvenli
Çalışma
http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2282/unite18.pdf. (06.11.2009)

Esasları

711

BİR KAMU HASTANESİNDE YEMEKHANE HİZMET
SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Mesut Kumru1 , Pınar Yıldız Kumru2
Özet
Neredeyse tüm hastanelerin bilinen problemlerinden birisi, farklı düzeylerde de olsa,
yemeklerin hastalara soğuk ulaşmasıdır. Problemin çözümü süreç iyileştirme kapsamında
ele alınabilmektedir. Bu çalışmada, bir kamu hastanesinde daha önceden yapılmış bir
anket sonucu ortaya çıkan bu sorun, süreç iyileştirme analizi yapılarak çözülmeye
çalışılmakta, iyileştirme önerileri ortaya konmaktadır. Araştırmada, tanımlayıcı ve
açıklayıcı bilgileri elde etmek için tarama modeli kullanılmıştır. DMAIC metodolojisi
takip edilerek etki-neden analizleri yapılmış, yemek dağıtım süreleri gözlemlenmiştir.
Yemek dağıtım sürelerini olumsuz etkileyen darboğazlar üzerinde durularak yemekhane
servislerinin daha kısa sürede gerçekleştirilebilmesi için Hizmet Kalite Standartları da
gözetilerek öneriler ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Süreç İyileştirme, Yemekhane Hizmet Süreci, Tarama Yöntemi,
DEMAIC Metodolojisi
Abstract
One of the common problems that exists at different levels in almost all of the hospitals, is
serving the meals to patients cold. The problem could be solved by process improvement
approach. In this study, the problem, which emerged as an outcome of a previously
conducted survey, is to be solved in a public hospital and improvement suggestions are put
forward. In the research, a scanning model is used in order to attain descriptive and
explanatory information. Following the DEMAIC methodology, cause and effect analyses
were conducted; times for meal serving were observed. Focusing on the bottlenecks that
affect negatively the meal serving times, improvement suggestions were made to realize
the serving time shorter by taking into account the Quality Service Standards.
Keywords: Process Improvement, Catering Service Process, Scanning method, DEMAIC
Methodology
1. GİRİŞ
Hastaneler tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü ekonomik, teknik ve hukuki
özellikler taşıyan işletme türleridir. Ancak, hastaneler birer hizmet işletmesi olmalarına
rağmen, genel işletmelerden bazı yönleri ile ayrılmaktadırlar. Hastaneler öncelikle birer
sosyal kurumdur, karlılık ikinci plandadır. Ne var ki, bu gerçek hastanelerin ekonomik
işletmeler gibi işletmecilik kuralları ile yönetilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Diğer
bir fark, hastanelere toplumun her kesiminden insanların başvurabilmesidir. Hastaneye
başvuran insanların fiziksel ve psikolojik yapıları ile beklentileri diğer kurumlara
başvuranlardan çok farklıdır. Hastaneye başvuran insanlar ve yakınları sıkıntı, endişe,
gerginlik veya korku duygusu ile stres içinde olan kişilerdir.
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Sağlık hizmetleri de bazı açılardan diğer hizmet alanlarından farklıdır (Besterfielld vd.,
2003; 81). Hastaların hizmeti önceden deneme şansları yoktur. Ayrıca, hastalar
kendilerine verilen hizmetin kalitesini de bilinçli bir şekilde denetleyemezler, zira böyle
bir denetim için gerekli bilgi donanımına sahip değildirler. Başka bir deyişle, normal
tüketim malları alımında geçerli olan satıcı ve alıcı ilişkileri burada söz konusu değildir.
Sağlık hizmetinden yararlanmada tamamen sağlık personeline bağımlılık söz konusudur.
Bu bakımdan, hasta ve yakınlarının hastalıkları ve tedavileri konusunda bilgilendirilmeleri
ve eğitimleri son derece önemlidir.
Diğer işletmelerde olduğu gibi, hastaneler için de profesyonelleşme ve iyi bir yapı
oluşturma zorunluluk haline gelmiştir. Bir hastanenin rekabet avantajı sağlaması, iyi
mal/hizmet sunması yanında bilimsel yöntemlerle yönetilmesine de bağlıdır. Temel sağlık
hizmetlerinin yanısıra, ikincil hizmetlerin de (biyomedikal, yemek, laboratuar) hastalara
en iyi şekilde verilmesi esastır. İkincil hizmetler arasında yer alan ve genelde taşeron
firmalarca yerine getirilen yemekhane hizmetleri yalnızca hastaları değil, hasta
yakınlarını, refakatçileri ve hastane personelini de yakından ilgilendirmektedir. Anılan
kişilere sağlıklı, uygun kalite ve kantitede ve öngörülen sürede yemek hizmeti sunulması
müşteri memnuniyeti bakımından son derece önemlidir. Bu nedenle, yemekhane
hizmetlerinin performansı hastane yönetimleri tarafından çok yakın bir şekilde takip
edilmelidir.
İlerleyen bölümlerde, bir kamu hastanesinde daha önceden yapılmış bir anket sonucu
ortaya çıkan ve günümüzde hemen hemen tüm hastanelerin bilinen problemlerinden birisi
olan yemeklerin hastalara soğuk ulaşması sorununu ele alınmaktadır. Amaç, bu konu
üzerinde iyileştirme sağlamaktır. Uygulama çalışması ile, (1) yemekhane hizmet sürecinin
analiz edilerek süreç içindeki gereksiz faaliyetlerin ortaya çıkartılması, (2) hastane
çalışanlarının işlerini nasıl, ne kadar sürede yaptıklarının ve daha iyi nasıl
yapabileceklerinin belirlenmesi, (3) uygulama sonunda çalışanların performanslarının en
üst seviyeye çıkarılmasına yönelik olarak etkili ve verimli bir çalışma ortamının
yaratılmasına dayanak sağlanması ve (4) hastane işletmelerine olduğu kadar diğer
işletmelere de sistematik bir çalışma sunulması, hedeflenmektedir.
2. LİTERATÜR İNCELEMESİ
Günümüzde süreç iyileştirmeleri, tasarım ve üretim süreçlerine kıyasla daha az olmakla
beraber, hizmet süreçlerinde de uygulanmaktadır. Bu maksatla pek çok yöntem (altısigma, kıyaslama, yalın üretim, Kaizen, yeterlilik analizi, vb.) kullanılmaktadır. Literatüre
bakıldığında, hastanelerde ve özellikle yemekhane hizmet süreçleri üzerinde yapılan
iyileştirme çalışmaları nadir denebilecek düzeydedir (Donini vd., 2008; Johnson vd.,
2009) Bu çalışma, bu anlamda kayda değer bir katkı ifade etmektedir.

3. YÖNTEM
İlgili hastanenin yemekhane süreçlerinin geliştirilmesine yönelik olarak yapılan bu
araştırmada tanımlayıcı ve açıklayıcı bilgileri elde etmek için tarama modeli
kullanılmıştır. DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) metodolojisi takip
edilerek yürütülen çalışmada ayrıca etki-neden analizleri yapılmıştır. Yemekhanede
yemeklerin dolum esnasından hastalara ulaşma zamanına kadar geçen süreler incelenmiş,
rastgele seçilen gün ve servislerde dağıtım süreleri gözlemlenmiştir. Daha sonra, süreleri
olumsuz etkileyen darboğazlar üzerinde durularak yemekhane servislerinin daha kısa
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sürede gerçekleştirilebilmesi için Hizmet Kalite Standartları da gözetilerek öneriler ortaya
konmuştur.
4. UYGULAMA
4.1. Uygulama Yapılan Kurum, Hizmet Süreci ve Sorun
Çalışmanın yürütüldüğü kamuya ait hastane en son teknolojiyle 2005 yılında inşa edilmiş
olup, toplam yatak kapasitesi 750’dir. Yatakların 67’si yoğun bakım yatağı olarak
kullanılmaktadır. Hasta yatak odaları 1 ve 2 kişiliktir. Her odada banyo ve WC mevcuttur.
Hastane binasında 90 profesör, 52 doçent,79 yardımcı doçent, 5 öğretim görevlisi, 13
uzman, 289 araştırma görevlisi, 504 yardımcı sağlık personeli, 260 idari teknik görevli, 83
yardımcı hizmet görevlisi, 17 teknik hizmet görevlisi ve taşeron firmalara bağlı 422
temizlik, güvenlik ve yemekhane personeli hizmet vermektedir.
Hastane; yatak kapasitesi, personel sayısı, kuruluş yerinin büyüklüğü açısından
yurdumuzun önemli hastanelerinden biridir. Bu nedenle hastaneye yurdun çeşitli
yerlerinden birçok insan tedavi olmak amacıyla gelmektedir.
Hastanede taşeron firma tarafından yerine getirilen yemek hizmetleri sisteminin genel
yapısı ve iş süreçleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Sistemin genel yapısı ve performans
göstergeleri Şekil 1’de verilmektedir. Şekilden de görülebileceği gibi, yemeklerin sunum
sıcaklığı yemek hizmetlerinin performans göstergeleri arasında yer almaktadır.
Şekil 1. Yemek Hizmetleri Sisteminin Genel Yapısı

Girdiler
*Yemek malzemesi
*Temizlik malzemesi
*Bilgi formları

Tedarikçiler

Mutfak
Hizmet

Çıktılar
*Personel ve
hasta yemeği
*Bilgi formları

Süreci

*Beslenme ve
diyet bölümü
*Satın alma bölümü

Performans
Göstergeleri

Müşteriler
*Hasta / h. yakını
/ refakatçi
*Personel

*Hasta memnuniyet anketleri
*Yemeklerin kalite ve kantite

uygunluğu
Yemek hizmetleri sisteminin genel yapısına uygun olarak, hastanenin yemek hizmetleri
süreci iş akışı halinde Şekil 2’de gösterilmektedir.
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Yemek hizmetleri süreci içerisinde beslenme ve diyet faaliyetleri önde gelmektedir
(Puckett, (2004; 471). Tüm hastanelerde olduğu gibi, üzerinde çalışılan hastanede de
yemek hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesinde beslenme ve diyet bölümünün
önemli bir rolü vardır, Yemek hizmetleri süreci iş akışında bu bölümün aldığı rol açıkça
ifade edilmektedir. Diyet hizmetleri süreci iş akışı Şekil 3’de ayrıntılı olarak
verilmektedir.

