T.C.
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

VI. ULUSLARARASI
SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE
KONGRESİ

“KONGRE BİLİMSEL KİTABI”
Editörler
Prof. Dr. Doğan ÜNAL
Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ

Ankara - Mart 2016

VI. ULUSLARARASI
SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE
KONGRESİ

“KONGRE BİLİMSEL KİTABI”
Mart 2016

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

(01-04 Mart 2016 / Antalya)

ISBN: 978-975-590-606-5
© Yazarlar – Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bu kitabın her türlü yayın hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne aittir. Genel Müdürlüğün
yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü
veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yazarların bu kitap içinde yer alan bildirilerini başka
kitap ve/veya dergilerde münferiden yayınlama hakları saklıdır.

Yayın Hizmetleri
BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti.
Ziya Gökalp Cad. 30/31, Kızılay, Ankara
Tel. 0-312 431 30 62 • E-posta: info@bayt.com.tr • Web: www.bayt.com.tr
Baskı Hizmetleri
Miki Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. şti.
Matbaacılar Sanayi Sitesi 560 sok. No: 27, Yenimahalle, Ankara
Tel: 0-312 395 21 28

İletişim
T. C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
Mahmut Esat Bozkurt Caddesi No: 19 Kat: 1, Kolej / Ankara
E-posta: kalitekongre@gmail.com
Web: www.kalite.saglik.gov.tr

ii

KURULLAR
KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı

YÜRÜTME KURULU
Dr. Hasan GÜLER
Dr. Abdullah ÖZTÜRK
Uzm. Dr. Dilek TARHAN
Özlem ÖNDER
Şükriye Yüksel BAĞIRSAKÇI
Yrd. Doç. Dr. Umut BEYLİK
Av. Süleyman Hafız KAPAN
İbrahim DOLUKÜP
Nurcan AZARKAN
Ecz. Ercan KOCA
Elif KESEN

01-04 Mart 2016, Antalya

Prof. Dr. Doğan ÜNAL

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

KONGRE BAŞKAN YARDIMCISI

Çağlayan SARIOĞLAN
Öznur ÖZEN
Erol YALÇIN
Bayram DEMİR
Muammer AKSU
Emine BALCI
Şule GÜNDÜZ
İbrahim KÖSTEKLİ
Havva İLHAN
Gül HAKBİLEN
Ayşe AYKANAT
Şerife ENGELOĞLU
iii

iv

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Hüseyin ÇELİK
Dr. Şuayip BİRİNCİ
Dr. Yasin ERKOÇ
Tarkan ALPAY
Dr. Mehmet DEMİR
Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Prof. Dr. Alper CİHAN
Doç. Dr. Osman Arıkan NACAR
Adem KESKİN
Dr. Hakkı ÖZTÜRK
Dr. İsmail KARTAL
Yrd. Doç. Dr. Hacı Ömer TONTUŞ
Dr. Öner GÜNER
Dr. Mahir ÜLGÜ
Dr. Mehmet Rıfat KÖSE
Dr. Fuat KANTARCI
Uzm. Dr. Hüsem HATİPOĞLU
Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ
Erol GÖKDÖL

Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU
Prof. Dr. Turan ASLAN
Prof. Dr. Ümit İNCE
Prof. Dr. Yeşim ÖZARDA
Prof. Dr. Yurdagül ERDEM
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Doç. Dr. Ayşe P. GÜRSES
Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
Doç. Dr. Doğan YÜCEL
Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
Doç. Dr. Emrah ŞENEL
Doç. Dr. Fatma PAKDİL
Doç. Dr. Fehmi NARTER
Doç. Dr. Ü. Gül ERDEM
Doç. Dr. Gülsen YILMAZ
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI
Doç. Dr. Hanefi ÖZBEK
Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM
Doç. Dr. Havva ÖZTÜRK
Doç. Dr. İsmail SARI
Doç. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
Doç. Dr. Kutay DEMİRKAN
Doç. Dr. Mesut SANCAR
Doç. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU
Doç. Dr. Musa ÖZATA
Doç. Dr. Mustafa TAŞDEMİR
Doç. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU
Doç. Dr. Ramazan COŞKUN
Doç. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU
Doç. Dr. Salim BİLİCİ
Doç. Dr. Sergül DUYGULU
Doç. Dr. Serpil ERDOĞAN
Doç. Dr. Sinan AKBAYRAM
Doç. Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER
Doç. Dr. Tamer C. İNAL
Doç. Dr. Türker YARDAN
Yrd. Doç. Dr. Kazım SARICI
Yrd. Doç. Dr. Mücahit AVCİL
Yrd. Doç. Dr. Tuncay PALTEKİ
Yrd. Doç. Dr. Umut BEYLİK
Dr. Mecit Can Emre ŞİMŞEKLER
Dr. Mehmet DEMİR

01-04 Mart 2016, Antalya

Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU
Prof. Dr. Ahmet Çınar YASTI
Prof. Dr. Arzu SAYINER
Prof. Dr. Arzu TOPELİ İSKİT
Prof. Dr. Atilla ARAL
Prof. Dr. Atilla Özcan ÖZDEMİR
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN
Prof. Dr. Bilçin TAK MEYDAN
Prof. Dr. Demet ÜNALAN
Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
Prof. Dr. Ebubekir CEYLAN
Prof. Dr. Emine ORHANER
Prof. Dr. Fahri OVALI
Prof. Dr. Hacer ÖZGEN NARCI
Prof. Dr. Hakan HAKERİ
Prof. Dr. Haydar SUR
Prof. Dr. Hüseyin BASKIN
Prof. Dr. Hüseyin ÖZ
Prof. Dr. İsmail AĞIRBAŞ
Prof. Dr. Jülide YILDIRIM ÖCAL
Prof. Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU
Prof. Dr. M. Ali KILIÇARSLAN
Prof. Dr. M. Ramazan ŞEKEROĞLU
Prof. Dr. Meral GÜLTEKİN
Prof. Dr. Meryem YAVUZ
Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇI
Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ
Prof. Dr. Mustafa ERTEK
Prof. Dr. Mustafa PAÇ
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN
Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ
Prof. Dr. Nilgün SARP
Prof. Dr. Onur ÖZVERİ
Prof. Dr. Ömür ÖZMEN
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
Prof. Dr. Ramazan KAHVECİ
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Prof. Dr. Sabire Şöhret AYDEMİR
Prof. Dr. Sadık KILIÇTURGAY
Prof. Dr. Selami SÖZÜBİR
Prof. Dr. Suat TURGUT
Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

BİLİM KURULU

v

VI. ULUSLARARASI
SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE
KONGRESİ
(01-04 Mart 2016 / Antalya)

BİLDİRİ BAŞVURULARI

vi

Bildiri Sayısı

Başvuru Yapan Bildiri Sayısı

647

Uygun Görülen Bildiri Sayısı

270

KABUL EDİLEN BİLDİRİ SAYILARI
01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

BİLDİRİLER

Sözel Bildiri Sayısı

68

Poster Bildiri Sayısı
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ÖNSÖZ
Bakanlığımız tarafından gelenekselleştirilen “Uluslararası Sağlıkta Performans ve
Kalite Kongreleri”nin altıncısı “Klinik Süreçlerde Kalite, Teknoloji ve İşbirliği” ana
temasıyla düzenlenecektir.

Kongre Bilimsel Kurulu tarafından kabul edilen bildiriler, bu kitapta değerli
paydaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır. Kitapta, sözel bildiriler tam metin, poster
bildiriler ise özet metin olarak yer almaktadır.
Araştırmacı ve uygulayıcıların çalışmalarına önemli katkılar sunacağına inandığım
bu yayının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, hep birlikte, bilgiye
ulaşmanın ve paylaşımın en üst noktada yaşandığı keyifli bir Kongre gerçekleştirmeyi
dilerim.
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Kongre Başkanı
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
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Bilimsel çalışmaların yanında, dünyada sağlık alanında gerçekleşen mevcut ve güncel
uygulamalar ile gelecek beklentileri de paylaşılacaktır.
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Kongrede; klinik süreçlerde kalite yönetimi bakış açısının geliştirilmesi, sağlıkta
teknolojik alt yapının etkin, verimli ve güvenli bir şekilde oluşturulmasının klinik
sonuçlara etkisi, hizmetin ekip anlayışı ve koordineli bir işbirliği çerçevesinde
sunulmasına yönelik çözüm önerileri gibi konular üzerinde yoğunlaşılacaktır.
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KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

KURS PROGRAMI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURSU
Saat

Konular

Eğitimciler

14:00 - 14:50

Bilimsel Araştırma Teknikleri Nelerdir?

Doç. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU

14:50 - 15:00

Ara

15:00 - 15:50

Hangi Teknikler Ne Zaman Uygulanır?

15:50 - 16:00

Ara

16:00 - 16:50

Bilimsel Araştırma Nasıl Yazılır?

16:50 - 17:00

Ara

17:00 - 18:00

Bilimsel Araştırma Sunumunda Dikkat Edilecek Hususlar

Doç. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU

Doç. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU

Doç. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU

0 1

M a r t

2 0 1 6 ,

S A L I

Saat

Konular

Eğitimciler

14:00 - 15:00

Risk Yönetimine Giriş

Prof. Dr. Bilçin TAK MEYDAN

15:00 - 15:20

Ara

15:20 - 16:20

Hasta Güvenliğinde Risk Yönetim Tasarımları

16:20 - 16:40

Ara

16:40 - 17:10

Riskler için Eliminasyon Programı Geliştirme

Dr. Mecit Can Emre ŞİMŞEKLER

Bayram DEMİR

Pratik Uygulamalar
17:10 - 17:25

Servislerde Gözlemlenebilecek Risklerin Tanımlanması

Dr. Mecit Can Emre ŞİMŞEKLER

17:25 - 17:40

Düşme

Prof. Dr. Bilçin TAK MEYDAN

17:40 - 18:00

Ksilen ve Formalin

Bayram DEMİR
Genel Değerlendirme

GÖSTERGE YÖNETİMİ KURSU
Saat

Konular

Eğitimciler

14:00 - 14:30

Gösterge Yönetimine Giriş

Uzm. Dr. Dilek TARHAN

14:30 - 15:00

SKS Kalite Göstergeleri ve SKS İlişkisi

Uzm. Dr. Dilek TARHAN

15:00 - 15:15

Ara

15:15 - 15:45

SİYÖS

Ecz. Ercan KOCA

15:45 - 16:15

Gösterge Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

İbrahim DOLUKÜP

16:15 - 16:30

Ara

16:30 - 16:50

Yoğun Bakımlarda Bası Ülseri Takibi

Yrd. Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ

16:50 - 17:10

Diyabetes Mellitusun İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Dr. Abdullah ÖZTÜRK

17:10 - 17:30

Yenidoğan Yoğun Bakımlarda Hastalık şiddetinin Belirlenmesi ve Mortalite
Oranı Takibi

Doç. Dr. Suna OĞUZ
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VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Genel Değerlendirme

Pratik Uygulamalar

Genel Değerlendirme

TİG KURSU
Konular

Eğitimciler

14:00 - 14:30

Saat

Dünya'da ve Türkiye’de TİG Uygulaması

Dr. Hasan GÜLER

14:30 - 14:40

Ara

14:40 - 15:40

TİG Algoritması

15:40 - 15:50

Ara

15:50 - 16:20

Klinik Kodlamada Temel Kurallar

Dt. Tuncay KOYUNCU

16:20 - 17:00

Klinik Kodlama Kalitesinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği (KoDeSis)

Ecz. Selcen Durmaz KAYIRAN

17:00 - 17:15

Ara

Dt. Tuncay KOYUNCU

17:15 - 17:45

TİG'de Bağıl Değer ve Vaka Karma İndeksi Kullanımı ve Hastane Ödemeleri

Ahmet KARA

17:45- 18:15

TİG Panel

Erol YALÇIN
Genel Değerlendirme

xi

BİLİMSEL PROGRAM
02 Mart 2016
Çarşamba

SALON TURKUAZ

Açılış Töreni (Canlı Uydu Yayını)
Dr. Hasan GÜLER, Kongre Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Uzm. Dr. Orhan KOÇ, SGK Kurum Başkan Yardımcısı
Dr. Pavel URSU, DSÖ Türkiye Temsilcisi
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ, Kongre Başkanı
Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU, T.C. Sağlık Bakanı

08:45 - 09:45

09:45 - 10:00
1. Oturum

Kritik Hastaların Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Kritik Hastalarda Multidisipliner İşbirliği ve Konsültasyon
Doç. Dr. Ramazan COŞKUN
Kritik Hastalarda Hemşirelik Bakım Hizmetleri
Yrd. Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ
Kritik Hastalarda Beslenme ve Hasta Güvenliği İlişkisi
Prof. Dr. Sadık KILIÇTURGAY
Kritik Hastalarda Tıbbi Laboratuvarların Rolü ve Laboratuvar Konsültasyonu
Prof. Dr. Sabire Şöhret AYDEMİR

11:15 - 11:30
5. Oturum
(Canlı Uydu Yayını)

Ara
Kalitede Ölçme ve İyileştirme
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Hasta ve Çalışan Geribildirimleri Süreci ve Sonuçların Etkinliği
Prof. Dr. Bilçin TAK MEYDAN
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10:00 - 11:15

Ara

11:30 - 13:00

Sağlık Hizmet Çıktılarının Değerlendirilmesinde Kalite Göstergelerinin Kullanımı
Prof. Dr. Meryem YAVUZ
SKS Kalite Göstergeleri
Uzm. Dr. Dilek TARHAN
Ulusal Düzeyde İndikatör Takibi ve Yeni Surveyans Sistemleri
Ecz. Ercan KOCA

13:00 - 14:30
10. Oturum

Öğle Yemeği
Klinik Laboratuvarlarda Süreç Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Doğan ÜNAL
Klinik Laboratuvar Test Süreçlerinde Harmonizasyon
Doç. Dr. Gülsen YILMAZ
Akılcı Test Seçimi “Pre-Pre Analitik Evre”
Prof. Dr. Arzu SAYINER

14:30 - 16:00

Laboratuvar Uzmanı-Klinisyen
“Beyinden-Beyine Döngüsü”
Doç. Dr. Tamer C. İNAL
Patoloji Laboratuvarında Tanı Doğruluğunun İzlenmesi
Prof. Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU

16:00 - 16:20
14. Oturum

Ara
Teşhis Güvenliği ve Tedaviye Etkileri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alper CİHAN
Klinik Süreçlerde Teşhis Güvenliği ve Tedaviye Etkileri
Prof. Dr. Kerim GÜLER
Patoloji Laboratuvarlarında Teşhis Güvenliği ve Tedaviye Etkileri
Prof. Dr. Ümit İNCE

16:20 - 18:00

Radyolojide Teşhis Güvenliği ve Tedaviye Etkileri
Prof. Dr. Halil ARSLAN
Geri Ödeme Politikalarının Teşhis Güvenliği Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Atilla ARAL
Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Yönetiminin Teşhis Güvenliği Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Alper CİHAN

19:30 - 22:00

xii

TKHK İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
Konuşmacı: Prof. Dr. Alper CİHAN, TKHK Kurum Başkanı
Katılımcılar: TKHK’ya Bağlı Sağlık Yöneticileri ve Sağlık Çalışanları

02 Mart 2016
Çarşamba

2. Oturum

SALON MERCAN

Çalışma Yaşamının Sağlık Çalışanları Üzerindeki Psikolojik Etkileri
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hakkı YEŞİLYURT
Sağlık Hizmetinde Psikososyal Çalışma Etkenleri ve Bu Etkenlerin Yönetimi
Prof. Dr. Fatma ÖZ
Sağlık Çalışanlarının İş Doyum Düzeylerinin Artırılmasında Roller ve Stratejiler
Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU

10:00 - 11:15
Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi
Prof. Dr. Nazan AYDIN

6. Oturum

Ara
Kronik Hastalıkların Yönetimi ve Hasta Psikolojisi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haydar SUR
Kronik Hastalıkların Yönetiminde Temel Politikalar
Prof. Dr. Nurhan İNCE