Yapılan incelemeler sırasında, söz konusu hastanenin, Hastaneler Hizmet Kalite
Standartlarına (mutfakta yemek hazırlama ve yıkama yerlerinin ayrı olması; yiyecek
depolarının ısı, ışık ve nem kontrollerinin yapılması; mutfak personelinin koruyucu
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ekipmanları uygun şekilde kullanması, mutfak ortamının hijyenik şartlarda yıkanmaya ve
dezenfeksiyona elverişli olması) uygun olduğu belirlenmiştir.
Hastanede 2009 yılında 1000 hasta üzerinde yapılan bir anket sonucunda hastaların %
65’inin yemeklerden memnun olduğu, % 15’inin yemeklerin sıcaklığından hiç
bahsetmediği, % 10’unun yemeklerin hastane ortamında ancak o kadar olacağını belirttiği
ve % 20’sinin de yemeklerin soğuk olmasından şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştır. %
15’lik paya sahip olan ve yemeklerin sıcaklığından hiç bahsetmeyen hastaların ise hijyen
konusunda şikayette bulundukları belirlenmiştir. (Özpolat ve Gültaş, 2010: 102-103).
Görüldüğü gibi, en azından % 20’lik bir hasta grubu yemeklerin soğuk servis
edilmesinden memnun değildir. Bu sorunun en aza indirilmesi hastanenin müşteri
memnuniyeti bakımından önem taşımaktadır. Süreç iyileştirmeye dayalı bir yaklaşımla ele
alınabilecek bu konu, bu çalışmanın da özünü oluşturmaktadır.
4.2. Sürecin İrdelenmesi ve Sorunun Kaynaklarının Tespiti
Anket sonucu, yemekler konusunda duyulan memnuniyetsizlik kapsamında süreçler
incelenerek veri toplanmış ve yemekhanedeki çalışanlarla yüz yüze görüşme ve gözlem
yöntemiyle veriler elde edilmiştir. Rastgele seçilen gün ve servislerde dağıtım süreleri
gözlemlenmiştir.
Yemekhane hizmetlerinde yapılan gözlem ve incelemeler sonucu mevcut durum şu
şekilde belirlenmiştir. Yemekhane, hastane içerisinde 5 kattan sorumludur ve her katta
birden fazla bölüm bulunmaktadır. Bölüm sayısının farklı olması nedeniyle yapılan
servislerin süreleri de buna bağlı olarak değişim göstermektedir.
Pişirilen yemekler kaplara dolum safhasına geçmeden önce ölçülen sıcaklık 80°C’dir. Bu
değer normalde olması gereken en iyi değerdir. Çünkü yemeklerin içindeki besin değerleri
bu dereceye kadar korunabilmektedir.
Yemekler dolum için dolum kaplarına
alındıklarında bu sıcaklığın ortalama 60°C’ye düştüğü gözlemlenmiştir. Yemekler servis
için termo tepsilere bölünmeden ölçülen bu değer normal koşullarda yemeğin yenmesi
için en uygun sıcaklık değeridir.
Dolum aşamasında bir aşçı ile bir servis elemanı görev yapmaktadır. Diyetisyen
tarafından Rejim 1, Rejim 2 ve Rejim 3 olarak üç gruba ayrılmış menüler servis elemanı
tarafından listeler kontrol edilerek hangi hastaya hangi menü gideceği ayarlanmış şekilde
servis arabalarına yerleştirilmektedir.
Servislerde kullanılan tepsiler termo özellikleri nedeniyle mevcut sıcaklığı 10 dakika
koruyabilmektedir. Ancak, dolan servis arabalarının dağıtım için yaklaşık 45 dakika
beklemesi nedeniyle termo tepsilerin bu özelliği 10 dakika sonra etkisini yitirmektedir. Bu
termo tepsilerin sıcaklığı sabit tutma işlevini tam olarak yerine getirememe nedenlerinden
bir diğeri ise her gece yıkandıktan sonra tam olarak kurutulmuş olmamalarıdır.
Yemek dağıtım saatinden yaklaşık 1 saat önce dolum çalışmalarına başlanmaktadır.
Termo tepsilere bölünen yemekler servis elemanı tarafından her bölüm için ayrılmış
servis arabalarına yerleştirildikten sonra bütün arabaların dolması için beklenmektedir. Bu
bekleyiş servis elemanının yetersiz olmasından dolayı dolan arabaların katlara
çıkamamasından kaynaklanmaktadır. Yapılan gözlemler sonucu ilk dolan arabanın
dağıtım için yaklaşık 45 dakika beklediği görülmüştür. İlaveten, arabaların beklediği alan
sıcaklığı korumak açısından dezavantaj oluşturmaktadır. Zira, yemekhanenin giriş
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çıkışındaki kapıların sürekli açık olmasından kaynaklanan hava sirkülasyonu nedeniyle
ortam soğumakta, bu da termo tepsilerin sıcaklığını düşürmektedir.
Yemekhanede servis için toplam 12 servis arabası bulunmaktadır. Bütün arabalar,
dolduktan sonra, sırasıyla asansörlerin bulunduğu alana götürülmektedir. Asansörlerle
yemekhane arası mesafenin uzun olması yemeğin katlara geç ulaşmasında büyük rol
oynamakta ve bekleme süresine arttırmaktadır.
Asansörlere ulaşan servis arabaları kullanım yoğunluğundan dolayı asansör önünde 5-10
dakika beklemekte, ancak asansörler boş yakalandığı zaman arabalar asansörlere
alınabilmektedir. Ayrıca, asansör bu sırada başkaları tarafından çağırıldığı için neredeyse
her katta durmakta ve servis araçlarının gerekli katlara ulaşma süresi artmaktadır. Servis
arabaları katlara ulaştığında bekleme süresi dolumdan itibaren yaklaşık 50-60 dakika
olmaktadır. Bu geçen süre zarfında piştiği anda 80°C olan yemek sıcaklığı katlara
ulaştığında yaklaşık 20-30°C olarak ölçülmüştür.
Katlara ulaşan arabalar ilgili servise götürülerek yemek dağıtımına başlanmaktadır. İlk
dağıtım ile son dağıtım arasında yaklaşık 13 dakika geçmektedir. Bu süreyi belirli bir
standarda oturtabilmek için gözlemler yapılmış ve ortalama bir değer bulunmaya
çalışılmıştır. Eldeki verilere göre ortalama gözlem süresi 11.56 dakika olarak tespit
edilmiştir. Bölümlerde yatan hasta sayısı günlere göre değişiklik gösterdiği için ideal
ortalama süre 8-12 dakika olarak kabul edilmiştir.
4.3. Elde Edilen Bulgular
Sürecin irdelenmesi sonrasında hastanede gözlemlenen eksiklikler şöyle sıralanmıştır:
(1) Personelin nicel/nitel açıdan yetersizliği ve motivasyon eksikliği: Servisin daha hızlı
gerçekleşebilmesi için servis elemanlarının sayıca yetersiz olduğu açıktır. Önceden de
belirtildiği gibi, servis elemanı sayısı az olduğu için servis arabalarının tümü dolana kadar
aşağıda yemekhanede bekleme yapılmaktadır. Çünkü hastalara yemeği ulaştıran kişilerle
dolumu yapan kişiler aynıdır. Ayrıca, servislerin daha hızlı ve kaliteli gerçekleşebilmesi
için gerekli en önemli etkenlerden birisi servis elemanlarının niteliğidir. Bu konunun işe
alımlar sırasında yeterince dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır. Nicel ve nitel açıdan
yetersiz personelin motivasyonu da arzu edildiği gibi olmamaktadır.
(2) Hastane yemekhanesinin gerekli teknik cihazlar açısından yetersizliği: Teknolojik
açıdan yemekhane kısmen de olsa belirli bir düzeye sahiptir, ancak, özellikle servislerde
kullanılan termo tepsi, servis arabaları vb. araçlar son teknolojiye uygun değildir.
(3) Yemekhaneye ayrılan alanın yetersizliği: Yemekhanede istihdam edilen personelin
daha rahat bir şekilde çalışabilmesi için mevcut alan yeterli değildir.
(4) Yemekhanenin bina içinde yanlış konumlandırılması: Yemekhane ve asansörler arası
mesafenin çok uzun olması yatan hastalara ulaştırılması gereken yemeklerin yeterli
sıcaklıkta olmasına engel olan etmenlerden birisidir. Ayrıca, asansöre giderken geçilen
koridorlardaki hava sirkülasyonu yemeğin soğumasında en büyük rolü oynamaktadır.
(5) Asansör eksikliği: Yemekhaneye ait ayrı bir asansör olmadığından dolayı hastalar ve
servis arabaları aynı asansörü kullanmaktadır. Bu yüzden, servis arabaları asansör önünde
uzun süre beklemek zorunda kalmaktadır.
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4.4. Öneriler
Süreç iyileştirmeleri, ortalama dağıtım süresini en aza indirmek üzere ele alınmıştır. Bir
önceki bölümde yer alan eksikliklerin giderilerek süreçte iyileştirme sağlanabilmesi için
çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Bu önerilerden bazıları şu şekildedir:
(1) Yemekhane personeli nicel/nitel açıdan takviye edilmelidir. Yemeğin ilk dolum
anından hastaya ulaşana kadar geçen sürenin minimuma indirgenerek yemek sıcaklığının
olabildiğince muhafaza edilebilmesi açısından, önceliği yemekhanede istihdam edilen
personel sayısını arttırmaya vermek gerekmektedir. Çünkü personel sayısı azlığı
nedeniyle dolumu gerçekleşen servis arabaları yemekhane içerisinde yaklaşık 45 dakika
diğer servis arabalarının dolumunu beklemektedir. Bu süre, servis sırasında yemeğin
sıcaklığının korunmasında küçümsenmeyecek bir zaman dilimini oluşturmakta ve
olumsuz etki yapmaktadır. Ayrıca, yeni eleman alımı sırasında nitelik ön planda tutulmalı,
yeni elemanların kısa sürede işi kavrayıp gerekli hizmeti kaliteli bir şekilde verebilmeleri
için özellikle ilk haftalarda eğitime alınmaları gerekmektedir.
(2) Yemekhane personeli için ödül-ceza sistemine geçilmelidir. Bu maksatla, izin
günlerine dayalı, maliyeti düşük bir sistem kullanılabilir. Servis elamanlarının amirleri
tarafından servis süreleri kaydedilerek duruma göre ödül ya da ceza uygulaması
yapılabilir. Servisi olabildiğince hızlı ve hatasız gerçekleştirenlere ödül olarak haftalık
izin verilirken; belirtilen süre içerisinde servis tamamlanmadığı takdirde, yani 8-12
dakikadan daha fazla sürede yapıldığında, servis elemanı izin günlerinin iptali şeklinde
cezalandırılabilir. Böylece, çalışan motive olacak ve daha hızlı servis yaparak yemeğin
daha kısa sürede ve daha sıcak bir şekilde hastaya ulaşmasını sağlayacaktır.
(3) Arabalara dolum yapan servis elemanları ile katlarda dağıtıma çıkan servis
elemanları ayrılmalıdır. Şu an yemekhanede servis elemanı olarak 25 personel
bulunmaktadır. Ne var ki, servis elemanlarından 15 tanesi gün içerisinde servis süresi
boyunca dolum ve dağıtım aşamalarında görev almaktadır. Servis elemanı olarak istihdam
edilen diğer 10 kişinin bir kısmı haftalık izinlerini kullanmakta, diğer kısmı ise hastane
bünyesinde bulunan bir restoranda görev yapmaktadır. Bu nedenle, yemeklerin dolumunu
yapan servis elemanlarıyla katlara dağıtıma çıkan servis elemanları aynı elemanlardır.
Servis elemanları önce rasyonlarda belirtilen listeye göre mönüleri oluşturmakta, yani
hastaya özel yemekleri tabaklara uygun miktarda pay etmekte; diğer bir servis elemanı
tabakları terrmo tepsilere koyarken bir başka servis elemanı termo tepsilerin kapağını
kapatarak onları ait olduğu servis arabasına yerleştirmektedir. Eğer yemekleri dolduran ve
katlara dağıtıma çıkan servis elemanları farklı olursa, dolan servis arabaları hiç
beklemeden katlarına ulaşacak ve yaklaşık 30-40 dakikalık bir bekleme yüzünden
meydana gelen sıcaklık kaybı olmayacaktır.
(4) Servis işleminin hızlandırılabilmesi için özel tasarlanmış, soğuk havaya karşı
muhafazalı servis arabalarına ihtiyaç vardır. Servis arabalarının dört tarafının açık olması
her taraftan havaya maruz kalmasına ve yemeklerin soğumasına neden olmaktadır. Bunun
için özel tasarlanmış soğuk havaya karşı muhafaza edilmiş servis arabalarının alınması
gerekir.
(5) Yemekhane kapısı kendiliğinden kapanacak şekilde otomatik hale getirilmelidir.
Yukarıda, servis arabalarının yemekhane içerisinde beklediğinden bahsedilmişti. Bu
sırada yemekhane kapısının sürekli açık kalması veya açıldığı zaman kendiliğinden
kapanmaması şiddetli bir hava sirkülasyonuna neden olmaktadır. Kapının açık olup
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olmadığının sık sık kontrol edilip kapatılması veya kendiliğinden kapanan otomatik kapı
yapılması gerekmektedir.
(6) Yemek dağıtımı süresince yemekhane servis personelinin kullanabileceği anahtarlı
asansör sistemine geçilmelidir. Servis elemanlarının katlara dağıtım yapabilmesi için
asansörleri kullanması gerekmekte, ancak, asansör önünde uzun süre bekleme olduğu için
servis süresi uzamakta ve yemeklerin sıcaklığında düşüş olmaktadır. Bunu engellemek
için yemek dağıtım servisleri süresince asansörün yemekhane personeline ait olması
sağlanmalıdır. Bu da, yalnızca servis elemanlarının kullanabileceği ve asansöre başkasının
binmesini engelleyen anahtarlı siteme geçilerek gerçekleştirilebilir.
(7) Bölümlerde mutfak amacıyla ayrılmış bulunan ve halen hemşirelerin dinlenme yeri
olarak kullandıkları odaların asıl maksatlarına uygun ve havalandırma sistemleri
sağlanmış olarak kullanılmaları gerekir. Hastanede yatmakta olan hastalarla yapılan
anket onucuna göre, ortaya çıkan yemek sıcaklığındaki sorunun en etkili çözümü her
bölümde bulunan ve mutfak amacıyla ayrılan, fakat hali hazırda hemşirelerin dinlenme
alanı olarak yararlandıkları odanın asıl amacına yönelik kullanılmasıdır. Hastane yönetimi
mutfak için ayrılan odada yemek servisi yapıldığı zaman hastaların yemek kokusundan
rahatsız olduğunu iddia ederek orayı hemşirelere tahsis etmiştir. Oysa ki, mutfak olarak
belirtilen odalara havalandırma sistemi tam olarak kurulursa yemek kokusuna dair bir
şikayet olmayacaktır.
(8) Bölüm mutfaklarının kullanılması halinde, yemekler gastronom küvetlere konularak
özel olarak tasarlanmış dört tarafı kapalı, ısıyı muhafaza eden dolaplar içerisinde bölüm
mutfaklarına çıkartılmalı ve mutfaklardan tabaklara pay edilerek hastalara servis
edilmelidir. Böylece, yemekhaneden katlara çıkana kadar kaybolan sıcaklık minimuma
indirgenecektir. Ayrıca, yemekler yemekhanede tabaklara pay edilirken tabakların soğuk
olması, bölünen yemeğin miktarının azalmasından kaynaklanan daha hızlı soğuması gibi
nedenler servislerdeki odaların mutfak haline getirilmesiyle az da olsa giderilmiş
olacaktır.
5. SONUÇ
İlgili yemekhane yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, ayrıntılı inceleme ve
gözlemler sonucu geliştirilen yukarıdaki önerilerden düzenleme gerektiren, ya da önemsiz
sayılabilecek maliyetli olan bir kısmı uygulamaya konmuştur. İlk etapta aşağıdaki
önlemler alınmıştır.
(1) Hava sirkülasyonu olan yemekhane çıkış kısmına yeni otomatik kapı sistemi
kurulmuştur. Böylece, bekleme halindeki yemek arabalarının hava sirkülasyonuna maruz
kalmalarının önüne büyük çapta geçilmiştir.
(2) Yemekhanede üç farklı dolum alanı bulunduğu ve her kata en fazla 4 araba çıkabildiği
için, dolan arabaların dörderli gruplar halinde hemen servislere çıkarılması uygulamasına
geçilmiştir. Bu uygulamayla, tüm arabaların dolması için gereken ortalama 45 dakika,
beher araba için gereken 5-6 dakika dolum süresi dikkate alındığında 12-15 dakikaya
kadar indirilmiştir. Bu işlem, personel planlaması yapılarak (dolum ve servis
elemanlarının ayrılmasıyla) gerçekleştirilmiştir.
(3) Ödül-ceza sistemi, önerildiği şekilde uygulamaya alınmıştır. İlk belirlemelere göre, bu
uygulamanın servis süresinin kısaltılmasında etkili olmaya başladığı görülmüştür.
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Elde edilen ilk sonuçlara göre, daha önceleri 20-30°C’ de müşterilere ulaştırılan yemek
sıcaklığının 40-50°C’ye kadar çıkabildiği tespit edilmiştir. Müşteri memnuniyetinde
sağlanacak gelişmelere göre, daha maliyetli olan diğer önerilerin de zamanla devreye
alınması söz konusu olabilecektir.
Bu çalışma, hastanelerde yer alan ikincil süreçlerden birisi olan yemekhane hizmet
sürecinin iyileştirilmesini bir örnek uygulama üzerinde ele almıştır. İkincil süreçlerde
olduğu gibi, birincil süreçlerde de (temel sağlık hizmetleri) benzer uygulamalar
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RANDEVU SİSTEMLERİNİN SAĞLIKTA KALİTE VE VERİMLİLİK
AÇISINDAN ÖNEMİ: LİTERATÜR VE UYGULAMADAKİ ÖRNEKLER
Ronay Ak1 , Tuğba Çayırlı2
Özet
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, sağlık hizmetlerinde kalite ve verimliliğin,
dolayısıyla da performansın arttırılması amacıyla yapılan çalışmalar giderek önem
kazanmaktadır. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği (YA/EM) teknik ve
yöntemleri, sağlık sistemlerinin en etkin ve en verimli bir şekilde tasarlanmasında
uygulayıcılara destek sağlamaktadır. Bu tekniklerin sıkça kullanıldığı uygulama
alanlarından biri randevu sistemleri tasarımıdır.
Literatürde, sağlık sistemlerinde hasta memnuniyetini ve kaliteyi arttırmak adına yapılmış
çalışmalar oldukça fazladır. Hasta memnuniyetini etkileyen önemli faktörlerler arasında
hastaların sağlık hizmetine erişme süreleri olan “endirekt bekleme” ile randevu aldıktan
sonra klinik içerisindeki “direkt bekleme” süreleri yer almaktadır. Hastaların bekleme
sürelerinin yanı sıra, doktorların boş kalma ve fazla mesai yapma süreleri de randevu
tasarımında göz önünde bulundurulan diğer önemli klinik performans
ölçütleridir. Çalışmalar, etkin ve doğru tasarlanmış randevu sistemlerinin klinik
performansını iyileştirdiğini kanıtlamaktadır.
Bu çalışmada amaçlanan, randevu sistemi tasarımında ele alınması gereken tüm karar ve
çevresel faktörlerin bir taksonomisini çıkarmak, kullanılan metodolojilerden, performans
ölçütlerinden ve literatürde yapılmış bazı çalışmalardan örnekler sunmaktır. Diğer bir
amaç, Türkiye’deki hastaneler ya da klinikler baz alınarak hasta randevu çizelgeleme ile
ilgili bugüne kadar yapılmış çalışmaları derleyerek, gelecekte ülkemizde bu alanda
yapılacak olan akademik çalışmalara ışık tutmaktır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Sistemleri, Randevu Çizelgeleme Problemi, Sağlıkta
Yöneylem Araştırma teknikleri uygulaması
Abstract
In the developing and developed countries, studies conducted on improving both the
quality and the efficiency, and thus the overall performance of healthcare systems is
increasingly becoming important. The field of Operations Research/Industrial
Engineering (OR/IE) offers tools and techniques that help healthcare practitioners design
their systems more efficiently and effectively. One such application area is the design of
appointment systems (AS) that highly utilize such techniques.
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In the literature, several studies have addressed the issue of improving patient satisfaction
and quality of healthcare systems. An important factor in patient satisfaction is the
waiting time – both the “indirect waiting” that relates to time required to access the
service (i.e. how long it takes to make an appointment), and the “direct waiting” that
relates to how long the patient waits in the clinic. AS also affect other important measures
such as the physician idle time and overtime, along with patient waiting times. Studies
have shown that well-designed AS are successful in improving clinic performance on all
these measures.
The aim of this study is to present general problem formulation and modeling
considerations, and to provide taxonomy of methodologies used in the previous literature.
We discuss the decision and the environmental factors that need to be taken into account
in the design of AS, as well as the commonly-used measures for evaluating AS. Another
goal is to review appointment-scheduling studies that have been conducted in Turkey, so
as to shed some light on future academic work in this area.
Keywords: Health Care Systems, Appointment Scheduling Problem, Application of
Operation Management Techniques in Health Care
1. GİRİŞ
Günümüzde hastaları ayakta tedavi etmeye yönelik tıbbi yöntemler geliştirilmekte ve
bunun sonucunda hastanelerde yatan hasta sayısı gittikçe azalmaktadır. Sağlık
sektöründeki bu değişime paralel olarak, ayakta teşhis ve tedavi veren sağlık
birimlerindeki randevu sistemlerinin en etkin ve etkili bir biçimde tasarlanması büyük
önem kazanmaktadır.
İyi tasarlanan randevu sistemlerindeki ana amaç, klinik içindeki hasta akışını
düzenleyerek hastaların bekleme sürelerini ve doktorların boş kalma ve fazla mesai riskini
azaltmaktır. Aynı zamanda, kullanılan randevu sistemleri, hastaların kaç gün sonrasına
randevu alabildiğini, diğer bir deyişle sağlık hizmetine erişim sürelerini belirler. Her
açıdan, sağlıkta kalite ve verimliğe olan etkisi tartışılmazdır.
Randevu sistemlerinin yakın gelecekte Türkiye’deki bütün hastanelerde ve sağlık
birimlerinde yaygınlaşacağını öngörürsek, kısıtlı kaynaklarla hasta memnuniyetini
artırmak için bu sistemlerin verimli hale getirilmesi elzemdir. Yakın tarihteki bu
gelişmeler, konunun artan önemine ve randevu sistemlerinin en etkin şekilde çalışmasını
sağlamak üzere yapılacak her türlü çalışmanın uygulamada sağlık sistemlerine katacağı
katkıların önemine dikkat çekmektedir.
Yapılan incelemeler sonucunda görülmüştür ki şu ana kadar randevu sistemlerinin kalite
ve verimlilik açısından önemi üzerine kapsamlı bir ulusal literatür çalışması
yapılmamıştır. Bu bakımdan bu çalışma gelecekte ülkemizde bu alanda yapılacak olan
akademik çalışmalara ışık tutacak niteliktedir. Çalışmanın devam eden kısmı şu şekilde
organize edilmiştir: Bölüm 2’de randevu sistemleri- tasarımının temel karar
aşamalarından ve bu alanda literatürdeki çalışmalardan bahsedilecektir. Bölüm 3’te
RS’nin performansını ölçmek için kullanılan performans ölçütleri anlatılacaktır. Bölüm
4’te Türkiye’de RS üzerine yapılmış çalışmalardan bahsedilecek, son bölümde de ise
sonuçlar ve gelecek için öneriler verilecektir.
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2. RANDEVU SİSTEMLERİ (RS) TASARIMI
Ayakta tedavi veren sağlık birimlerinde randevu sistemlerinin tasarımı, 1950’lerden bu
yana araştırılmaktadır. Literatürdeki çalışmaların detaylı bir incelemesi Çayırlı ve Veral
(2003) ve Denton ve Gupta (2008)’da verilmektedir. Aşağıdaki bölümlerde randevu
tasarımı problemini farklı kapsamda ele alan bu iki taksonominin ana hatları
verilmektedir.
Denton ve Gupta (2008), literatür taramasında, randevu çizelgelemesi problemi ile ilgili
karar ve çevresel faktörleri, üç farklı sağlık sistem için değerlendirmektedir: (i) birinci
basamak, (ii) uzman klinikler, ve (iii) cerrahi operasyonlar.
(i) Birincil Basamak Sağlık Sistemlerindeki Randevu Çizelgelemesi
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde hastaların büyük çoğunluğu, sabit bir sürede
karşılanabilecek hizmetlere gereksinim duyarlar.Çayırlı ve Veral (2003) taksonomisinde
detaylı bahsedilen RS tasarım öğeleri en standart şekliyle bu kategoride kullanılmaktadır.
Örneğin, servis sağlayıcılar mevcut muayene sürelerini 15-30 dakikalık dilimlere bölerek
her bir kategorideki randevu isteklerine göre standart dilim sayısını belirleyebilirler (rutin
15 dakika; genel muayene 30 dakika gibi). Her gün için randevuya başlama ve bitiş
zamanları belirlenip ayrıca son dakika çıkabilecek bazı randevu istekleri için de boş
zaman dilimleri de bırakılabilir.
(ii)