11:30 - 13:00

Kronik Hastalıkların Tanı ve Tedavi Standardizasyonunda Gelecek İçin Yol Arayışı
Prof. Dr. Tufan TÜKEK
Kronik Hastalıklarda Hasta ve Yakınlarının Psikolojisi ve Psikolojik Destek
Prof. Dr. Mine ÖZKAN
Terminal Dönem Hastaları ve Yakınlarının Psikolojisi ve Psikolojik Destek
Prof. Dr. Çiçek HOCAOĞLU

13:00 - 14:30
11. Oturum

Öğle Yemeği
Acil Hizmetlerde Yönetim
Oturum Başkanı: Uz. Dr. Alaattin DİLSİZ
Acil Kliniklerde Multidisipliner Yaklaşım; Faydalar, Sorunlar ve Çözümler
Yrd. Doç. Dr. Mücahit AVCİL

14:30 - 16:00

Acil Klinik Kavramının Türkiye ve Dünya Perspektifinde Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Menderes KILDIRAN
Toplum ve Çalışanlardaki Acil Kültürü
Uzm. Dr. Adnan YAMANOĞLU
Acillerde Fonksiyonelliği ve İşleyişi Etkileyen Faktörler
Uzm. Dr. Kıvanç KARAMAN

16:00 - 16:20
15. Oturum

01-04 Mart 2016, Antalya

11:15 - 11:30
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Hastanelerde Rekreasyon Yönetimi
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ

Ara
Teknolojinin Sağlık Uygulamalarında Kullanımı
Oturum Başkanı: Hüseyin ÇELİK
Sağlık Sektöründe Mobil Teknoloji Kullanımı (Giyilebilir Teknoloji)
İbrahim DOLUKÜP
Büyük Veri Çağında Teknolojiyi Verimli Klinik Uygulamalar İçin Kullanmak
Dr. Hüseyin ŞEKER

16:20 - 18:00

Sağlıkta Teknolojiyi Kullanma Bilinci (Sağlıkta Teknolojik Yenilikler Problem Kaynağı mı Yoksa Kolaylaştırıcı Çözüm Aracı mı?)
Prof. Dr. Utku ŞENOL
Sağlık Bakanlığı E-Nabız Uygulaması ve Teknoloji
Dr. Mahir ÜLGÜ
Tıbbi Süreç ve Çıktıların Göstergeler Üzerinden İzlenmesinde Karar Destek Sistemleri
Nihal ÜNLÜTÜRK

20:00 - 22:00

SKS En İyi Bilimsel Araştırma ve Yayın Ödülü ile En İyi Bildiri Ödülü Jüri Toplantısı
Katılımcılar: Seçici Kurul Üyeleri

xiii
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Çarşamba

SALON ZÜMRÜT

3. Oturum

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Oturum Başkanı: Dr. Savaş Başar KARTAL
Türkiyede Aile Hekimliği Politikası ve Kalite
Dr. Savaş Başar KARTAL
1.Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması ve Paydaşların Rolü
Doç. Dr. Mustafa TAŞDEMİR

10:00 - 11:15

Aile Hekimliği Sisteminde Hasta ve Çalışan Memnuniyetinin Artırılmasında Paydaşlar ve Sorumluluklar
Prof. Dr. Nezih DAĞDEVİREN
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Sağlık Okur Yazarlığı
Müh. Betül Faika SÖNMEZ

7. Oturum

Ara
İnme Hastalarının Yönetimi ve Kalite
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK
Akut İskemik İnme Hastalarının Yönetiminde Kalite, Teknoloji ve Paydaşların İşbirliği
Prof. Dr. Atilla Özcan ÖZDEMİR

11:30 - 13:00
Akut İskemik İnme Hastalarının Yönetiminde Süreç Takibi ve İyileştirme
Doç. Dr. Engin ÖZAKIN
01-04 Mart 2016, Antalya
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11:15 - 11:30

8. Oturum

Sağlık Kurumlarında Bilgi Güvenliği, Riskler,Sorunlar ve Çözüm Yolları
Oturum Başkanı: Dr. Mahir ÜLGÜ

12:20 - 13:00

Dr. Mahir ÜLGÜ
Dilek ŞEN KARAKAYA

13:00 - 14:30

Öğle Yemeği

12. Oturum

Sağlık Çalışanlarında Kalite Kültürünün Geliştirilmesinde Eğitiminin Yeri ve Müfredatın Etkisi
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Haluk ÖZSARI
Hekimlerde Kalite Kültürünün Geliştirilmesinde Nasıl Bir Lisans Eğitimi, Yapılması Gerekenler ve Müfredatın Yeri
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN

14:30 - 16:00

Hemşirelerde Kalite Kültürünün Geliştirilmesinde Nasıl Bir Lisans Eğitimi, Yapılması Gerekenler ve Müfredatın Yeri
Doç. Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER
Kurumsal Kalite Kültürü Açısından Sağlık Yöneticileri İçin Eğitim
Prof. Dr. Hüseyin BASKIN

16:00 - 16:20

16. Oturum

Ara
Yanık Hastalarının Yönetimi ve Kalite
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan KAHVECİ

Yanık Hastalarının Yönetiminde Kritik Noktalar ve Sorumluluklar
Prof. Dr. Ahmet Çınar YASTI
16:20 - 17:10
Yanık Hastalarının Yönetiminde Alt Yapı ve Organizasyon
Doç. Dr. Emrah ŞENEL

20:00 - 22:00

xiv

SKS En İyi Uygulama Ödülü Jüri Toplantısı
Katılımcılar: Seçici Kurul Üyeleri

02 Mart 2016
Çarşamba

4. Oturum

SALON MÜRDÜM

Sözel Bildiri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Onur ÖZVERİ
Doç. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU
26 Acil Servis ve Yoğun Bakım Hemşirelerinin Adli Hemşirelik ile İlgili Bilgi Durumları / Şerife TANELİ
32 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde Bildirimi Yapılan Beklenmedik Olay, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Analizi / Yasemin
ASLAN
45 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel İnovasyona Etkisi /

10:00 - 11:15

Havva ÇALIŞKAN

49 Hemşire-Hemşire İşbirliği Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Bir Uygulama/ Serpil ÇELİK DURMUŞ

390 Hekimlerin ve Hemşirelerin İşe Yabancılaşma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma / Özlem ÖZER
11:15-11:30
9. Oturum

Ara
Sözel Bildiri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İsmail AĞIRBAŞ
Doç. Dr. Musa ÖZATA
82 Yatan Hastaların Hizmet Kalitesi Algılarının Servqual Skoruna Göre İncelenmesi / İkbaliye ZAFER
95 Sağlık Kurumlarında Entelektüel Sermaye Yönetimi ve Kurumsal Performansa Etkisi / Erdoğan ŞENTÜRK
101 Hizmet Alan Bireylerin Gözünden Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Tutum ve Görüşler / Ümit ATMAN

11:30 - 13:00

102 Hastane Yöneticilerinin Zaman Yönetimi Konusunda ki Görüşleri: Antalya Kamu Hastaneler Birliği Örneği / Nazife ÖZTÜRK
116 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Çalışanlarının Atıklar Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi / Emrullah İNCESU
127 Hemşire El Hijyeni Uyum Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Songül YORGUN
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56 Sağlıkta Kalite Yönetiminin Kurum Kimliğine Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği / Emine
SARIOĞLU
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54 Hemşirelerin Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonuna İlişkin Bilgi Düzeyleri: Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Örneği /
Nazik YALNIZ

131 Bolu 112 Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ve İş Performanslarına Etkileri / Fatma ÇOBANOĞLU
13:00 - 14:30
13. Oturum

Öğle Yemeği
Sözel Bildiri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nilgün SARP
Doç. Dr. Sergül DUYGULU
133 Hemşirelerde Mobbing Algısı ve İlişkili Etmenler / Nurhayat KILIÇ
155 Kalite Çalışmalarının Turist Sağlığında Hasta Memnuniyetine Yansıması/ Meral EKİNCİ
172 İzmir İlinde Bulunan Üniversite ve Kamu Hastanelerindeki Hasta Düşmelerinin Maliyet Analizi / Veysel Karani BARIŞ

14:30 - 16:00

221 Risk Ayarlı Hastane Ölüm Tahmin Modeli: Bir Türk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uygulama Örneği / Fatma GÜNTÜRKÜN
272 Demografik Değişkenlerin İş Doyumu ile İlişkisi: Samsun İli Kamu Hastanesi Sağlık Personeli Üzerine Bir Araştırma / Hacer
KATIRCIOĞLU
251 Sağlıkta Kalite ve Verimlilik Uygulaması Çalışanların Motivasyonları Üzerinde Ne Kadar Etkili? / Uğur IŞIK
256 Laboratuvarda Kalite Standartları ve Hekimlerin Biyokimya Laboratuvarından Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi / Aliye
ÇELİKKOL

16:00 - 16:20

Ara

xv
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17. Oturum

02 Mart 2016
Çarşamba

Sözel Bildiri
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Havva ÖZTÜRK
Doç. Dr. Mesut SANCAR
259 Mentorluk, Yetenek Yönetimi ve İş gören Performansı İlişkisinin İncelenmesi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma / Pınar ERDOĞAN
260 Sağlık Kurumlarında Örgüt Kültürü ve Liderlik ile Etkin Takım Çalışması Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Çalışma / Binnur
ATASEVEN
263 Renkli Kimlik Tanımlayıcılara Literatür Taraması ile Farklı Bir Bakış Açısı Geliştirme / Nazan YOLCU
266 Stent Koyma ile Birlikte Perkütan Translüminal Balon Anjiyoplasti Tekli Stent İşlemi Maliyet Analizi / Hüseyin ASLAN
Murat Yavuz LADİKLİ

16:20 - 18:00
286 Sitolojik ve Patolojik Tanı Arasındaki Uyumun Bir Kalite İndikatörü Olarak Değerlendirilmesi / Serdar BALCI
289 Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Dayanıklılığın Ölçülmesi ve Ruhsal Durum Değerlendirmesi / Sevgi UYGUN
295 Acil Servis Çalışanlarının İş Güvenliğine İlişkin Algı Düzeylerinin İncelenmesi / Şehriban TEPEBAŞ
01-04 Mart 2016, Antalya
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268 Çalışan Memnuniyetinin El Hijyeni Uyumundaki Etkisi / 		

xvi

629 Üniversite Hastanesinde Kullanılan Panik Buton Uygulamasının Beyaz Kod Çağrısına Katkısı “Erciyes Tıp Örneği” / İbrahim
BARIN
363 Sağlıkta Kalite Yönetimi Kapsamında El Yıkamanın Dolaylı Kantitatif İzlemi: Bir Yolu Olabilir mi / Utku KAVRUK
!!! Her bir bildiri sunum süresi 8 dk olarak belirlenmiştir.
19:00 - 20:00

SKS Bilgi Yarışması-Yazılı Sınav
Katılımcılar: Dereceye Giren İlk 10 Kişi

03 Mart 2016
Perşembe

Ödül Töreni (Canlı Uydu Yayını)
Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri
SKS En İyi Uygulama Ödülü
SKS En İyi Bilimsel Araştırma ve Yayın Ödülü ile En İyi Bildiri Ödülü
SKS Bilgi Yarışması Ödülü

08:30 - 09:30

09:30 - 09:45
18. Oturum

SALON TURKUAZ

Ara
Daha İyi Sağlık Sistemi için Kalite, Akreditasyon ve Performans Yönetim Politikaları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ
Türkiye’de Kalitenin Geliştirilmesinde Nasıl Bir Performans ve Kalite Politikası Olmalı?
Dr. Mehmet DEMİR

TÜSEB ve Akreditasyon
Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ
10:45 - 11:10
22. Oturum

Ara
Cerrahi Yöntemlerde Stratejiler ve Hukuk
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa PAÇ
Cerrahide Malpraktis Problemi ve Komplikasyonların Hukuksal Boyutu
Av. Halide SAVAŞ

11:10 - 12:30

Cerrahi Yöntemlerde Risk Azaltıcı Peri-Operatif Stratejiler
Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇI
Multidisipliner Preoperatif Değerlendirmenin Tedavi Çıktılarına Etkisi
Prof. Dr. Seher DEMİRER

12:30 - 14:00
26. Oturum

Öğle Yemeği
Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilçin TAK MEYDAN
Hasta Güvenliği Persperktifinden Risk Yönetimi ve Kurumlar Açısından Özgünlük
Dr. Mecit Emre Can ŞİMŞEKLER

14:00 - 15:15

Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesinde Risk Yönetiminin Rolü
Doç. Dr. Ayşe Pınar GÜRSES ÖZOK
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Türkiye’de Sağlıkta Kalite ve Akreditasyonun Dünü, Bugünü ve Yarını
Dr. Abdullah ÖZTÜRK
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09:45 - 10:45

Sağlıkta Risk Yönetiminin Etkinliğinin İzlenmesi
Bayram DEMİR
15:15 - 15:40
30. Oturum

Ara
Yoğun Bakımda Sıfır Hata Mümkün mü?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahri OVALI

Yoğun Bakımda 7/24 Personel Yönetimi ve Multidisipliner Vizitler
Prof. Dr. Joseph KESECİOĞLU

Yoğun Bakımda Sıfır Enfeksiyon Mümkün mü?
Doç. Dr. Zeliha TUFAN KOÇAK
15:40 - 17:30
Yoğun Bakımda Hasta Bakım Kalitesinin Ölçülmesi ve Göstergeler
Prof. Dr. Hüseyin ÖZ

Yoğun Bakımda İlaç Kullanımında Klinik Riskler ve Sıfır Hata
Doç. Dr. Kutay DEMİRKAN

xvii

SALON MERCAN

19. Oturum

03 Mart 2016
Perşembe

Sağlık Hizmetlerinde İşbirliği ve Hasta Katılımı
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ömer TONTUŞ
Tanı ve Tedavi Sürecine Hastanın Katılımı ve Sağlık Bakım Kalitesi
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

09:45 - 10:45

Hasta ve Sağlık Çalışanı Arasında İletişim Farklılıkları ve Beden Dili
Prof.Dr. Arzu KİHTİR
Özel Hasta Gruplarıyla İletişim
Yrd. Doç. Dr. Özlem IŞIL

23. Oturum

Ara
Tıbbi Kayıt ve Kalite Üzerine Tartışalım
Oturum Başkanı: Adem KESKİN

Sağlık Hukukunda Kayıt Tutma Yükümlülüğü ve Sorumluluklar; Nasıl ve Nereye Kadar?
Prof. Dr. Hakan HAKERİ
01-04 Mart 2016, Antalya
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10:45 - 11:10

11:10 - 12:30

Dozunda ve Kararında Tıbbi Kayıtlar ve Kalite Üzerine Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Ali YILMAZ

Tıbbı Süreçlerde Elektronik Kayıt, Kalite ve Güvenlik
Doç. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
12:30 - 14:00
27. Oturum

Öğle Yemeği
Kalitede Yaşanmış Tecrübeler ve Serbest Tartışma
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Kazım SARICI
Op. Dr. Kemal OKTAY

14:00 - 15:15

Dr. Elif TUNA
Uz. Dr. Nedim HAVLE
Dr. Özlem ECEMİŞ

15:15-15:40

Ara

31. Oturum

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Standardizasyon ve Güvenlik
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU

Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezlerinin Rolü ve Eğitimlerin Standardizasyonu
Dr. Mehmet Zafer KALAYCI

15:40 - 17:30

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Kullanılacak Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırılması
Dr. Hakkı GÜRSÖZ

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yaşanan Zorluklar
Doç. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU

xviii
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20. Oturum

SALON ZÜMRÜT

En İyi Uygulama / Jüri Özel Oturumu
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
Prof. Dr. İsmail SARI
En İyi Uygulama 1.’lik Ödülü

En İyi Uygulama 2.’lik Ödülü
09:45 - 10:45
En İyi Uygulama 3.’lük Ödülü

24. Oturum

Ara
Evde Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi ve Hasta Güvenliği
Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Gazi ALATAŞ
Evde Sağlık Hizmetlerinde Hasta Güvenliği Öncelikleri
Uzm. Dr. Hüseyin Seyhan FİDAN