Uzman Kliniklerdeki Randevu Çizelgelemesi

Uzman kliniklerde hasta muayene süresi hastaların tanılarına ve diğer karakteristiklerine
göre daha fazla değişkenlik gösterme eğilimindedir. Bundan dolayı, servis zamanı
standart zaman dilimlerine bölünemeyebilir. Ayrıca, birçok uzman klinik birinci
basamaktaki doktordan sevk istemektedir. Bu tür durumlarda, randevular sevk edilen
doktorun tıbbi asistanı tarafından verilir. Kayıtlar periyodik aralıklarda (örneğin: günün
sonunda) yapılabilir. Uzman kliniklerde randevu çizelgeleme, ortaya çıktıktan hemen
sonra müdahale edilmesi gereken acil randevu istekleri için kapasite ayırma ihtiyacı ve
daha değerli olan uzman doktor zamanının boşa gitmemesi için ayrıca özel bir çaba
gerekmesi nedenlerinden dolayı daha karmaşıktır.
(iii) Cerrahi Operasyonlarda Randevu Çizelgelemesi
Cerrahi operasyonların çizelgelenmesi bu üç kategori içerisinde en karmaşık olandır.
İşlem süreleri oldukça değişkendir ve gerekli tıbbi taramaları yapmak için bazı operasyon
öncesi randevulara ihtiyaç duyulabilir. Nitekim çeşitli hizmet sağlayıcıları ve farklı
kaynakların koordineli bir şekilde çizelgelenmesi gerekebilmektedir. Örneğin, operasyonu
yapacak cerrahi ekibe ek olarak, düzgün donanımlı bir ameliyat odası, uzman hemşire
ekibi ve anestezi uzmanının da arzulanan başlama zamanında hazır olması gerekmektedir.
Bundan dolayı, ameliyat çizelgelemeleri genelde iki aşamalı olmaktadır. Hasta ve doktor
ameliyat için bir zaman penceresi belirlerler. Bu zaman penceresinin yeterli sayıda
olmasından diğer bir deyişle başka hastalar tarafından da seçilmesinden sonra, ikinci
aşamada gün ve saate karar verilir. Bu iki aşamalı sistem, diğer sağlayıcılardan tıbbi
kayıtların alınmasına ve iptaller ve gecikmelere karşı bir izolasyon oluşturulmasına imkan
sağlamaktadır.
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Birinci basamak sağlık sistemleri için kapasite planlamaya yönelik çalışmalarda genel
amaç endirek bekleme süresini azaltmaktır. Endirekt bekleme randevu için beklenen süre
olarak tanımlanabilir (Denton ve Gupta, 2008:801). Son yıllarda Amerika Birleşik
Devletleri’nde yaygınlaşan ve ‘açık erişim’ (open access) olarak adlandırılan uygulamada,
randevu talep eden hastalara aynı gün içinde hizmet vermek amaçlanmaktadır. Bu konu
literatürde son yıllarda oldukça ilgi görmüş, ve geleneksel randevu sistemleri ile
karşılaştırmasını yapan pek çok çalışma yapılmıştır. Ayrıca açık erişim sisteminin hangi
klinik ortamlarında daha başarılı olduğunu inceleyen çalışmalar da mevcuttur (Kopach
vd., 2007).
Açık erişim sisteminin ana varsayımı talebi karşılayacak yeterli kapasitenin varlığıdır.
Literatürdeki çalışmaların çoğu pratikte uygulanan bu sistemin teorik olarak
performansını ölçmeye ve sistem tasarımına yöneliktir. Örneğin Green vd. (2007) bir
hekime bağlı olması gereken toplam hasta sayısını bulan bir analitik model
geliştirmişlerdir. Dobson vd. (2008), gün içinde acil hastalar için zaman ayrılmasının
etkilerini araştırmışlardır. Robinson ve Chen (2010) açık erişim sistemi ile geleneksel
randevu sistemini karşılaştırmış ve açık erişimin endirek bekleme süresini azaltmakta
daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bütün bu çalışmalarda günlük talebin günlük
kapasitenin çok üzerinde olmadığı, ve talepte mevsimsel davranış gözlenmediği
varsayılmıştır.
Çayırlı ve Veral (2003) taksonomisinde randevu sistemleri tasarımı, randevu
(çizelgeleme) kuralları, hasta sınıflandırılması ve randevusuna gelmeyen (no-show)
ve/veya randevusuz gelen hastalar (walk-in) için yapılacak ayarlamalar olmak üzere üç
karar aşaması olarak ele alınmıştır.
(i) Randevu Çizelgeleme Kuralları
Çizelgeleme kuralları, hastaların hangi aralıklarla ve hangi sayıda çağrıldığını belirleyen,
randevu sistemi tasarımının en temel karar aşamasıdır. Blok sayısı (ni), her bloğa kaç
sayıda hastanın çağrıldığıdır, tekli ya da çoklu, sabit ya da değişken olabilir. Başlangıçbloğu (n1) mesai saatinin başlangıcına kaç kişi çağrıldığını belirler. İki randevu arasındaki
süreyi belirleyen randevu aralığı (ai) genellikle konsültasyon süresine (ortalama ve
varyans) göre belirlenir. Bu üç değişkenin birleşimi ‘randevu kuralını’ belirler. Çeşitli
olasılıkların şematik özeti Şekil 1’de gösterilmektedir.
Bailey (1952), o zamanın yaygın yöntemi olan bütün hastaların mesai başlangıç saatine
çağırılmasının hastaların gereksiz beklemelerine sebep olduğunu öngörerek, bugün kendi
ismiyle anılan ‘Bailey kuralını’nı önermiştir. Bu kuralda, ilk iki hastaya mesai saatinin ilk
randevusu verilmekte, diğer hastalar ortalama konsültasyon süresine göre belirlenen sabit
aralıklarla teker teker çağırılmaktadır. Benzetim modeli kullanarak, bu randevu
çizelgeleme kuralının, doktorları fazla boş kalma riskine sokmadan, hastaların bekleme
sürelerini iyileştirdiğini kanıtlamıştır. Nitekim, bu ilk çalışmadan sonra, sağlıkta randevu
sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmış ve literatürde farklı çizelgeleme kurallarının bilimsel
olarak incelenmesi hız kazanmıştır.
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Şekil 1. Randevu Çizelgeleme Kuralları (Çayırlı Ve Veral, 2003)

Blok Sayısı
1. Tek-blok
n1= N

N

tb
te
Klinik
Süre Uzunluğu (T)
2. Tekli-blok/Sabit-aralık
ni= 1 tüm hastalar için i= 1, 2, 3, …, N
ai sabit
1
tb
ai
3. Tekli-blok/Sabit-aralık, sadece birinci blok çoklu
n1> 1; ni= 1 tüm hastalar için i= 2, 3, …, N
n1
ai sabit
1
tb
ai
4. Çoklu-blok/Sabit-aralık (m-hasta)
ni= m >1 tüm hastalar için i= 1, 2, 3, …, N
ai sabit

m

tb
ai
5. Çoklu-blok/Sabit-aralık, sadece birinci blok çoklu
n1> m; ni= m> 1
n1
m
ai sabit
tb
ai
n1