11:10 - 12:30

Evde Sağlık Hizmetlerinde Güncel Durum ve Bakanlık Hedefleri
Dr. Kanuni KEKLİK
Evde Sağlık Hizmetlerinde Koordinasyon ve Kurumlararası İşbirliği
Op. Dr. Yavuz BAŞTUĞ

12:30 - 14:00
28. Oturum

Öğle Yemeği
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Kalite
Oturum Başkanı: Prof. Dr. B. Güniz BAKSI ŞEN
Protez Laboratuvarlarının Çalışan Güvenliği Açısından Tasarımı
Prof. Dr. M. Ali KILIÇARSLAN

14:00 - 15:15

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Sterilizasyon Süreçlerinde Kalite
Dt. İsmet YILDIRIM
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Jüri Özel Ödülü

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Kalite Göstergeleri ve Ölçme-İyileştirme
Uzm. Dt. Ayşegül KARAKUŞ
15:15 - 15:40
32. Oturum

Ara
Hastane Yönetim Sürecinde Teşhis İlişkili Gruplar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehtap TATAR
TİG’in Hastane Süreçlerine Etkisi
Dt. Tuncay KOYUNCU
TİG’de Kavramlar: Bağıl Değer ve Vaka Karma İndeksi
Ahmet KARA

15:40 - 17:30

Kalite Göstergeleri Perspektifinden TİG
Yrd. Doç. Dr. Umut BEYLİK
TİG’ler ve Kalite: İyi ya da Kötü
Doç. Dr. Zeynep OR
KoDeSiS
Ecz. Selcen DURMAZ KAYIRAN

xix
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SALON MÜRDÜM

21. Oturum

Sözel Bildiri
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Serpil ERDOĞAN
Doç. Dr. Ü. Gül ERDEM
296 Eksiksiz Dosya İndikatörü Takibiyle Tıbbi Kayıtlardaki Hataların Düzeltilmesi / Levent SONĞUR
297 Sağlık Kurumlarında Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Çalışanların Kariyer Planlamasına Etkisi / Ayşe YILMAZ
302 Tıbbi Laboratuvarda Sürekli Eğitim Programı -10 Yıllık Verinin Değerlendirilmesi / Özgün KİRİŞ SATILMIŞ

09:45 - 10:45

303 Hemşirelerin Hasta Mahremiyeti Konusundaki Düşünceleri / Elif KESEN
304 Hasta Güvenliği Konusunda Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanmış Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması / Ahmet ATASOY

338 Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin, Şefkat Yorgunluğu Açısından Değerlendirilmesi / Emine AKTAŞ
10:45 - 11:10
25. Oturum

Ara
İyi Uygulamalar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
Doç. Dr. Fehmi NARTER
İyi Uygulama - 5
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336 Tıbbi Patoloji Laboratuvarında Hasta Güvenliği Kapsamında Hataları Azaltmak ve Önlemek için Laboratuvar Hataları Sınıflandırma
Sistemini (LHSS) Kullanmak / Zekeriya GÜMÜŞ

İyi Uygulama - 6
11:10 - 12:30

İyi Uygulama - 7
İyi Uygulama - 8
İyi Uygulama - 9

12:30 - 14:00
29. Oturum

Öğle Yemeği
İyi Uygulamalar
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Hanefi ÖZBEK
Yrd. Doç. Dr. Kazım SARICI
İyi Uygulama - 10
İyi Uygulama - 11

14:00 - 15:15

İyi Uygulama - 12
İyi Uygulama - 13
İyi Uygulama - 14

15:15 - 15:40
33. Oturum

Ara
Sözel Bildiri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ebubekir CEYLAN
Doç. Dr. Sinan AKBAYRAM
375 Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Yarası Oranları / Ayper ÖNAL ALKAN
588 Güvenli Cerrahi Kontrol Sürecine Uyumun Artırılması; Bir Multidisipliner İyileştirme Projesi / Alahdab HİŞAM
377 Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Örgütsel Bağlılıkları ile İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Hülya
DEMİRCİ
380 Tiroidektomi Ameliyatlarında Profilaktik Antibiyotik Uygulamasının Gerekliliği: Eğitimin Rolü / Berat EVİNÇ

15:40 - 17:30

60 Hastanelerde Kullanılan Aydınlatılmış Onam Formlarının Mevzuat Yönünden Uygunluk Değerlendirilmesi: Malatya İl Örneği / Emin
MURAT
423 Klinik Kalite Yönetimi Uygulamalarına Hekimlerin Yaklaşımı /
Hülya ŞAHİN
665 Hastane Yöneticilerinin Kurumsal İtibar Algısı: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği / Nezihe TÜFEKCİ
676 Sağlık Tesislerinde Renkli Kod Uygulamaları Manisa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Sağlık Tesislerinde
Beyaz Kod Uygulaması Örneği / Birgül ÇELEBİ YAVAŞ
680 Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Yakını Memnuniyeti Değerlendirmesi / Hacer BAŞOĞLU
!!! Her bir bildiri sunum süresi 8 dk olarak belirlenmiştir.

xx
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08:30 - 09:00
34. Oturum
(Canlı Uydu Yayını)

SALON TURKUAZ

Konferans -1
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Serüveni: Makedonya Deneyimi
Prof. Dr. Elizabeta Zisovska
Hasta Güvenliğinde Güncel Dünya Panoraması
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adnan ÇİNAL
Küresel Sağlığın Gelişebilmesi için Kalite ve Güvenliğe Odaklanmak
Doç. Dr. Liane Rose GINSBURG
ISQua Perspektifinden Hasta Güvenliği Uygulamalarının Geleceği
Jan Machereth-HILL

Türkiye’de Hasta Güvenliği ve Kurumsallaşma
Dr.Hasan GÜLER
10:15 - 10:30
38. Oturum

Ara
Kalite Geliştirme Araçları ve Etkileri
Oturum Başkanı: Dr. Hasan GÜLER
Kalite İyileştirme İçin Standartları Doğru Anlamak
Uzm. Dr. Dilek TARHAN

10:30 - 11:45

Kalite Süreçlerinde Dış Değerlendirmede İnsan Gücü Kapasitesinin Geliştirilmesi
Çağlayan SARIOĞLAN
Şehir Hastaneleri Kampüsünde Kalite Geliştirme Araçlarının Kullanımı
Uzm. Dr. Hasan KUŞ

11:45 - 12:00

Kapanış

12:00 - 14:00

Öğle Yemeği
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Hasta Güvenliği Uygulamalarında Küresel Öncelikli Alanlar ve Asya Vizyonu
Bhupendra KUMARRANA
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09:00 - 10:15
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SALON MERCAN

08:30 - 09:00

35. Oturum

Konferans-2
Türkiye’de Sağlık Okur Yazarlığı
Metin MEMİŞ
Yatan Hastayı İyi İzliyor muyuz?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turan ASLAN
Kötüleşen Hastayı Tanımada Erken Uyarı Skorları
Uzm. Dr. Lale ÖZIŞIK

09:00 - 10:15

Hasta Yönetiminde Hızlı Yanıt Sistemleri ve Yoğun Bakımın Rolü
Prof. Dr. Arzu TOPELİ İSKİT
“Hospitalist” Kavramı ve Hasta İzlemine Katkıları
Prof. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER

39. Oturum

Ara
Sağlık Tesisinde Güvenlik Çözümleri ve Yenilikler
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Salim BİLİCİ
Tesis Güvenliğinde Tehditler ve Çözümler
Yrd. Doç. Dr. Tuncay PALTEKİ
Hastanelerde Özellikli Alanlardaki Havalandırma Sistemlerinin Etkinliği
Müh. Özgür Mert KARACA
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10:15 - 10:30

xxii

10:30 - 11:45

Hasta Güvenliğini Sağlamada Tıbbi Cihaz Kalibrasyonunun Etkinliği
Yrd. Doç. Dr. Mana SEZDİ
Kalite İçin Yeşil Hastaneler
Müh. Cemil YAMAN

11:45 - 12:00

Kapanış

12:00 - 14:00

Öğle Yemeği
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Cuma

36. Oturum

SALON ZÜMRÜT

Palyatif Bakımda Hasta Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK
Palyatif Bakım Felsefesi ve Dünya Örnekleri Eşliğinde PALYATÜRK
Uzm. Dr. Ezgi ŞİMŞEK