6. Değişken-blok/Sabit-aralık
ni değişken i= 1, 2, 3, …, N
ai sabit

tb
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ai
7. Tekli-blok/De i ken-aral k
ni= 1 tüm hastalar için i= 1, 2, 3, …, N
ai deiken
1
tb
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N= toplam hasta says, ai= randevu aralklar, tb= klinik balama saati, te= klinik kapan
saati,
ni= blok says, n1= birinci blok
Hastalarn ikier ya da daha fazla sayda çarld ‘çoklu-blok’ (Soriano 1966; Blanco
White ve Pike 1964) ve her bloa çarlan hasta saysnn deikenlik gösterdii,
‘deiken-blok’ kurallar (Fries ve Marathe 1981; Vanden Bosch vd.,1999) önerilmi ve
test edilmitir. Tüm bu çalmalarda hastalara ayrlan randevu aralklar sabit
tutulmaktadr. Sonraki çalmalarda, randevu aralklarnn ve/veya bloklarn deikenlik
gösterdii daha karmak randevu sistemlerine ilginin arttn görmekteyiz (Ho ve Lau
1992; Yang vd.,1998). Baz analitik çalmalar ile, optimal randevu kurallarnda randevu
aralklarnn mesai saatinin ortasna doru gittikçe artt ve son ksmda tekrar ksald
gözlemlenmitir (Denton ve Gupta 2003). “Dome (kubbe tipi)” olarak adlandrlan bu
kural gelecek vaadetmekte ve güncel çalmalar tarafndan incelenmektedir (Kaandorp ve
Koole 2007; Klassen ve Yoogalingam 2009).
(ii) Hasta S n fland r lmas
Randevu sistemlerinin daha kapsaml ele alnd bir grup çalmada, sadece çizelgeleme
(scheduling) problemi deil, ayn zamanda farkl hasta gruplarnn mesai saati içersinde
ne ekilde sraland da (sequencing) ele alnr. Burdaki ana varsaym, randevu için
arayan hastalarn, çeitli gruplara ayrlabileceidir ki, bu da RS’nin ikinci karar aamas
olarak düünülebilir. Snflandrmalar hastann tipine (yeni-kontrol), yana (pediatrik,
erikin, geriatrik) ya da uygulanacak farkl prosedürlere göre yaplabilir (tomogrofide
kafa, omur, beyin, vb.). Burdaki amaç, eer konsültasyon sürelerinde belirgin farkllklar
var ise, bunlarn randevu sistemine yanstlmasndan doabilecek iyiletirmelerdir.
Herhangi bir hasta snflandrlmas göz önüne alnmadnda, randevu sistemleri
hastalarn ortalama konsültasyon sürelerine göre tasarlanmakta ve klinik içi sralamada
herhangi bir kural kullanlmamaktadr.
Cox vd. (1985), Kulak-Burun-Boaz kliniinde gerçek-yaam verileri kullanarak
kurduklar benzetim modelinde yeni ve eski hastalarn sralanmasnda farkl yaklamlar
incelemilerdir. Klassen ve Rohleder (1996), hastalar konsültasyon sürelerindeki
varyansa göre “düük-yüksek“ olarak snflandrmtr. Yazarlarn benzetim tabanl
deneysel modellerinden çkan sonuçlar, mesai balangcnda “düük-varyans” hastalarn
listelenmesinin en iyi yaklam olduunu göstermitir. Tablo 1’de örnek olarak bu
çalmadaki sralama ve çizelgeleme kurallarndan bazlar gösterilmitir. Bu
çalmalardan farkl olarak, Çayrl vd. (2008), sralama kurallarn “yeni/eski” hasta
snflandrmas kullanarak çeitli çizelgeleme kurallar üzerinde test etmitir. Böylece
çizelgeleme ile sralama kurallar arasndaki olas etkileimler de ANOVA yöntemi ile
incelenmitir.
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Bunlarn dnda, sralama ve çizelgeleme problemlerini inceleyen baz analitik çalmalar
(Wang 1993; Vanden Bosch ve Dietz, 2001) ve vaka çalmalar (Lehaney vd., 1999) da
mevcuttur. Polikliniklerin dnda, tehise dayal ekipman kullanmndaki (radyoloji ve
CAT taramas gibi) uygulamalar deerlendirilmi, ve “hastanede yatan - ayaktan gelen”
türünde basit hasta snflandrmalarnn dahi performans arttrd görülmütür (Walter
1973; Kolisch ve Sickinger 2008). Hangi ortamlarda sralama kurallarnn tercih edilecei
de aratrlmtr (Çayrl vd. 2006; 2008). Çalmalardan çkan sonuç, randevu sistemleri
tasarmnda bu detayda ince ayarlamalarn performans arttrddr. Ancak alternatif
çizelgeleme ve sralama kurallarnn performans, klinik ortamndaki faktörlere baldr ve
genelleme yapmak zordur. Uygulamada çok fazla gruplamaya gidilmesinin getirebilecei
zorluklar gözard edilmemeli ve grup says olabildiince kstl tutulmaldr.
Tablo 1. Literatürdeki Randevu Sistemlerinden Örnekler (Klassen Ve Rohleder,
1996)
1. Çizelgeleme Kurallar

i.
ii.
iii.

2.

2BEG (Bailey Kural): lk dilime iki hasta, sonraki dilimlere birer
hasta atanr
4BEG: lk dilime dört hasta atanr, sonraki dilimlere birer hasta atanr
OFFSET: lk be hasta sistematik olarak randevu zamanlarndan daha
önce, geri kalanlar da sistematik olarak randevu zamanlarndan daha
geç gelirler

Sralama Kurallar

i.
ii.
iii.
iv.

FCFA: lk arayan hasta ilk randevuyu alr.
ALTER: Düük ve yüksek varyansl hastalara dönüümlü olarak
randevu verilir (LHLHL...)
HVBEG: Bütün yüksek varyansl hastalara seansn banda randevu
verilir (HHH…LLL)
LVBEG: Bütün düük varyansl hastalara seansn banda ve sonunda
randevu verilir (LLL...HHH)

(iii) Randevusuna Gelmeyen ve/veya Randevusuz Gelen Hastalar için Yap lan
Ayarlamalar

Literatürde bir grup çalma, baz hastalarn randevularna gelmeme ihtimali
dorultusunda randevu defterine fazladan hastalar ilave ederek (overbooking) doktorun
bo kalma riskinin azaltlmasn inceler. LaGanga ve Lawrence (2007)’n benzetim
çalmasnn sonuçlarna göre, bu yöntem beklendii üzere salk personelinin
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verimliliğini arttırmakta, ancak aynı zamanda fazla mesai riskini ve hastaların ortlama
bekleme sürelerini arttırmaktadır. Benzer bir çalışmada, Muthuraman ve Lawley (2006)
ekstra hasta eklemenin analizini yaparken randevuya gelmeyen hastaların genel oranını
değil, farklı hasta gruplarındaki değişken oranları göz önüne almaktadır. Sonuçlara göre,
geçmişte randevusuna gelmeyen hastaların verilerinin incelenmesiyle, çeşitli hasta
grupları için farklı oranların kullanılmasının klinik performansını iyileştirdiği
görülmektedir. Hastaların randevularına gelmeme olasılıkları bazı çalışmalarda eşit kabul
edilirken, bazı çalışmalarda hastalara karakteristiklerine göre gelmeme olasılıkları
atanmaktadır. Glowacka vd. (2009), Birliktelik Kuralı Madenciliği (ARM) tekniğini
kullanarak hastalara gelmeme olasılığı atamışlardır. Veriler, Amerika’nın güney
doğusundaki ayakta hasta tedavi eden ücretsiz bir klinikten alınmış ve daha sonra klinik
için çeşitli çizelgeleme tekniklerini değerlendirecek benzetim modelleri kurulmuştur.
Öte yandan, literatürde randevusuz gelen hastalarla nasıl baş edilebileceği ve/veya bu
hastaların mevsimselliğini araştıran çalışmalar son derece sınırlıdır. Halbuki, pek çok
klinik randevulu hastaların bekleme sürelerini uzatmadan ve doktorun fazla mesai riskini
arttırmadan, randevusuz gelen hastalara hizmet verebilmek problemi ile karşı karşıyadır.
Randevusuna gelmeyen hastaların yaratttığı randevu boşluklarının, bu problemi
çözeceğini düşünmek ise doğru değildir, nitekim bu faktörlerin zamanlamaları birbirinden
bağımsızdır. Literatürdeki ampirik verilere göre, randevusuz hasta oranları tedavi türlerine
göre farklılık göstermekte ve bazı kliniklerde yüzde 60’lara kadar çıkabilmektedir (Fetter
ve Thompson 1966; Çayırlı vd. 2006). Ayrıca sosyo-ekonomik durum ile randevusuz
gelme olasılığı arasında direk bağlantı bulunmaktadır (Virji, 1991). Vissers ve Wijngaard
(1979), randevusuna gelmeyen hasta ve randevusuz gelen hasta oranları doğrultusunda,
randevu aralıklarının ne şekilde ayarlanması gerektiği ile ilgili bir yaklaşık metod
geliştirmiştir. Ancak yazarlar, bu iki faktörün birlikte olan etkisini değil, teker teker olan
etkilerini ele almaktadırlar. Rising vd. (1973)’nin vaka çalışmasında, randevusuz
hastaların hafta içi daha az ya da yoğun olduğu gün ve saatlerde, randevuların bu talep
dalgalanmalarını tamamlayacak şekilde verilmesinin hasta akışını iyileştirdiği
örneklenmektedir.
Literatürde ayrıca acil hastalar için de RS’de nasıl düzenlemeler yapılacağı ile ilgili
çalışmalar mevcuttur. Klassen ve Rohleder (1996), 24 saat içerisinde görülmesi gereken
acil hastalar için ayrılacak boş dilimlerin en iyi ne şekilde ayarlanacağını incelemişlerdir.
İncelemelerinin sonucunda, seansın erken vakitlerinde acil hastalar için daha fazla dilim
bırakırlarsa, ortalama hasta bekleme süresinin daha düşük ve daha az acil hastanın
muayene edildiğini; diğer yandan eğer seansın daha geç saatlerinde daha fazla boş dilim
bırakılırsa doktor boş kalma süresinin daha düşük, ve daha fazla acil hastanın muayene
edildiğini belirtmişlerdir.
Literatürdeki çalışmalar, Çayırlı ve Veral (2003) taksonomisindeki üç karar aşamasına
göre Şekil 2’de sınıflandırılmıştır. Görüldüğü üzere, büyük çoğunluk, birinci karar
aşaması olan çizelgeleme probleminde (blok sayısı/randevu aralığı belirlenmesinde)
odaklanmaktadır. Burdaki ana amaç hangi klinik ortamlarında hangi çizelgeleme
kurallarının daha iyi performans gösterdiğinin araştırılmasıdır.
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Şekil 2. Literatürdeki Randevu Sistemleri

Randevu Çizelgeleme Kuralları

Hasta Sınıflandırması

Walter (1973)
Bailey (1952);
Cox vd. (1985)
Fetter and Thompson (1966)
Klassen and Rohleder (1996)
Cayirli vd.
Soriano (1966); Rising vd. (1973)
Vanden Bosch and Dietz (2001)
(2006, 2008)
Fries and Marathe (1981)
Ho and Lau (1992, 1999)
Liao vd. (1993); Wang (1993, 1997)
Yang vd. (1998)
Lehaney vd. (1999)
Vanden Bosch vd. (1999)
Denton and Gupta (2003)
Kaandorp and Koole (2007)
Klassen and Yoogalingam (2009)
Blanco White and Pike (1964)
Vissers and Wijngaard (1979)
Muthuraman and Lawley (2006)
LaGanga and Lawrence (2007, 2008)

Randevusuna Gelmeyen ve/veya Randevusuz Gelen
Hastalar için Yapılan Ayarlamalar

3. RANDEVU SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ
İyi tasarlanmış RS’nde ana amaç, hastaların bekleme sürelerini ve doktorların boş kalma
ve fazla mesai sürelerini dengelemektir. Hastaların bekleme sürelerini, direkt ve endirekt
olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Endirekt bekleme, hastanın randevu almak
istediği zaman ile randevusunun verildiği zaman arasında geçen süredir. Direkt bekleme
ise hastanın klinik içersindeki doktor bekleme süresidir ve çizelgelenmiş hastalar için
randevu saatinden sonra hesaplanması daha doğrudur. Nitekim erken gelen hastaların
daha uzun süre beklemesi kliniğin sorumluluğu değildir. Endirek bekleme süresi için
kullanılan birim gün, direkt bekleme süresi için ise dakikadır.
Literatürde alternatif randevu sistemleri (RS)’ni değerlendirmek amacıyla kullanılan
çeşitli performans ölçütleri vardır. En çok kullanılan ana performans ölçütü, hasta ve
doktor odaklı maliyetlerin toplamıdır:
TM= MH(B) +MD(S)
(1)
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Bu toplam maliyet (TM) formülünde, “B” hastalarn ortalama direkt bekleme süresi, “S”
doktorun bo kalma süresidir. MH ve MD ise srasyla hasta bekleme ve doktor normal
mesai maliyetlerini tanmlamaktadr. Baz çalmalarda doktorun fazla mesai süresi de
maliyete katlmaktadr.
Dier bir önemli bir performans ölçütü, randevu sisteminin ne kadar adil ve eitlikçi
olduu ile ilgilidir. Genellikle mesai saatinin ilk randevularn alan hastalar, hastalara göre
daha az beklerler. Nitekim gün içerisinde varyansn artmasna doru orantl olarak
kuyruklarn giderek uzamas beklenen bir sonuçtur. Üstelik younluk arttkça, doktorlarn
hzlanmas pratikte skça gözlemlenen bir durumdur ve hastalar iki açdan da - hem artan
bekleme süreleri hem de ksalan muayeneler- hakszla urayabilmektedirler.
Dolaysyla, RS’nin ne derece “eitlikçi” olduunu, bekleme zamanlarnn ya da kuyruk
uzunluunun varyansna bakarak deerlendirmek mümkündür. Bir dier alternatif,
hastalarn ortalama bekleme sürelerini klinikteki randevu sralarna (1.,2., gibi) göre
ölçmektir.
Bunlarn dnda, literatürde RS’yi deerlendirmek için, endirekt bekleme süreleri, doktor
verimlilii (bir seansta muayene edilen hasta says), hastalarn istedikleri zaman
diliminde randevu alabilmeleri olaslklar gibi çeitli ölçütler de kullanlmaktadr (Bkz.
Tablo 2).
Literatürde, farkl klinik ortamlarn yanstabilmek için çeitli çevresel faktörler
modellenmi ve bunlarn hem çizelgeleme kurallar üzerindeki hem de performans
ölçütleri üzerindeki etkileri aratrlmtr. lk kapsaml çalma olan Ho ve Lau (1999)’da
benzetim modeli kullanlarak incelenen üç çevresel faktörden (günlük verilen randevu
says, konsültasyon sürelerinin varyans ve randevusuna gelmeyen hastalarn oran) en
önemlisinin, randevularna gelmeyen hasta oran olduu belirtilmitir. Benzer bir
çalmada Çayrl vd. (2006) bu üç faktöre ilaveten, hastalarn randevularna geç veya
erken gelmeleri olarak tanmlayabileceimiz hasta dakikliini ve randevusuz gelen hasta
orann incelemitir.
Sonuç olarak, performans ölçütleri üzerindeki etkileri en fazla olan ve dolaysyla randevu
tasarmn en çok etkileyen iki faktör, randevusuna gelmeyen hasta oranlar (no-shows) ile
randevusuz gelen hasta (walk-in) oranlardr.
Tablo 2. Literatürde En Çok Kullan lan Performans Ölçütleri
1.

Maliyet Tabanl Ölçütler
Hastalarn bekleme süresi
Doktorlarn bo kalma süresi
Doktorlarn fazla mesai süresi

2.

Zaman-Bazl Ölçütler
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Hasta bekleme süresinin ortalaması, maksimum değeri ve sıklık
dağılımı
Doktor boş kalma süresinin ortalaması, maksimum değeri ve sıklık
dağılımı
Hasta akış süresinin ortalaması ve sıklık dağılımı
Randevularının ilk 30 dakikası içerisinde muayene edilen hasta
yüzdesi
3.

Yoğunluk Ölçütleri
Kuyrukta bekleyen hasta sayısı ortalaması ve sıklık dağılımı
Sistemde bekleyen hasta sayısı ortalaması ve sıklık dağılımı

4.

Eşitlik Ölçütleri
Klinikteki yerlerine göre hastaların ortalama bekleme süresi
Bekleme zamanlarının varyansı
Kuyruk uzunluklarının varyansı

5.

Diğer
Doktor verimliliği
Randevu istenilen ve verilen gün arasındaki gecikmeler (endirekt
bekleme süresi)
İstedikleri zaman dilimine randevu alabilen hastaların olasılığı

4. TÜRKİYE’DEN ÇALIŞMALAR
Son yıllarda, ülkemizde sağlık alanına olan ilginin gittikçe arttığını görmekteyiz, ancak
randevu sistemleri üzerine yapılmış akademik çalışmalar oldukça sınırlıdır. Sağlık
sektöründeki bilimsel çalışmaların önemine dikkati çeken ilk çalışmalardan biri olan
Çınar (1976), makalesinde yöneylem araştırma teori ve tekniklerinin uygulanma
alanlarının bir taksonomisini vermektedir. Yazar, öncelikle yöneylem araştırmasının
sağlık sistemlerindeki uygulamalarını “Ulusal ve Bölgesel Sağlık Sistemleri Sorunları” ve
“Sağlık Örgütleri ve Bireysel Sorunlar” olmak üzere iki ana grupta toplamıştır.
Randevu sistemleri konusunda ülkemizde yapılan ilk çalışmada, Dişçi ve Irmak (1987)
randevu aralıkları ve her bloğa konulan hasta sayısı dışında, doktor sayısı ve toplam
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günlük hasta sayısı gibi değişkenlerin hasta bekleme ve doktor boş kalma sürelerine olan
etkisini benzetim modeliyle incelemektedirler. Fedai vd. (1998), GATA diş polikliniğinde
meydana gelen hasta kuyruklarını benzetim metodu ile inceleyerek, hastaların kuyrukta
bekleme süreleri ile doktorların boş zamanları arasında denge sağlayan yeni bir randevu
sistemi önermektedir. Mevcut sistem incelendiğinde problem sonsuz geliş kaynaklı ve çok
hizmet kanallı bir kuyruk modeli olarak tanımlanmış ancak analitik yöntemlerle bu
problemi çözmek güç olduğundan benzetim metodu önerilmiştir. Bu önerilen sistem ile
hem günlük ortalama tedavi edilen hasta sayısı arttırılmış, hem de hasta bekleme süreleri
önemli ölçüde azaltılmıştır.
Erdem vd. (2002) gözlemledikleri poliklinikte randevu sistemlerini, benzetim yazılımı
kullanarak iki aşamalı olarak modellemektedirler. İlk modelde arayan hastalara
randevuların verilişi, ikinci modelde ise randevu alan hastaların klinik içindeki akışları
modellenmektedir. İlk modelin çıktısı, klinik düzeni, personel, randevu alan hasta tipi ve
sayısı, randevu zamanı, telefondaki bekleme süresi, kuyruk uzunluğu, personel kullanım
oranı türündeki verilerden oluşmaktadır ve bu çıktılar ikinci modelde girdi olarak
kullanılmaktadır. Benzetim çalışmasının sonucunda elde edilen bilgiler hasta
randevularının çizelgelemesinde kullanılmaktadır.
Erol ve Oğulata (2000), fizik tedavi, hemodiyaliz ve radyasyon onkolojisi kliniklerinde
kapasitenin etkin kullanımını sağlayacak ve hastaların tedavi sürelerindeki uzamadan
kaynaklanabilecek tedavi gecikmelerini en küçüklemeyi amaçlayan bir çizelgeleme
yaklaşımı önermişlerdir. Geliştirilen yaklaşım tedavi sürelerindeki belirsizliğin etkisini
azaltmak için toplam günlük hasta kapasitesinin bir kısmının aylak kapasite olarak
ayrılmasına dayanmaktadır. Hastaların tedavi sürelerinin kanser türüne göre değiştiğini
belirtmişler bunu da benzetim modeline eklemişlerdir. Yapılan benzetim deneyleri
sonucunda, çizelgeleme parametrelerin (aylak kapasite, maksimum randevu bekleme
süresi ve çevresel parametrelerin ve değişik hasta geliş hızlarının sistem performansı
üzerindeki etkilerini incelemişlerdir.
Çetik ve Oğulata (2002), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki çeşitli
birimlerin iş akışını ergonomik açıdan değerlendiren çalışmalarında, hastaların çok fazla
beklemesinin önemli bir sebebinin randevu sistemlerinin hiç uygulanmaması ya da yanlış
uygulanması olduğunu belirtmektedirler. Polikliniklerde hastaların muayene açılış
saatlerinde gelmeleri ve tetkik ünitelerinden zamanında randevu almamaları kliniklerdeki
iş akışını olumsuz etkilemektedir. Oğulata vd. (2008) aynı hastanenin fizik tedavi ve
rehabilitasyon birimindeki bir diğer çalışmalarında, hastaları ve çalışanları çizelgeleyen üç
aşamalı bir hiyerarşik matematiksel model geliştirmişlerdir. İlk olarak, aday hasta
listesinden takip eden hafta için çizelgelenecek hastaların seçimi yapılmaktadır. Bu
aşamada, fizik tedavi uzmanı kapasitesi ve hasta öncelikleri dikkate alınarak, tamsayılı
programlama modeli kullanılarak hizmet verilecek hasta sayısı en büyüklenmeye çalışılır.
İkinci aşamada doktorların iş yükünün dengeli olması amaçlanarak, hastalar fizik tedavi
uzmanlarına atanmaktadır. Son olarak ise hasta bekleme sürelerini en aza indirecek
şekilde randevular verilmektedir. Çalışmada her hastaya günün 2 saatlik zaman diliminde
randevu verilmekte, bu açıdan “çoklu-blok/sabit aralık” randevu çizelgelemesine örnek
teşkil etmektedir (Bkz. Şekil 1).
Bir diğer çalışmalarında, Oğulata vd. (2009) radyasyon onkolojisi birimi için hasta
çizelgeleme yaklaşımı önermişlerdir. Amaç, tedavi sürelerindeki uzamalardan ötürü
sonraki hastaların tedavisindeki gecikmeleri azaltmak ve günlük kapasitenin en etkin bir
biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Daha sonra önerilen hasta çizelgeleme yaklaşımının
bir benzetim modeli ile verilen şartlar altında uygun çizelgeleme parametreleri bulunmaya
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çalışılmıştır. Yazarlar hasta çizelgelemesi için, aylak kapasite yaklaşımı önermişlerdir. Bu
yaklaşıma göre, günlük hasta kapasitesinin bir kısmı tedavi gecikmelerini önlemek için
aylak kapasite olarak ayrılacaktır. Çalışmanın sonuçlarına göre, hasta geliş sıklığının
yüksek olduğu sistemlerde, geri çevrilen hasta yüzdesi, aylak kapasiteden ziyade
genellikle maksimum bekleme süresi ile, tedavi ertelemesi ise bütünüyle aylak kapasite ile
belirlenmektedir. Ancak, hasta geliş sıklığının düşük olduğu sistemlerde, gereksiz olarak
arttırılan aylak kapasite miktarı sistemde reddedilen hasta oranının artmasına neden
olmaktadır, tedavi ertelemesini etkileyen ana faktör ise maksimum bekleme süresidir ve
bu parametreyi yüksek almak randevularda ertelemelere neden olmaktadır. Maksimum
bekleme süresini kabul edilebilir bir seviyeye indirmek hastaların başka hastanelere
gitmesine neden olmakta, kuyrukta bekleme sürelerini azaltmaktadır. Aylak kapasite
kullanımı randevu ertelemelerini azaltmakta fakat bu kapasiteyi çok yüksek almak ise
düşük kapasite kullanımına neden olmaktadır.
Ülkemizde, kamu ve/veya devlet hastanelerinde hasta memnuniyetini ölçmek adına birçok
çalışma yapılmıştır. Hasta memnuniyetini anket uygulaması ile ölçen bir grup çalışmada,
hastaların hizmete ulaşma ve muayene için bekleme sürelerinin ve dolayısıyla doğru
işleyen randevu sistemlerinin önemi vurgulanmaktadır (Özer, 2007; Edirne vd., 2009, )
Bir başka anket çalışmasında, bekleme süresi için kritik noktanın yaklaşık 40 dakika
olduğu bulunmuştur (Taşdemir ve Hayran, 2001).
Ülkemizdeki hastanelerde SERVQUAL modeli uygulanarak, hasta bekleme sürelerinin
kalite ve hasta memnuniyeti üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar da bulunmaktadır
(Tarım 2002; Devebakan ve Aksaraylı, 2003; Bakar vd., 2008; Zaim ve Tarım, 2010;
Taner ve Anthony 2006).
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışma, sağlık sistemlerinde ayakta tedavi edilen hastaların randevu çizelgelemesi ile
ilgili literatürde yapılmış çalışmaları incelemektedir. Çalışmanın diğer bir amacı da
Türkiye’deki hastaneler ya da klinikler baz alınarak hasta randevu çizelgeleme ile ilgili
bugüne kadar yapılmış çalışmaları derlemektir. Randevu sistemlerinde ana amaç, hasta
akışını düzenlemek, ve dolayısıyla hem hasta bekleme sürelerini hem de doktorun boş
kalma ve fazla mesai riskini en aza indirgemektir. Günümüzde birçok yayınlanmış teorik
çalışma bulunmasına rağmen, bu çalışmaların gerçek klinikler üzerindeki etkisi sınırlıdır.
Gelecekte yapılacak çalışmalar, teori ve pratik arasındaki bu uçurumu kapatmayı
amaçlamalıdır.
Literatür incelemesinden ortaya çıkan sonuç şudur ki, her koşul altında iyi işleyebilecek
bir randevu sistemi yoktur. Nitekim her klinik bireysel olarak değerlendirilmeli, o
koşullara göre bir randevu sistemi oluşturulmalıdır. Ancak her klinik için benzetim
türünde modellemelerle projeler geliştirmek hem çok maliyetli hem de imkansız
olduğundan, gelecek çalışmaların en önemli katkısı, farklı klinikler için en iyi randevu
sistemlerini kolayca seçmeye yönelik sezgisel algoritmalar geliştirmek olacaktır. Bu
bağlamda, çevresel faktörlerin randevu sistemleri üzerindeki geniş etkisini ortaya
çıkaracak daha detaylı araştırmalara gerek duyulmaktadır.
Literatürde hasta gelişlerini tüm gerçekçiliğiyle yansıtan pek fazla çalışma
bulunmamaktadır. Halbuki randevusuna zamanında gelmeyen, randevusuz gelen ya da
acil hastalara farklı oranlarda da olsa bir çok klinikte rastlanmaktadır. Örneğin,
randevusuz gelen hastaların mevsimselliği üzerine çok fazla çalışma yoktur. Gelecek
çalışmaların çeşitli faktörleri göz önüne alarak performans ölçütlerine olan etkilerini test
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etmeleri önemli bir boşluğu dolduracaktır. Ayrıca, randevu sistemlerini değerlendirirken,
bu alanda yaygın olarak kullanılan performans ölçütleri zenginleştirilebilir; ortalamaların
dışında standart sapmaya dayalı değerlendirmeler katılabilir. Randevu dilimleri arasındaki
homojenliği sağlamak da önemlidir. Ayrıca, farklı hastalar için farklı bekleme zamanları
ve maliyet fonksiyonları kullanmak daha uygun olabilir; geç kalan ya da randevusuz gelen
hastalar (aciller dışında) daha uzun süre beklemeyi göze alabilirler.
Çayırlı ve Veral’ın taksonomisine baktığımızda, ağırlıklı olarak en iyi randevu kuralını
bulmaya odaklanan çalışmaların ötesinde, 2. ve 3. karar seviyesine çıkan araştırmalara
hala ihtiyaç vardır. Hem hasta sınıflandırılmasını, hem de randevusuz (acil dahil) ve
randevusuna gelmeyen hastaların etkisini göz önüne alan daha kapsamlı yaklaşımlar bu
alandaki eksikliği dolduracaktır. Kısacası, daha geniş çapta performans ölçütlerini
eniyileyecek, daha iyi randevu sistemleri bulmaya yönelik çalışmalar devam etmelidir.
Son olarak, teorinin ötesinde daha çok uygulamaya yönelik çalışmalar bu alanda eksiktir.
Yeni randevu sistemlerinin uygulamada karşılaşacağı zorluklara değinen geçmiş
çalışmalar, bu konuyu salt bir optimizasyon problemi olarak görmenin ne kadar yanıltıcı
olabildiğini ortaya çıkarmaktadır. Temel amaç, gerçek sistemleri geliştirmek olduğuna
göre, yeni randevu kurallarının kullanım kolaylığı gibi pratik konular da göz önünde
bulundurulmalıdır.
Sonuç olarak, günümüzde sağlık sektöründe rekabetin gittikçe artmasına paralel olarak
hastaların beklentileri de artmaktadır. Hastalar klinik ya da doktor seçimlerini sadece tıbbi
kararlara göre değil, bekleme sürelerini de içeren geniş bir yelpazede
değerlendirmektedirler. Bu sebepten ötürü, sağlık sistemleri yöneticileri iyi tasarlanmış
randevu sistemlerinin önemini göz ardı etmemeli ve sadece tıbbi kaliteye
odaklanmamalıdırlar. Ayrıca, bugün tartışmaya değer bir konu da doktorların zamanının
hastalarınkinden daha değerli olduğudur. Bu yüzden randevu sistemleri tasarımı alanında
yapılacak çalışmalara hem teoride hem de pratikte her zaman ihtiyaç olacaktır.
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BIR EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESINDE HASTA SINIFLANDIRMA
SISTEMINE BAĞLI İŞ YÜKÜNÜN BELIRLENMESI
Eylem KAYA EROĞLU1, Afsun Ezel ESATOĞLU2
Özet
Araştırmanın amacı; bir eğitim ve araştırma hastanesindeki iş yükünün, hasta
sınıflandırma sistemine bağlı olarak belirlenmesidir.
Araştırmanın evrenini, Ankara’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ankara Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinikleri’nde çalışan
hemşireler oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini, amaçlı örneklem yöntemi ile seçilen,
hastanenin birbirinden farklı özelliklere sahip olan dört ayrı klinikteki toplam 73 hemşire
oluşturmaktadır. Araştırma, 16 Haziran -16 Eylül 2009 tarihleri arasında yapılmıştır.
Araştırmanın verileri, benzer çalışmalarda kullanılan, alanyazın ve uzman görüşü
alınarak hazırlanan tek bir formla toplanmıştır. Veriler Excel programında analiz
edilmiştir.
Araştırma kapsamında 3 aylık süre boyunca, dört ayrı klinikte toplam 7619 hastaya, 108
yatak kapasitesi ile 55 aktif çalışan hemşire tarafından bakım hizmeti verilmiştir. Yoğun
Bakım Ünitesi’nde 24 saat içinde hastaya verilen bakım saati 10,4, Süt Çocuğu
Servisi’nde 2,0, Büyük Çocuk 2 Servisi’nde 2,1, Hematoloji Onkoloji Servisi’nde ise 3,0
olarak bulunmuştur. Hasta bağımlılık düzeyine göre verilmesi gereken 24 saatlik bakım
saatleri, Yoğun Bakım Ünitesi’nde 19,7, Süt Çocuğu Servisi’nde 13,5, Büyük Çocuk 2
Servisi’nde 9,5, Hematoloji Onkoloji Servisi’nde ise 10,3 olarak saptanmıştır. Hasta
bağımlık düzeyine göre verilmesi gereken bakım saati üzerinden yapılan hesaplamalarda
ise, birimlerde çalışması gereken toplam hemşire sayısı 205 olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hemşire istihdamı, hasta bağımlılığı, iş yükü, hasta sınıflandırma
sistemleri, hasta güvenliği.
Abstract
The aim of the research is to determine the workload of a training and research hospital
depending on patient classification system.
The population of study is the nurses who work in the clinics of Children's Health and
Diseases, Hematology Oncology Training and Research Hospital in Ankara. The sample
of the study is 73 nurses selected with purposeful sampling method from four different
clinics with different features of the hospital. This research was conducted between June
16, – September 16, 2009. The data of the study was collected with a form, which is used
in similar studies, and prepared with expert opinions and literature. The data was
analyzed with Excel program.
1
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2
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Öğretim Üyesi,
Esatoglu@health.ankara.edu.tr