09:00 - 10:15

Prepalyatif ve Postpalyatif Süreçte Hasta Yönetimi
Uzm. Dr. Dilşen ÇOLAK
Palyatif Bakımda Multidisipliner Yaklaşım ve Sorumluluklar
Doç. Dr. Gülçin ÖZALP ŞENEL

10:15 - 10:30
40. Oturum

Ara
Sözel Bildiri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU
Doç. Dr. Türker YARDAN

482 Hastaların Bekleme Sürelerinin Değerlendirilmesi / Funda TOPAK
500 Acil Servis Çalışanlarının Şiddete Maruz Kalma Durumları Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği / Serpil KAYALI
10:30 - 11:45

504 Cerrahi Girişimsel İşlemler Öncesi Hastalar Ne Kadar Bilgilendiriliyor? / Aylin SÖNMEZLER
514 Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmet Çalışanlarında (112) İşe Bağlı Gerginlik, Duygusal Tükenmişlik, İş Tatmini / Songül KUKKUK
543 Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi Çalışanlarının Motivasyonuna Etki Eden Faktörler / Ceyhan ÖZKAN
572 Yoğun Bakım Personelinin Organ/Doku Bağış ve Nakil Konusundaki Bilgi, Düşünce ve Tutumlar / Meryem İSKENDEROĞLU

11:45 - 12:00

Kapanış

12:00 - 14:00

Öğle Yemeği
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SALON MÜRDÜM

37. Oturum

04 Mart 2016
Cuma

Sözel Bildiri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Emine ORHANER
Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
548 Çatışmaların Çözümünde Kullanılan Yönetim Stratejileri: Başhekim ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Üzerine Bir Çalışma / Şehrinaz
POLAT

550 Hekim ve Hemşirelerin Güvenlik Raporlama Sistemine Katılımının Değerlendirilmesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği / İlkay YILDIZ

09:00 - 10:15
603 T.C. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Görev Yapan Kalite Yönetim Direktörlerinin Profillerinin Belirlenmesi / Gevher TAYLAN

608 Tokat Devlet Hastanesi’nde Mavi Kod Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi / Özcan GENÇ
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573 Kaliteli Sağlık Hizmeti Sunumunda Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımı Konusundaki Farkındalıkları / Fidan TUTDERE

619 Hemşireler için Hazırlanan İnsülin Bilgilendirme Kartlarının Uygulamadaki Etkinliği / Filiz YÖYLER

10:15 - 10:30

41. Oturum

Ara
Sözel Bildiri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. M. Ramazan ŞEKEROĞLU
Doç. Dr. Doğan YÜCEL
625 Hasta İletişim Birimine Yapılan Başvuruların İletişim Boyutu Açısından Değerlendirilmesi “Erciyes Tıp Örneği” / İbrahim BARIN

348 Hastanelerde Engelli Erişilebilirliğine İlişkin Kamu Çalışanlarının Görüşleri / Ahmet ATASOY

639 Pre-Analitik Süreç Yönetiminin Hasta Güvenliğine Etkisi ve Verimlilik Düzeyi (Bir Uşak Devlet Hastanesi Örneği) / Soycan MIZRAK

10:30 - 11:45

645 Adana Kamu Hastane Birliği “Birlikte Kalite Yönetimi Sistemi /

Celile ÖZTÜRK

651 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 6 Sigma Kalite Yönetimi Çalışmaları Örneği: Acil
Servislere Başvuran Hastaların Müşahade de Kalış Sürelerinin Optimize Edilmesi / İlkay ÇUKUR GEGİN

656 Sağlık Sektöründe Çalışanların Hizmet Kalite Standartlarına (HKS) İlişkin Algıları (Bursa’da Bir Devlet Hastanesi Örneği) / Özhan BİGUBEY

659 Hastanemizde Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hızları ve Antibiyotik Proflaksisi Uygunluk Oranlar / Güneş ŞENOL

!!! Her bir bildiri sunum süresi 8 dk olarak belirlenmiştir.
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11:45 - 12:00

Kapanış

12:00 - 14:00

Öğle Yemeği

04 Mart 2016
Cuma

SALON TURKUAZ

Oturum Başkanları
Dr. Hasan GÜLER - Dr. Abdullah ÖZTÜRK

14:00 - 14:15

Sağlıkta Kalite Çalışmalarında Yasal Mevzuat
Psk. Öznur ÖZEN

14:15 - 14:45

Standartları Anlamak ve Yeni Değerlendirme Sistematiği
Uzm. Dr. Dilek TARHAN

14:45 - 15:15

Değerlendirme Süreci ve Değerlendirici Sertifikasyonu
Uzm. Çağlayan SARIOĞLAN

15:15 - 15:30

Soru- Cevap

15:30 15:45

Ara

Oturum - 2

Oturum Başkanları
Dr. Hasan GÜLER - Dr. Abdullah ÖZTÜRK

15:45 - 16:00

Değerlendirmelerde Geri bildirim ve Önemi
Sağ. Uz. Yrd. Şerife ENGELOĞLU

16:00 - 16:15

Kurumsal Kalite Sistemi V-2
Emine BALCI

16:15 - 16:45

SİYÖS V-2
Güvenlik Raporlama Sistemi V-1
Ecz. Ercan KOCA

16:45 - 17:00

Soru- Cevap
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14:00 - 17:00

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Zirvesi - 2016
Gezi Çekilişi - 6 Gece 7 Gün Karadeniz Turu

***Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Zirvesine; Sağlık Yöneticileri, Sağlıkta Kalite Değerlendiricileri, İl Kalite Koordinatörü ve
çalışanları ile Kalite Yönetim Direktörleri başta olmak üzere tüm Kongre katılımcıları davetlidir.
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SB-026

ACİL SERVİS VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN ADLİ
HEMŞİRELİK İLE İLGİLİ BİLGİ DURUMLARI
Şerife TANELİ
Uzman Hemşire, İzmir Çeşme Devlet Hastanesi, staneli44@mynet.com

Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma Ağustos-Aralık 2012 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın evrenini, İnönü Üniversitesi
Turgut Özal Tıp Merkezi’nde acil servisler ve yoğun bakımlarda çalışan 240 hemşire oluştururken, örneklemini araştırmaya
katılmayı kabul eden 103 hemşire oluşturdu. Araştırmanın uygulanması için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi
Başhekimliği’nden sözlü izin ve Malatya Klinik Araştırmalar Etik Kurul’dan yazılı izin alındı. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan
“Hemşire Tanıtım Formu” ve “Adli Hemşirelik ile İlgili Bilgi Formu” kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Veriler
Statistical Package of Social Science (SPSS) for Windows 17.0 paket programı kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ile
(yüzde, frekans) analiz edildi.
Çalışmaya katılan hemşirelerin, % 58.3’ü 29-37 yaş arasında, % 68.9’u kadın, % 62.1’i lisans mezunu, % 88.3’ü servis hemşiresiydi.
Hemşirelerin % 66’sının adli hemşireliğin ne olduğunu bilmedikleri, % 69’unun daha önce adli hemşirenin rolleri hakkında bilgi
almadığı belirlendi. Hemşirelerin adli hemşireliğin çalışma alanları ile ilgili bilgi durumları incelendiğinde, sırası ile ilk üç sıraya;
ölüm araştırmalarını (% 87,4), intihar girişimlerini (% 85,4) ve iş kazalarını (% 82,5) yerleştirdikleri saptandı.
Araştırma sonucunda hemşirelerin önemli bir bölümünün adli hemşirelik ile ilgili yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıkları
belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Yoğun Bakım, Adli Hemşirelik, Bilgi.

INFORMATION STATUSES OF EMERGENCY DEPARTMENT AND INTENSIVE CARE NURSES WHO ARE INTERESTED IN
FORENSIC NURSING
SUMMARY
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Acil servisler ve yoğun bakımlar adli vakaların sıkça başvurduğu birimlerdir. Adli olgularda hemşirelerin önemli rolleri
bulunmaktadır. Bu nedenle araştırma acil servis ve yoğun bakım hemşirelerinin adli hemşirelik ile ilgili bilgi durumlarının
belirlenmesi amacıyla yapıldı.
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ÖZET

Emergency departments and intensive care are units that judicial cases frequently resorted to. Nurses have important roles
in forensic cases. Therefore this research was performed to determine information statuses of emergency department and
intensive care nurses who are interested in forensic nursing.
This descriptive research was conducted between August-December 2012 period. While 240 nurses who work in İnönü
University Turgut Özal Medical Center Emergency Departments and Intensive Cares have created universe of the research;
for the sample, a total of 103 nurses who work in emergency department and intensive care and accepted to participate in
the study have created. For the implementation of the study we recieved oral permission from Inonu University, Turgut Ozal
Medical Center, Chief Physician and written permision from Clinical Research Ethics Committee of Malatya. The datas were
collected by face to face interview method, using “Individual Characteristics Form” and “Information About The Status Of The
Judicial Form Of Nursing” which is prepeared by the researcher. The datas were analyzed with descriptive statistical methods
(percent, frequency) using Statistical Package of Social Science (SPSS) for Windows 17.0 package program.
Nurses participating in the study, 58.3 % between 29-37 years, 68.9 % women, 62.1 % of bachelor’s degree, 88.3 % of service
nurse. It’s identified that 66 % of the nurses did not know what it is forensic nursing, 69 % of the nurses had not previously
gotton information about the role of the forensic nurse. When Information about the status of nurses working areas of forensic
nursing were examined, the first three rows, respectively; it was determined that death research (87.4 %), suicide attempts (85.4
%) and work-related accidents (82.5 %) were placed in.
In the result of the research, it’s determined that an important part of the nurses don’t have an adequate level of knowledge
about forensic nursing.
Keywords: Emergency Departments, İntensive Care, Forensic Nursing, İnformation.
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1. GİRİŞ

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Adli hemşirelik, hemşirelik bilgi ve deneyimlerinin yargının hizmetine sunulması ile ortaya çıkan ve giderek gelişen bir uzmanlık alanıdır (1, 2). Uluslararası Adli Hemşireler Derneği (The International Assosation of Forensic
Nurses [IAFN])’ne göre adli hemşirelik, “Hemşirelik biliminin, kanunsal veya yasal prosedürlere uygulanması, adli
bilimlerin hemşirelik eğitimi ile birleştirilerek, bilimsel
araştırmalara, yaralı veya ölü mağdurların muayenesine,
suç, şiddet, kriminal aktivite ve travmatik kaza faillerinin
rehabilitasyonuna uygulanmasıdır” (2, 4).
Acil servisler ve yoğun bakımlar, kriminal veya kişiler
arası şiddet olaylarının sıkça başvurduğu birimlerdir.
Hemşireler, çalıştıkları kurumlarda adli vakalarla ilk karşılaşan, ilk iletişime geçen, muayene, tedavi ve bakım
sırasında mağdur/şüphelinin eşyalarına ilk temas eden
kişiler olabilmektedir (5, 10). Türkiye’de acil servisler ve
yoğun bakımlarda görev alan adli hemşirelerin olmadığı,
adli olgularda kanıtların belirlenmesi, toplanması ve saklanmasında önemli eksiklikler/yanlışlıklar olduğu bildirilmektedir. Bu alanlarda çalışan hemşirelerin, adli hemşirelik ile ilgili temel bilgilere sahip olması, yasal süreçleri
bilmesi ve kurumun prosedür ve talimatları doğrultusunda hareket ederek adli sürecin sağlıklı işlemesine katkı
vermesi gerekmektedir (8, 9). Bu bağlamda çalışma, acil
ve yoğun bakım hemşirelerinin adli hemşirelik ile ilgili
bilgi durumlarını belirlemek, adli hemşireliğe dikkat çekmek ve sonuçlar doğrultusunda uygun öneriler getirmek
amacıyla yapıldı.

2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Tipi
Araştırma, acil servis ve yoğun bakım hemşirelerinin
adli hemşirelik ile ilgili bilgilerini belirlemek amacıyla
tanımlayıcı olarak yapıldı.

2.2. Araştırmanın Yapıldığı Zaman ve Yer
Araştırma Ağustos-Aralık 2012 tarihleri arasında İnönü
Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (İ.Ü.T.Ö.T.M.)’nin acil
klinik ve yoğun bakım ünitelerinde yürütüldü.

2.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezi acil servis ve yoğun bakımlarında çalışan 240
hemşire oluşturdu. Örneklem seçiminde herhangi bir
örnekleme yöntemi kullanılmayıp acil servisler ve yoğun
bakımlarda çalışan tüm hemşirelerin araştırmaya alınması planlandı. Ancak araştırmaya katılmayı kabul eden
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toplam 103 hemşire ile araştırma tamamlandı. Araştırmanın yapıldığı tarihlerde doğum, hastalık v.b. nedenlerle izinli/raporlu olan hemşireler araştırma kapsamına
alınamadı.

2.4. Veri Toplama Araçları
Verilerin toplanmasında, Hemşire Tanıtım Formu (Ek 1) ve
Adli Hemşirelik ile İlgili Bilgi Formu (Ek 2) olmak üzere iki
ayrı veri toplama aracı kullanıldı.
Hemşire Tanıtım Formu: Araştırmacı tarafından konu ile
ilgili literatürden yararlanarak hazırlanan bu form; hemşirelerin yaşı, cinsiyeti, öğrenim düzeyi, en uzun süre yaşadığı yer ve şu andaki iş konumu belirlemeye yönelik 5
sorudan oluşmaktadır (Ek 1).
Adli Hemşirelik ile İlgili Bilgi Formu: Literatür bilgileri
ışığında araştırmacı tarafından hazırlanan bu form; acil
servis ve yoğun bakım hemşirelerinin adli hemşirelik ve
çalışma alanları ile ilgili bilgi düzeylerini belirleyen 33 sorudan oluşmaktadır. Adli hemşirelik ile ilgili bilgi durumları “Evet, Hayır, Fikrim Yok” şeklinde yanıtlanan 10 soru
ile belirlenmiştir. Adli hemşireliğin çalışma alanları ile ilgili
bilgi durumları ise “Evet Çalışma Alanıdır, Hayır Çalışma
Alanı Değildir, Fikrim Yok” şeklinde yanıtlanan 20 soru ile
belirlenmiştir. Bilgi formunda ayrıca “Adli hemşirelik ile ilgili bilgi alma durumu, bilgi alınan ve bilgi almak istenen
kaynakları belirlemeye yönelik üç soru daha yer almaktadır. Veri toplama formlarının kullanılabilirliğini değerlendirmek için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Acil
Servisi’nde çalışan 15 hemşireye ön uygulama yapıldı. Ön
uygulamanın sonucunda anlaşılmayan ya da yanlış anlaşılan sorular yeniden düzenlenerek formlara son şekli verildi. Ön uygulama yapılan hemşireler araştırma kapsamı
dışında tutuldu.

2.5. Verilerin Toplanması
Veriler Kasım-Aralık 2012 tarihleri arasında toplandı.
Araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelerle yüz yüze
görüşme yöntemi kullanılarak araştırmacı tarafından
veriler toplandı. Verilerin toplanması her hemşire için
yaklaşık 5-10 dakika sürdü.

2.6. Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma sonuçlarının sadece bu örneklem grubundaki
hemşirelere genellenebilmesi araştırmanın sınırlılığıdır.

2.7. Araştırmanın Değişkenleri
Hemşirelerin tanıtıcı özellikleri araştırmanın bağımsız
değişkenlerini, adli hemşirelik ile ilgili bilgi durumları ise
araştırmanın bağımlı değişkenlerini oluşturdu.
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2.9. Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmanın yürütülebilmesi için, İnönü Üniversitesi
Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği’nden sözlü izin ve
Malatya Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan yazılı izin
alındı (EK 5). Hemşirelere hemşire bilgilendirme ve onam
formu doğrultusunda araştırmanın amacı açıklandıktan
sonra sözlü ve yazılı izinleri alındı (EK 3-EK 4).