740

Patient care service has been given to 7619 patients with 108 beds in four different clinics
during 3 months period by 55 active working nurses within this research. It was found
that patient care hours in 24 hours is 10,4 in intensive care unit, 2,0 in nursling service (2
years of age from one month), 2,1 in older child (2) service and 3,0 in hematology and
oncology service. And also the patient care hours which must be given according to the
level of patient dependency in 24 hours was determined like this: 19,7 in intensive care
unit, 13,5 in nursling service, 9,5 in older child (2) service and 10,3 in hematology and
oncology service. A calculation which was made on patient care hours which must be
given according to the level of patient dependency was showed that the number of
required nurses was 205.
Keywords: Patient Safety, Nurse Employment, Patient Dependency, Workload, Patient
Classification Of System
1. GİRİŞ
Etkili ve verimli bir sağlık hizmeti, yeterli sayı ve nitelikte sağlık personelinin doğru
zamanda ve doğru yerde istihdam edilmesiyle sağlanabilir (Yıldırım, 2003:116). Hastane
maliyetlerinin %70’inden fazlasını personel maliyetleri; personel maliyetlerinin ise büyük
bir kısmını hemşirelik maliyetleri oluşturmaktadır. Yaşanan ekonomik krizler ve
kurumların hemşire maliyetlerini arttırmak istememeleri nedeniyle yetersiz hemşire
istihdamı, hastaneler için acilen geçerli, güvenilir ve kullanışlı bir hemşire insangücü
planlama yöntemi ihtiyacını doğurmuştur (Yıldırım ve Oktay, 2005: 22; Kavuncubaşı,
2000: 229; Gupta ve ark., 2003:1).
Sağlık hizmetlerinin amacı; tedavi ve bakım sağlayarak, hastaların tedavi edilmesi,
hastalıklardan korunması ve rehabilitasyonudur. Sağlık alanındaki hızlı değişim, karmaşık
tedavi ve bakım prosedürleri, nitelikli sağlık çalışanı kaynağının azalması sağlık
hizmetinin niteliğini, kalitesini ve hasta güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir.
Özellikle sağlık hizmetlerinde çalışan insan kaynağının sayısının azalması, iş yükünü
artırmaktadır. Artan iş yükü ise, hasta güvenliği sorunlarına neden olarak, hasta ve
yakınlarının bazı istemeyen olaylarla karşı karşıya gelmelerine ve yaralanmalarına neden
olabilmektedir (www.mchealth.org; www.whpa.org).
Sağlık hizmetlerinin güvenilirliği ve kaliteli bakım kavramı aynı zamanda nitelikli ve
sayıca yeterli hemşire sayısı ile doğru orantılıdır. Hasta sınıflandırılması ve hemşire insan
gücü planlamalarıyla belirlenen hemşire-hasta oranları, bakımın kalitesini ve güvenliğini
yükseltir (Göktaş, 2007). Birçok ülkede yapılan araştırmalarla hemşirelerin verdikleri
bakım ile bu olumsuz sonuçları büyük ölçüde azalttıkları ve önledikleri ortaya çıkmıştır.
Araştırmalarda hemşireler tarafından verilen bakımın saati ve sayısının arttırılması
sonucunda, hastanede kalma süresinin kısaldığı, idrar yolu enfeksiyonları, üst bağırsak
kanamaları, pnömoni, şok ve kalp krizi vakalarında azalma olduğu görülmüştür.
Sağlıklı/güvenceli istihdamın sağlanması ile hasta bakımı açısından sağlık hizmetinin
kalitesinin yükseldiği, güvenli hizmet sayesinde yaralanma ve sakat kalma gibi nedenlerle
sağlık kuruluşlarına ve meslek üyelerine açılan dava sayısının azaldığı görülmüştür (Kane
ve ark., 2007; www.whpa.org/factptsafety; www.nursingworld.org).
Amerikan Sağlık Bakanlığı tarafından, 1940’lı yıllarda, yeni açılan hastanelerin personel
ihtiyacını karşılamada rehber olması için istatistiki oranlama yöntemiyle geliştirilen yatak
hemşire oranlarının, ilerleyen zamanlarda birimin iş yükünü belirlemede yanıltıcı olduğu,
hemşirelik girişimlerinin çeşitliliğini ve hastaların bağımlılık düzeylerini dikkate almadığı
fark edilmiştir. Hemşire insangücü planlamasında, 1960’lı yılların başlarında geleneksel
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yöntemin yerine iş yüküne dayalı (geçerli ve güvenilir hasta-hemşire oranları) yöntemler
kullanılmaya başlanmıştır (Yıldırım, 2002: 58; İşlek, 2005).
İş yükü, bir ünite veya programın hacmi anlamına gelir. Hemşirelik iş yükü, belli bir
zaman dilimi içinde yürütülmesi gereken toplam hemşirelik hizmeti olarak tanımlanabilir
(Gilies,1994; Aktaran: Göktaş, 2007). İş yükünü etkileyen faktörlere hasta sayısı,
hastaların bakım ihtiyacı, ünite veya servisin özellikleri, sahip olunan teknolojiler,
hemşire personelin bilgi ve beceri düzeyleri de dahil edilmelidir (Huber, 2000; Aktaran:
Göktaş, 2007).
Türkiye’de sağlık bakım kurumlarında hemşire insangücü planlaması “Sağlık Bakanlığı
Taşra Teşkilatı Yataklı Tedavi Kurumlarına Yönelik Yatak ve Kadro Standartları
Yönetmeliği”ne göre yapılmakta olup, hasta/yatak sayısı ile orantılı hemşire sayısı
(geleneksel yöntem) kullanılmaktadır. Verilen yatak-hemşire oranları minimum düzeyde
bakım için yeterli hemşire sayısı olarak tanımlanmış olup, minimum düzeyde bakımın
nelerden oluştuğu açıklanmamıştır (İşlek, 2005; Yıldırım, 2002: 58; Cankul ve ark., 2006:
246).
Hasta sınıflama; hastaların gereksindiği hemşire saati ve becerisine göre denetleme ve
dereceleme yöntemidir (Uyer ve ark., 1996: 64). Hasta sınıflandırma sistemi kullanılarak;
hasta bakım sonuçlarının takibi, kısa ve uzun dönemli hemşire insangücü planlaması,
personel ve hasta maliyetlerinin belirlenmesi, servisin aylık hasta profilinin takibi, günlük
hasta sınıflandırma bilgilerinin kaydı ve bununla ilişkili hastaya verilen bakım
uygulamalarının takibi, hastanın hastanede kalış süresi, hemşirelik tanıları ve tıbbi bakım
verileriyle değerlendirmeler yapılabilmekte, farklı birimlerde verilen hemşirelik
bakımının niteliği ve niceliği, böylece bakımın kalitesiyle ilgili karşılaştırmalar mümkün
olabilmektedir (Bell ve Storey, 1985; Giovanetti ve Mayer 1984; Aktaran: Yıldırım ve
Oktay, 2005: 23).
Günümüzde hemşire insangücü planlaması yapılırken, hasta sınıflandırma sistemlerinden
yararlanılması, oldukça yaygınlaşmış durumdadır. Çünkü iş yükünü tahmin ederken,
sadece ünitede ve klinikte bulunan hasta sayısının bilinmesi yeterli değildir. Yatan
hastaların 24 saatlik hemşirelik bakım ihtiyaçlarının da tahmin edilmesi önemli bir
ölçüttür. Bunun için klinikte yatan hastaların bağımlılık düzeylerinin de bilinmesi
gerekmektedir. Hastaların bağımlılık düzeyleri, hemşirelik bakım ihtiyaçlarına veya
hastalıklarının durumuna (akut, kronik) göre değişmektedir (Yıldırım, 2002: 59; Yıldırım
ve Oktay, 2005: 23; Cankul ve ark., 2006: 246).
Bu araştırmada, hasta güvenliğindeki kilit rolünden dolayı hemşirelik mesleğine
odaklanılmıştır. Hemşirelerin hasta bakım sanatını gerçekleştirirken, temel amacı hastaya
zarar vermeden mevcut durumunu daha iyiye doğru götürmektir. Hemşireler bu rollerini
yerine getirirken birçok faktörden etkilenmektedirler. Hemşirelerin, hizmet verdikleri
birimin ve hastalarının özelliklerine göre yeterli sayıda olması önemli faktörlerden biridir.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, bir eğitim ve araştırma hastanesinde hasta sınıflandırma sistemi
kullanılarak hemşirelik iş yükünün belirlenmesidir.
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2.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri
Araştırmanın yapıldığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, 302 yatak kapasitesine ve 490 kadrolu çalışan sayısına sahip özel
dal hastanesidir. Hastanede klinik ve poliklinik hizmetleri; Hematoloji ve Onkoloji
Servisi, Hematoloji 1 Servisi, Büyük Çocuk 1 Servisi, Büyük Çocuk 2 Servisi, İntaniye
Servisi, Yoğun Bakım Ünitesi, Cerrahi Servisi, Süt Çocuğu Servisi, Yenidoğan Servisi,
Acil Servis, Yanık Yoğun Bakım Ünitesi, Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi’nde
çalışan toplam 155 hemşire, 122 doktor, 81 diğer sağlık çalışanı, 132 idari hizmet çalışanı
tarafından verilmektedir. Kliniklerde çalışan toplam hemşire sayısı 105 olup, aylık
ortalama nöbet sayısı 5 ve 6 arasında değişmektedir. Araştırmanın yapıldığı dönemde
hemşire sayısının yetersizliği nedeniyle Ankara İli’ndeki çeşitli sağlık ocaklarında çalışan
23 hemşire-ebe İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastanede geçici olarak
görevlendirilmiştir. Araştırmanın yapıldığı kliniklerde, geçici görevli olan, daha önce
hastane ve pediatri deneyimi olmayan bu hemşireler tarafından sağlık bakım hizmeti
sunulmuştur. Hemşire sayısının yetersizliği nedeniyle geçici görevli hemşireler
oryantasyon eğitimi almadan, bir hafta içinde rehber hemşireler eşliğinde nöbet tutmaya
başlamışlardır.
Araştırma evreni, Ankara İl merkezindeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ankara Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinikleri’nde
çalışan hemşirelerden oluşmaktadır.
Örneklem, amaca yönelik örnekleme yöntemi (Neuman, 2006:322) ile seçilmiştir. Süt
Çocuğu Servisi, Yoğun Bakım Ünitesi, Büyük Çocuk 2 Servisi ve Hematoloji- Onkoloji
Servisi’nde çalışan (mesaide ve nöbette) tüm hemşireler örneklemi oluşturmuştur.
Araştırmanın örneklemini oluşturan kliniklerde toplam 73 hemşire bulunmaktadır. Yoğun
Bakım Ünitesi’nde biri sorumlu hemşire, üçü geçici görevli olmak üzere 18 hemşire,
Büyük Çocuk 2 Servisi’nde biri sorumlu hemşire, altısı geçici görevli olmak üzere 14
hemşire, Süt Çocuğu Servisi’nde biri sorumlu hemşire olmak üzere 11 hemşire,
Hematoloji-Onkoloji Servisi’nde biri sorumlu hemşire, üçü geçici görevli olmak üzere 13
hemşirenin görev yaptığı belirlenmiştir.
2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak; Hasta Sınıflandırma Skalası (Ek-1) formu
kullanılmıştır
2.3.1. Hasta Sınıflandırma Skalası (Ek- 1)
Hemşirelik iş yükünü saptamak amacıyla, hasta sayısının belirlenmesinin yanı sıra
hastaların hemşirelik bakımı ihtiyacının ve hemşirelerin hastaya ayırması gereken
zamanın belirlenmesinde ölçüm araçları olarak hasta sınıflandırma sistemlerinden
yararlanılmaktadır. İş yükü ölçümü için kullanılan hasta sınıflandırma sistemleri mevcut
ekonomik ortamlarda uzlaşmacı çözümlerin mümkün olmadığı durumlarda, katı ve
kısıtlayıcı uygulamaları kullanmadan, bakımı kısıtlamadan hasta bağımlığını kullanarak
hasta bakımının niteliğini değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır (Needham, 1997).
Hasta sınıflandırma sistemi (PCS) hemşirelik hizmetleri yöneticilerine uygun mali
kaynakların kullanılması, maliyet kontrol ve hasta bakımını geliştirmede yardımcı
araçlardır (Carayon ve Alvarado, 2007; Harper ve McCully, 2007).
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Bu araştırmada hasta sınıflandırması belirlenirken öznel ve nesnel verilerin birlikte
kullanılması kolaylığı sağlayan, hasta sınıflandırma sistemleri konusunda alanyazında ilk
geliştirilen örneklerden biri olan ve çok kullanılan kontrol listesi “Rush Medicus Hasta
Sınıflandırma Kriterleri”nin kullanılmasına karar verilmiştir. “Rush Medicus Hasta
Sınıflandırma Kriterleri (RMHSK) hastanın yemek yeme, banyo yapma (hijyen), hareket
durumu, mental durumu, tedavi girişimleri gibi bakım rutinlerini ve hastanın yeterlilik
düzeyini tanımlamaktadır.
RMHSK’da bakım tanımı çeşitliliğine göre bir sınıflandırma yapılmıştır. RMHSK’da 29
bakım tanımı vardır ve her bakım tanımının farklı bir puanı bulunmaktadır. En düşük 2
puan, en yüksek puan 24’tür. Hemşire tarafından, her hasta için uygulama tablosunda yer
alan bakım tanımları takip edilerek, hastaya uygun bakım tanımı puanları işaretlenir ve
her hastanın toplam puanı belirlenir. Hastanın bağımlılık düzeyini, işaretlenen toplam
bakım puanı belirler. Hastaların bağımlılık düzeylerine göre yapılan sınıflandırma grupları
aşağıda verilmiştir;
Bağımsız hasta (Tip 1) 0–24
Alt Düzey bağımlı hasta (Tip 2) 25–48
Orta Düzey bağımlı hasta (Tip 3)49–120
Üst düzey bağımlı hasta 121 (Tip 4) puan ve üstü
Araştırmada RMHSK’ ne göre hasta sınıflandırması 4 ayrı kliniğin sorumlu hemşireleri
tarafından, her gün mesai başladıktan iki ya da üç saat sonra yapılmıştır. Hastaların bakım
ve tedavileri doktor istemine göre düzenlenmektedir. Doktor istemleri 24 saat için
verildiğinden, her hastanın sınıflandırması gün içinde bir kez yapılmıştır. Hafta sonu
nöbetlerinde ise nöbetçi hemşireler tarafından sınıflandırma yapılmıştır. 93 gün boyunca
toplam 7619 hastanın hasta sınıflandırma sistemine göre bağımlılık düzeyleri tespit
edilmiştir. Her hastanın sınıflandırılması yaklaşık 2-5 dakikalık zaman diliminde
gerçekleştirilmiş ve kliniklerdeki tüm hastaların sınıflandırılması için yaklaşık 30-40
dakika harcanmıştır.
İş yükü ölçümünde sadece hasta bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi yeterli değildir.
Hasta bağımlılık düzeyi ölçülürken, klinik yatak kapasitesi, yatak doluluk oranları, kişi
başına düşen hasta sayısı, klinikte çalışan hemşire sayısı v.b koşulların da dikkate
alınması gereklidir ve bunlar dikkate alınmıştır. Bu nedenle forma bu bilgiler araştırmacı
tarafından eklenmiş, günlük veri toplanmıştır.
2.4. Veri Analizi
Türkiye’de hemşire insan gücü planlaması yapılırken hasta/yatak sayısı ile orantılı
hemşire sayısı kullanılmaktadır (Yıldırım, 2002). Hastaların gereksinimi olan hemşirelik
bakımını, hemşirelik tipini (nitelik) ve miktarını belirlemede hasta sınıflama sistemleri
yardımcı araçlardır. Bu yöntem belirli bir zaman dilimi (bir sonraki 24 saat) için gerekli
hemşirelik bakımı ve aynı zamanda bu bakımı verebilecek hemşire tipini belirlemeye
yardım eder (Uyer ve ark., 1996: 64). Alanyazındaki bu bilgiler nedeniyle RMHSK formu
aracılığı ile hemşirelik bakımı ve sayısının belirlenmesine ilişkin veriler toplanmıştır (Ek
1).
Yapılan bu araştırmada RMHSK (Ek 1) formu ile hasta kriterlerinin yanı sıra araştırma
yapılan kliniklerde, mesai saatlerinde ve nöbetlerde hemşirelik hizmetlerinin kaç hemşire
ile yürütüldüğüne ilişkin veriler de toplanmıştır.
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İşyükü belirleme çalışmaları, altı (6) adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar;
Birinci Adım: Kliniklerde “Yatak doluluk oranı”, “hemşire başına düşen hasta sayısı”,
“ortalama hemşire sayısı” ve “hasta tiplerine göre ortalama hasta sayısının hesaplanması”,
İkinci Adım: Kliniklerde “hasta bağımlılık düzeylerinin” hesaplanması,
Üçüncü Adım: Kliniklerde “aylık 24 saat için gerekli hemşire saatinin” hesaplanması
Dördüncü Adım: Kliniklerde “bir hasta günü için gerekli olan hemşire saatinin”
hesaplanması,
Beşinci Adım: Kliniklerde “verilen hemşirelik bakımının saatinin” hesaplanması
Altıncı Adım: Kliniklerde “tam zamanlı çalışması gereken hemşire sayısının”
belirlenmesidir ve aşağıda sırası ile açıklanmıştır.
Birinci adım, “hasta bakımının 24 saat içinde kaç hemşire tarafından verildiğinin”,
“günlük hemşire başına düşen ortalama hasta sayısı”nın ve “günlük yatak doluluk
oranının” belirlenmesidir. Kliniklerde hem hemşire sayısının hem de hasta sayısının
günlük olarak değişimi nedeni ile kliniklerde 24 saat içerisindeki ortalama hemşire
sayısının belirlenmesi konusu önemle ele alınmıştır. Bunun için, bir klinikte hasta
bakımının “24 saat içinde kaç hemşire tarafından verildiğinin” belirlenmesi için, günlük
olarak klinikte gündüz ve gece çalışan hemşire sayılarının her gün için ortalamaları
alınmıştır Kliniklerde mevcut hasta sayısının (mesai saatlerinde ve nöbetlerde), klinikte
bakım hizmeti veren mevcut hemşire sayısına bölünmesi ile “günlük hemşire başına
düşen ortalama hasta sayısı” hesaplanmıştır. Toplam hasta sayısının, toplam yatak
kapasitesine bölünmesi ile de her kliniğin “günlük yatak doluluk oranları” hesaplanmıştır.
Ortalama hesaplamalarında Excel Programından faydalanılmıştır.
İkinci adımda; “hasta bağımlılık düzeyleri” belirlenmiştir. Hasta bağımlılık düzeylerinin
belirlenmesi için, “hasta bağımlılık puanları” hesaplanmıştır. “Hasta bağımlılık puanları”
puanlama skalasında, her hasta için işaretlenen puanların Excel programından
faydalanılarak toplanması ile bulunmuştur. Araştırma süresince bağımlılık düzeylerine
göre günlük olarak sınıflandırılan hasta sayıları, aylık olarak toplanmış ve toplam gün
sayısına bölünmüştür.
Üçüncü adımda; kliniklerin “aylık 24 saat için gerekli hemşire saati” hesaplanmıştır. Bu
hesaplama için, ikinci adımda bulunan “hasta tiplerine (1 ile 4 arasında) göre ortalama
hasta sayısı” değerleri kullanılmıştır. Hesaplamanın yapılabilmesi için, “her bir hasta tipi
için gerekli olan ortalama hemşirelik bakım saati” değerinin de bilinmesi gerekli
olduğundan, uzman görüşüne dayanılarak (servis sorumlu hemşireleri) RMHSK’ da
bulunan her hemşirelik işleminin gerçekleştirilme süresi dakika olarak hesaplanmış ve
saate çevrilmiştir. Yoğun bakımda üst düzey (Tip 4) bağımlı hasta için ortalama süre 20
saat, Süt Çocuğu servisinde orta düzey (Tip 3) bağımlı hasta için 11 saat, Büyük Çocuk 2
Servisinde alt düzey bağımlı hasta (Tip 2) için 4 saat bağımsız hasta (Tip 1) için 2 saat,
olarak belirlenmiştir.
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Tablo 1. Yoğun Bakım Ünitesi Temmuz Ayı İş Yükü Tablosu
Hasta Tiplerine

Her Bir Hasta Tipi

Aylık 24 Saat İçin

Göre Ortalama

İçin Gerekli Olan

Gerekli Hemşire

Tip 4

Hasta Sayısı
197

Ortalama
20

Saati
3940

Tip 3

1

11

11

Tip 2

1

4

4

Tip 1

0

0

0

Toplam

199

35

3955

Hasta Bağımlılık
Düzeyleri

Dördüncü adımda; bir hasta günü için gerekli olan hemşirelik saati bulunmuştur (Uyer
ve ark., 1996: 67). Her klinik için hesaplamalar aynı şekilde yapılmış ve 3 ayın ortalaması
alınmıştır.
Bir Hasta Günü İçin Gerekli Olan Hemşire Saati= Aylık 24 Saat İçin Gerekli Hemşire
Saati Toplamı / Aylık Toplam Hasta Sayısı= 3955/199= 19.8 saat
Beşinci adımda, “verilen hemşirelik bakımının saati” ölçülmüştür (Uyer ve ark., 1996:
68). Bu ölçümü yapabilmek için birimlerin çalışma çizelgelerinden yararlanılmıştır.
Çalışma çizelgelerinde, bir klinikte çalışan hemşirelerin mesai ve nöbet saatleri toplamı
yer almaktadır. Bir ayda ortalama 22 çalışma günü yer almaktadır. Fakat hemşireler 7 gün
24 saat nöbet tutarak çalışmaktadırlar. Günlük mesai saatleri 9 saat, hafta içi nöbetleri 16
saat ve hafta sonu nöbetleri ise 24 saattir. Hesaplamada kullanılan çalışma saatlerine
aşağıda örnekler verilmiştir. Sorumlu hemşirelerden çalışma çizelgelerinin nasıl
yorumlanacağı hakkında bilgi alındıktan sonra her ay için, hemşirelerin toplam çalışma
süreleri hesaplanmıştır.
Nöbetsiz çalışan bir hemşirenin aylık çalışma saati toplamı =
Gün x Yasal çalışma saati = 22 x 9 =198 saat
Örnek: Hemşire X’in, ayda 4 hafta içi ve 2 hafta sonu nöbeti tuttuğu
varsayıldığında, hemşirenin aylık toplam çalışma saati aşağıdaki gibidir;
6 nöbet tutan bir hemşirenin aylık toplam çalışma saati = Mesai saatleri + hafta içi
nöbetleri + hafta sonu nöbetleri= (12 x 9) + (4 x 16) + (2 x 24) = 108+ 64 + 48= 220 saat
Hemşirelerin çalıştığı saatler yukarıda belirtilen şekilde toplanarak kliniğin “bir aylık
toplam çalışma saati” elde edilmiştir. “Bir aylık toplam çalışma saat”inin hesaplanan
aydaki gün sayısına bölünmesi ile “günlük toplam hemşire saati” bulunmuştur. Bu sayı
klinikteki yatak sayısına bölünerek klinikte “bir hasta günü için mevcut ortalama hemşire
saati” bulunmuştur. Aşağıda bu hesaplamanın nasıl yapıldığı bir ay üzerinde
örneklendirilerek verilmiştir.
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Örnek: Yoğun Bakım Ünitesi Temmuz Ayı Verilen Hemşirelik Bakımının Saati
Hemşire

Temmuz Ayı Çalışma Saati
x

236

y

234

z

200

…
N= 19

+

…..

___________
3185.5 saat

Yoğun Bakım Ünitesi Günlük Toplam Sunulan Hemşire Bakım Saati = Toplam
Çalışılan Saat / Toplam Gün Sayısı = 3185.5 / 31= 102.7 saat
Yoğun Bakım Ünitesi Günlük Ortalama Sunulan Hemşire Bakım Saati = Günlük
Toplam Hemşire Bakım Saati / Yatak Sayısı = 102.7 saat / 14= 7.3 saat
Bulunan bu değer, her bir hasta günü için ortalama hemşire bakım saatidir. Yani günlük
hemşirelik bakımının saatidir. Her birimin ortalama hemşirelik bakım saati 93 gün için
hesaplanmıştır. Verilen örnekteki değerler gerçek değerlerdir.
Altıncı adımda, tam zamanlı hemşire insangücünün belirlenmesi ile ilgili hesaplamalar
yapılmıştır. Hesaplamada aşağıda belirtilen formül kullanılmıştır (Uyer, 1995).
Tam Zamanlı Çalışması Gereken Hemşire Sayısı = (axbxc) / (c-d) x e ‘dir.
a: Bir hastaya ayrılan ortalama süre (Dördüncü adımda hesaplanan, “bir hasta günü için
gerekli olan hemşire saati” dikkate alınmıştır )
b: Yatak Sayısı
c: Gün sayısı (Araştırmada 93 gün için hemşire insangücü ihtiyacı belirleneceği için gün
sayısı 93 olarak alınmıştır)
d: Bir yılda çalışılmayan gün sayısı (resmi tatil ve hafta sonları dikkate alınmıştır)
e: Yasal çalışma saati (9 saat)
Örnek: Yoğun Bakım Ünitesi Tam Zamanlı Çalışması Gereken Hemşire Sayısı =
(19.7x14x93) / (93-26) x 9 = 42.5
Yoğun bakım Ünitesinde 93 gün boyunca tam zamanlı çalışması gereken hemşire sayısı
42.5 olarak bulunmuştur. Diğer kliniklerde de hesaplama hasta bakım saatleri kullanılarak
aynı şekilde yapılmış ve gerekli hemşire sayısı hesaplanmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. İş Yükü ve Hemşire İnsangücü Gereksinimine İlişkin Bulgular
Servislere göre ortalama hemşire sayısı, yatak doluluk oranı, hemşire başına düşen hasta
sayısı ve hasta bağımlılık puanlarının dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Servislere Göre Ortalama Hemşire Sayısı, Yatak Doluluk Oranı, Hemşire
Başına Düşen Hasta Sayısı ve Hasta Bağımlılık Puanlarının Dağılımı
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Ortalama
Hemşire

Servis Türleri

Yoğun

Bakım

Süt Çocuğu Servisi
Çocuk

2

Servisi
Hematoloji Onkoloji
Servisi

Yatak Doluluk

Başına

Bağımlılık

Oranı

Düşen Hasta

Puanı

Sayısı

Ünitesi

Büyük

Hemşire

Sayısı

Ort.

Ss

Ort.

Ss

Ort.

Ss

Ort.

Ss

3,4

2,7

%83,4

41,4

3,3

1,5

195

91,2

2,75

1,1

%70,1

13,1

9,4

3,7

113

12,5

2,86

1,2

%87,7

14,4

12,4

5,4

72,8

15,6

3,23

1,7

%80,9

16,2

8,33

3,5

77,6

7,7

Araştırmada, ortalamanın alınması ile 24 saatte sağlık bakım hizmeti veren hemşire sayısı
ortalaması Yoğun Bakım Ünitesi’nde (3.4±2.7), Süt Çocuğu Servisi’nde (2.75±1.1),
Büyük Çocuk 2 Servisi’nde (2.86±1.2), Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde (3.23±1.7)
olarak bulunmuştur. Bulgular, servislerin yatak kapasitesi, yatak doluluk oranları ve
hemşire başına düşen hasta sayısı ile birlikte değerlendirilmelidir.
Yoğun Bakım Ünitesi (%83.4±41.4) yatak doluluk oranına sahip olup, hemşire başına
düşen ortalama hasta sayısı (3.3±1.5); Süt Çocuğu Servisi (%70.1±13.1) yatak doluluk
oranına sahip olup hemşire başına düşen ortalama hasta sayısı (9.4±3.7); Büyük Çocuk 2
Servisi (%87.7±14.4) yatak doluluk oranına sahip olup, hemşire başına düşen ortalama
hasta sayısı (12.4±5.4); Hematoloji Onkoloji Servisi ise (%80.9±16.2) yatak doluluk
oranına sahip olup, hemşire başına düşen ortalama hasta sayısı (8.33±3.5) olarak
bulunmuştur.
Servislerin bağımlılık puanları incelendiğinde, Yoğun Bakım Servisi’nin (195±91.2) puan
ortalaması ile üst düzey hastalara bakım verdiği; Süt Çocuğu Servisi’nin (113±12.5),
Büyük Çocuk 2 Servisi’nin (72.8±15.6), Hematoloji Onkoloji Servisi’nin ise (77.6±7.7)
bağımlılık puanı ortalaması ile orta düzey hastalara bakım verdikleri saptanmıştır.
Bağımsız ve alt düzey hastaların oranının araştırma yapılan vaka karmasının tipine ve
hastanın akut durumuna bağlı olarak görece daha az olduğu söylenebilir.
Bulgular birlikte değerlendirildiğinde, hemşire sayısının yetersiz olduğu ve iş yükünün
yüksek olduğu yargısına varılabilinir. Fakat hemşire yöneticilerin, insangücü planlaması
yaparken özellikle birimin iş yüklerini belirlemeleri gerekir. Bir sağlık bakım ünitesinde iş
yükünü etkileyen en önemli faktörler, hasta sayısı, hasta tipi ve hemşire personelin
üstlendiği destek hizmetleridir (Yıldırım, 2002).
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Tablo 3. Servislere Göre, Hasta Sayısı, Yatak Kapasitesi, Aktif Çalışan Hemşire
Sayısı ve Geçici Çalışan Hemşire Sayısının Dağılımı
Hemşire Sayısı
Hasta
Servis Türleri

Sayısı

Yatak

(Üç

kapasitesi

aylık)
Yoğun

Bakım

Ünitesi
Süt Çocuğu Servisi
Büyük

Çocuk

Servisi
Hematoloji
Onkoloji Servisi

2

Geçici

Aktif Çalışan

Görevlendirilen

Hemşire

Hemşire

697

14

13

5

2114

33

11

0

2817

35

7

5

1991

26

9

5

7619

108

40

15

Servislere göre, hasta sayısı, yatak kapasitesi, aktif çalışan hemşire sayısı ve geçici çalışan
hemşire sayısının dağılımı Tablo 3’de verilmiştir. Araştırma süresi içinde Yoğun bakım
Ünitesi’nin ortalama 14 yatak kapasitesi, Süt Çocuğu Servisi’nin 33 yatak kapasitesi,
Büyük Çocuk 2 Servisi’nin 35 yatak kapasitesi, Hematoloji Onkoloji Servisi’nin ise 26
yatak kapasitesi toplamda ise 108 yatak kapasitesi ile hizmet verilmiştir. Birimlerde aktif
çalışan hemşire sayıları, geçici görevli hemşirelerin dahil edilmesi ile Yoğun Bakım
Ünitesi’nde 18, Süt Çocuğu Servisi’nde 11, Büyük Çocuk 2 Servisi’nde 12, Hematoloji
Onkoloji Servisi’nde ise 14 toplamda ise, 55 olarak saptanmıştır. Toplam hasta sayısı ise
7919 olarak belirlenmiştir (Tablo 3).
Tablo 4. Servislere Göre, Toplam Çalışma Saati, Günlük Toplam Hemşire Bakım
Saati, Günlük Ortalama Hemşire Bakım Saati, Bağımlılık Düzeyine Göre Verilmesi
Gereken Bakım Saati ve Çalışması Gereken Toplam Hemşire Sayısının Dağılımı

Servis Türleri

Yoğun Bakım
Ünitesi
Süt Çocuğu
Servisi

Günlük

Günlük

Bağımlılık

Toplam

Toplam

Ortalama

Düzeyine

Çalışma

Sunulan

Sunulan

Göre

Saati

Hemşire

Hemşire

Verilmesi

(3aylık)

Bakım

Bakım

Gereken

Saati

Saati

Bakım Saati

9752,5

104,8

10,4

19,7

43,1

6364

68

2,0

13,5

68,7
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Çalışması
Gereken
Toplam
Hemşire
Sayısı

Büyük Çocuk 2
Servisi
Hematoloji
Onkoloji Servisi

6981

75

2,1

9,5

51,5

7318

78,6

3,0

10,3

42,1

Servislere göre çalışma saati, günlük toplam hemşire bakım saati, günlük ortalama
hemşire bakım saati, bağımlılık düzeyine göre verilmesi gereken bakım saati ve bakım
saatine göre gereken hemşire sayısının dağılımı Tablo 4’de verilmiştir. Servislerde toplam
çalışma saatlerine ilişkin bulgular incelendiğinde, Yoğun Bakım Ünitesi 9752.5 saat ile en
yüksek çalışma süresine sahip servis olarak bulunmuştur. Yoğun Bakım Ünitesi’nin
hemşire sayısı diğer servislerden daha fazladır. En düşük çalışma saati (6364 saat) ise Süt
Çocuğu Servisi’nde saptanmıştır. Süt Çocuğu Servisi hemşire sayısının en az olduğu
servistir. Günlük toplam sunulan hemşire bakım saati toplam çalışma saati bulgularına
bağlı olarak Yoğun Bakım Ünitesi’nde en yüksek (104.8 saat), Süt Çocuğu Servisi’nde ise
en düşük (68 saat) düzeydedir. Günlük ortalama bakım saatlerine ilişkin bulgular
incelendiğinde, Yoğun Bakım Ünitesi’nde 24 saat içinde hastaya verilen bakım saati 10.4,
Süt Çocuğu Servisi’nde 2.0, Büyük Çocuk 2 Servisi’nde 2.1, Hematoloji Onkoloji
Servisi’nde ise 3.0 olarak bulunmuştur (Tablo 4). Bakım saati hesaplamaları, verilerin
analizi bölümünde verilmiştir.
Hasta bağımlılık düzeylerine göre verilmesi gereken bakım saatlerinin hesaplanma biçimi
verilerin analizinde sunulmuştur. Hasta bağımlılık düzeyine göre verilmesi gereken 24
saatlik bakım saatleri, Yoğun Bakım Ünitesi’nde 19.7, Süt Çocuğu Servisi’nde 13.5,
Büyük Çocuk 2 Servisi’nde 9.5, Hematoloji Onkoloji Servisi’nde ise 10.3 olarak
saptanmıştır. Verilen bakım saati ile verilmesi gereken bakım saatleri arasındaki fark
göreceli olarak büyüktür. Bu farkın büyüklüğüne neden olarak, hemşire sayısının yetersiz
olması söylenebilir.
Büyükayhan ve arkadaşlarının (2002), Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan
Servisi’nde hastaların hemşire bakımına bağımlılık düzeylerine göre gereken hemşire
sayısının belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada, Rush Medikus kriterleri
kullanılmıştır. Yenidoğan Ünitesi’nde üç ay boyunca izlenen 179 hasta, hemşire bakımına
bağımlılık düzeylerine göre gruplandırılmıştır. Bu dönemde içinde ünitede 8 hemşire
çalışmaktayken, hastaya düşmesi gereken hemşire sayısını 1,8 ve Yenidoğan Ünitesi’nde
çalışması gereken hemşire sayısını 17,82 olarak belirlemiştir.
Hasta sınıflandırma sistemlerinde belirtilen ortalama süreler kullanılan ölçeğe bağlı olarak
değişmektedir. Hasta sınıflandırma sistemlerinde hastanın hemşirelik bakım
gereksinimleri, yatağa bağımlılık durumu, hastalığın sayısı ve şiddeti artıkça hasta tipi
skoruda artmaktadır (Gillies, 1994, akt., Yıldırım ve Oktay, 2005: 24). Araştırmada
hastaların çocuk olması, hasta bağımlılık düzeyini ve hastaya ayrılması gereken süreyi
arttıran bir neden olarak kabul edilmektedir.
Çalışması gereken toplam hemşire sayısı Yoğun Bakım Ünitesi’nde 43.1, Süt Çocuğu
Servisi’nde 68.7, Büyük Çocuk 2 Servisi’nde 51.5 ve Hematoloji Onkoloji Servisi’nde ise
42.1 olarak bulunmuştur. Araştırmada, 93 gün boyunca çalışması gereken hemşire sayıları
Türkiye için oldukça yüksek sayılar olarak yorumlanabilir.
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Sağlık hizmeti hem emek hem de teknoloji yoğun bir hizmet alanıdır. Uzmanlaşmış
emek-gücü ve ileri teknoloji kullanımı zaman içerisinde artmıştır. Bu durum sağlık
hizmetlerinde hastaların, tedavi hizmetlerinin hedeflenmesini ve maliyet artışını da
beraberinde getirmiştir. Hem hükümetler hem de sektöre yatırım yapmış olanlar emekgücü maliyetini düşürebilmek için esnek üretim, esnek istihdam, talep fazlası arz (işsiz
sağlıkçı ordusu) gibi stratejiler uygulamakta, çalışanların çok büyük kısmını güvencesiz
ve düşük ücretle çalıştırmaktadırlar. Böylece sağlık hizmeti üretiminde emek-gücü
maliyeti azaltılmaya çalışılmaktadır (Füsun Sayek TTB Raporları, 2008). Hastanelerde
yaşanan bazı olumsuz hasta çıktıları, hemşire yetersizliğinin ciddi boyutlarını ortaya
koysa da, uygun hemşire planlaması yapmak yerine daha kolay olan yöntemler tercih
edilmiştir. Hemşire istihdam yetersizliği makro düzeyde ve politik bir konudur. Hastane
hemşirelerinin istihdam yetersizliği ülke gerçekliğinin birimlere yansımasıdır. Veriler bu
kanıyı desteklemektedir (Türkiye Sağlık İnsangücü Durum Raporu, 2008).
Şekil 1. Türkiye’de Aktif Çalışan Hemşirelerin Kurumlara Göre Sayısal Dağılımı

Aktif Çalışan Hemşirelerin Kurumlara
Göre Sayısal Dağılımı
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
HEMŞİRE

SAĞLIK BAKANLIĞI

ÜNİVERSİTE

ÖZEL

67.226

11.378

13.905

Kaynak: Sağlık Bakanlığı. (2008). Türkiye Sağlık İnsangücü Durum Raporu. Yayın No:
739, Ankara.
Türkiye’de aktif çalışan hemşire sayısının 67.226’sı Sağlık Bakanlığı’nda, 11.378’i
üniversite hastanelerinde, 13.905’i ise özel hastanelerde çalışmaktadır. Kamuda çalışan
hemşire sayısı toplam 78.604 ve toplam hemşire istihdamı ise 92.509 olarak yukarıda
(Şekil 1) verilmektedir. Hemşire istihdam yetersizliğini açıklamada bu sayılar önemli
göstergeler olarak kabul edilebilir.
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Şekil 2. DSÖ Verilerine Göre; Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye’de 100.000 Kişiye
Düşen Hemşire Sayıları
Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye'de 100.000 Kişiye
Düşen Hemşire Sayıları

800
700
600
500
400
300
200
100
0
HEMŞİRE

TÜRKİYE

AVRUPA BÖLGESİ

AB ÜYESİ ÜLKELER

131,03

669,98

731,15

HEMŞİRE

Kaynak: Sağlık Bakanlığı. (2008). Türkiye Sağlık İnsangücü Durum Raporu. Yayın
No: 739, Ankara.
Dünya Sağlık Örgütü (2006) verilerine göre, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de 100.000
kişiye düşen hemşire sayısı yukarıda verilmiştir (Şekil 2). Türkiye ile ilgili verilerde
Sağlık Bakanlığı’nın 01.03.2008 tarihli rakamları esas alınmıştır. Aşağıdaki bulgular,
Türkiye’de 100.000 kişiye düşen hemşire sayısının Avrupa Bölgesi ülkeler ortalamalarına
(669,98) göre ve AB üyesi ülkeler ortalamalarına (731.15) göre de oldukça düşük
(131.03) olduğunu ifade etmektedir. Araştırmada da mevcut hemşire sayısının, olması
gereken hemşire sayısından 4-5 kat daha az olması kanıyı desteklemektedir.
Türkiye’de istihdam yetersizliği gibi makro ekonomik ve politik sorunların çalışma
yaşantısına etkilerine, yapılan araştırmalar ışık tutmaktadır. Çakır ve Tütüncü’ nün İzmir
İli Hastaneleri’nde hasta güvenliği ile ilgili yaptıkları araştırmada çalışanların %79.7’si
anket sorularına verdikleri yanıtlarda, aşırı yoğun tempoda çalıştıklarını ifade etmişlerdir.
Kaya ve Güven tarafından (2005) Ankara’da yapılan araştırmada ise doktorların %90.9’u
ve hemşirelerin %93.9’u servislerinde yüksek düzeylerde iş yükü olduğunu ifade
etmişlerdir (Kaya ve Güven, 2005; Çakır ve Tütüncü, 2009). Aykanat ve
Tengilimoğlu’nun 2001 yılında Ankara’da yaptıkları çalışmada da benzer bulgular
saptanmıştır. Hastanede 442 sağlık çalışanı ile yapılan araştırmada “hastanedeki iş yükünü
nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna” katılımcıların %43.4’ü (n=192) çok fazla, %28.5’i
(n=126) fazla cevabını vermişlerdir. Çalışanlar iş yükünün iş başarılarını da olumsuz
(%68) etkilediğini ifade etmişlerdir (Aykanat ve Tengilimoğlu, 2003).
ICN’nın 2006 tarihli raporunda, Rothberg ve arkadaşlarının (2005) yapmış oldukları bir
araştırmada hasta-hemşire istihdam oranlarının 8:1 ila 4:1 arasında değişmesi durumunun
ekonomik bir çözüm olacağı ortaya konulmuştur. Araştırmacılar, hemşire başına sekiz
hastanın az masraflı bir oran olmasına karşın buna bağlı hasta ölüm oranının daha yüksek
olduğunu tespit etmişlerdir. Sonuç olarak hasta güvenliğinin korunması açısından 4:1’lik
hasta-hemşire oranının makul ölçülerde ekonomik olduğu sonucuna varmışlardır. Yapılan
geniş çaplı araştırmaların sonucunda bir servisteki en uygun iş yükünün; bir hemşirenin
dört hastanın bakımından sorumlu olması olduğu ifade edilmiştir (ICN Kılavuzu, 2006).
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4. SONUÇ
Gerçekçi olmayan veya yetersiz insan gücü planlamalarının yapılması, sistemin
üretkenliğini azaltmakta, işleyişini ciddi olarak bozmakta, maliyeti arttırmakta,
kaynakların dengesiz dağılımına neden olmaktadır. Tüm bunların sonucunda toplumun
ihtiyaç duyduğu yerde, zamanda ve hak ettiği nitelikte sağlık hizmeti alması
güçleşmektedir. Dünyada ve Türkiye’de bugüne kadar etkili ve rasyonel insangücü
planlaması yapılmasında çeşitli sıkıntılar yaşanmıştır (Türkiye Sağlık İnsangücü Durum
Raporu, 2008). Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında bilinçli olarak başlatılan hekim,
ebe, hemşire ve sağlık memuru ağırlıklı sağlık insangücü yetiştirilmesi süreci geçen yıllar
içinde salt hekim ağırlıklı bir üretim biçimine dönüşmüş ve sağlık insangücü planlaması
son yıllarda gereken özenin gösterilmediği bir alan olmuştur (Kılıç, 2007: 501).
Sağlık bakım kuruluşlarında hasta bağımlılık düzeylerinin bilinmesi; hemşire karmasının
belirlenmesi, iş yükü ölçümlerinin yapılması, gerekli olan hemşire sayısının saptanması,
ünite özelliklerinin ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, hasta profilinin belirlenmesi
çalışmalarında gereklidir. Sağlık bakım kuruluşları, hasta sınıflandırma sistemlerini
kullanarak her üniteye ait gerekli personel ihtiyacını ve profilini çıkararak istihdam
politikalarına yön verebilirler.
Hastanelerin, insangücü planlamasını kendi kurumlarına özgü ve iş yükü analizlerine
dayalı olarak belirlemeleri gereklidir. İş yükü analizlerinin ünite düzeyinde, iş düzeyinde,
hasta düzeyinde ve durum düzeyinde yapılmasının, kuruma özgü olmasının ve periyodik
olarak güncellenmesinin gerektiği ifade edilebilir.
Yetişmiş insan gücüne olan ihtiyaç, var olan insangücünün ülke geneline yayılmasındaki
dengesizlikler ve nitelik sorunları, sağlık sektörünün çözüm bekleyen önemli problemleri
arasında yer almaktadır. Sağlık insan kaynağının planlaması, eğitimi ve kullanımının ayrı
ayrı kuruluşlar tarafından yapılmasının sorunun çözümününe katkı sunmadığı ve bu
nedenle de sağlık insangücü planlaması yapılırken, kurumlararası eşgüdümün
sağlanmasının uygun olacağı söylenebilir.
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