2.10. Araştırmanın Bütçesi
Projenin araştırması, hazırlanmasın ve sunulması aşamasında 2.000.00 TL bütçe öngörülmüştür

Adli Hemşirelik İle İlgili
Bilgi Durumları

Evet

Hayır

Fikrim
Yok

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Adli hemşirelik kavramını
bilme

35

34.0

68

66.0

0

0

Adli hemşirelerin rolleri
olduğunu bilme

29

28,2

74

71,8

0

0

Eğitim süresi içerisinde adli
hemşirelik dersi olmasını
isteme

72

69,9

31

30,1

0

0

Kurumda adli tıp uzmanı
varlığını bilme

44

42,7

4

3,9

55

53,4

Türkiye’de adli hemşirelik
ile ilgili dernek ve kuruluşlar
vardır

33

32,0

7

6,8

63

61,2

Uluslararası adli hemşirelik
örgütleri vardır

37

35,9

5

4,9

61

59,2

Türkiye’de adli hemşirelik
uygulamalarına yönelik yasal
bir düzenleme vardır

34

33,0

9

8,7

60

58,3

Adli hemşireler sadece adli
olaylar ile ilgilenirler

36

35,0

16

15,5

51

49,5

Adli hemşirelik bir dal
hemşireliğidir

37

35,9

15

14,6

51

49,5

Adli olgularda hemşirelerin
rolleri oldukça kısıtlıdır

39

37,9

11

10,6

53

51,5

3. BULGULAR
Tablo 1. Hemşirelerin Tanıtıcı Özellikleri (S.103)
Hemşirelerin Tanıtıcı Özellikleri
Yaş

Cinsiyet

Eğitim Durumu

Yaşanılan Yer

Pozisyonu

Sayı

%

20- 28

40

38,8

29- 37

60

58,3

38 ve üzeri

3

2,9

Erkek

32

31,1

Kadın

71

68,9

Sağlık Meslek Lisesi

18

17,5

Ön Lisans

16

15,5

Lisans

64

62,1

Lisans Üstü

5

4,9

Köy- Kasaba

12

11,7

İlçe Merkezi

32

31

Şehir

59

57,3

Yönetici Hemşire

12

11,7

Servis Hemşiresi

91

88,3

Hemşirelerin tanıtıcı özellikleri incelendiğinde, %58.3’ünün
29-37 yaş arasında, %68.9’unun kadın, %62.1’inin lisans mezunu olduğu, %57.3’ünün şehirde yaşadığı ve %
88.3’ünün servis hemşiresi olduğu belirlendi (Tablo 1).
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Araştırma sonucunda elde edilen verilerin istatistik
analizleri Statistical Package of Social Science (SPSS) for
Windows 17.0 paket programı kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ile (yüzde, frekans) değerlendirildi.

Tablo 2. Hemşirelerin Adli Hemşirelik İle İlgili Bilgi Durumları
(S.103)
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2.8. Verilerin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin % 66’sının adli hemşireliğin ne olduğunu
bilmedikleri ve % 69,9’unun eğitim süresi içerisinde adli
hemşirelik dersinin olmasını istedikleri saptandı. “Adli
hemşireler sadece adli olaylarla mı ilgilenir” sorusuna
hemşirelerin % 35’i evet, % 15.5’i hayır % 49.5’i fikrim yok
cevabını verdi. Hemşirelerin % 4,9’u uluslararası adli hemşirelik örgütlerinin olduğunu bilmiyordu (Tablo 2).
Araştırmaya katılan hemşirelerin % 69’unun daha önce
adli hemşirenin rolleri hakkında bilgi almadığı, % 29,1’inin
bu konu ile ilgili bilgiyi hemşirelik eğitimi sırasında, %
1,9’unun ise gazete/dergiden aldığı belirlendi. Adli hemşirelik ile ilgili bilgi kaynağının sağlık çalışanları olması gerektiğini düşünen hemşirelerin oranı % 98,1 idi.

3
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Tablo 3. Hemşirelerin Adli Hemşireliğin Çalışma Alanları İle İlgili Bilgi Durumları (S.103)
Evet Çalışma alanıdır
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Adli Hemşireliğin Çalışma Alanları

Fikrim Yok

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Ev İçi Şiddet/Cinsel Saldırı

59

57,3

10

9,7

34

33,0

Çocuk/Yaşlı İstismar ve İhmal

61

59,2

8

7,8

34

33,0

Fiziksel ve Duygusal İstismar

55

53,4

15

14,6

33

32,0

12,6

37

35,9

İlaç ve Alkol Kötüye Kullanımı

53

51,5

13

Çevre Kirliliği

31

30,1

35

34,0

37

35,9

Gıda ve İlaç İstismarı

51

49,6

19

18,4

33

32,0

Ölüm Araştırmaları

90

87,4

4

3,9

9

8,7

24,3

36

35,0

Doku/Organ Bağışı

42

40,7

25

Araç ve Yaya Kazaları

83

80,6

10

9,7

10

9,7

Travmatik Yaralanmalar

84

81,5

11

10,7

8

7,8

İntihar Girişimleri

88

85,4

7

6,8

8

7,8

İş Kazaları

85

82,5

10

9,7

8

7,8

Ölümcül/Ağır yaralanma

81

78,6

11

10,7

11

10,7

Kazalar/Yaralanmalar/İhmal

79

76,7

15

14,6

9

8,7

Malpraktis

42

40,8

24

23,3

37

35,9

Yöneticilik

30

29,1

34

33,0

39

37,9

İnsan Hakları İhlalleri

40

38,8

24

23,3

39

37,9

Yasa Dışı Kürtaj Uygulamaları

84

81,5

8

7,8

11

10,7

Terör, Sabotaj, Kurşunlanma, Darp, Kavga

80

77,6

15

14,6

8

7,8

82

79,6

14

13,6

7

6,8

Düşme

4. TARTIŞMA
Acil servis ve yoğun bakımda çalışan hekim ve hemşirelerin, adli olgularda adli rapor düzenleyerek ilgili makamlara bildirim yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak
Türkiye’de, mezuniyet öncesi ve sonrası adli hemşirelik ile
ilgili eğitim yetersizliği nedeniyle, hemşirelerin bu konuyu
yeterince bilmedikleri, ilgi duymadıkları, adli olgularda rapor ve bildirim yapmaktan kaçındıkları ve bu konuda endişe yaşadıkları bildirilmektedir (16). Türk ceza kanunun
280. Maddesi’ne göre; görevini yaptığı sırada bir suçun
işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen,
durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta
gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu bir yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılabilmektedir (13).
Bu çalışmada hemşirelerin % 66’sının adli hemşireliğin
ne olduğunu bilmedikleri belirlendi. Yarısından fazlasının
daha önce adli hemşirenin rolleri hakkında bilgi almadığı belirlenen hemşirelerin % 29,1’i bu konu ile ilgili bilgiyi
hemşirelik eğitimi sırasında, çok az bir bölümü ise gazete/
dergiden aldığını bildirdi. Hemşirelerin tamamına yakını,
adli hemşirelik ile ilgili bilgi kaynağının sağlık çalışanları
olması gerektiğini düşünüyordu.
Saral’ın Türk Silahlı Kuvvetleri hastanelerinde çalışan
hemşireler ile yaptığı araştırmasında, hemşirelerin %
13,5’inin mesleki eğitimleri sırasında, % 4,6’sının ise mezuniyet sonrasında adli hemşirelikle ilgili eğitim aldığı ancak

4

Hayır Çalışma alanı değildir

eğitim alanların çoğunluğunun aldıkları eğitimi yetersiz
bulduğu belirlenmiştir (5). İlçe’nin hemşireler ile yaptığı
çalışmasında % 65,9’unun adli hemşirelik ile ilgili bilgilerinin olmadığını belirlemiştir (11). Taşdelen’ in acil servislerde çalışan hemşirelerin adli olguları tanılamaya yönelik
uygulamaları ve mevcut durumu değerlendirmek amacıyla 35 kişi ile yaptığı çalışmasında, hemşirelerin % 97,1’inin
adli hemşirelik ile ilgili eğitim almadığını belirlemiştir (16).
Gökdoğan’ın İstanbul hastanelerinde çalışan 98 hemşire
ve 84 öğrenci hemşirenin adli hemşirelik kavram ve kapsamına ilişkin bilgilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarında; hemşirelerin % 71,9’unun, öğrencilerin ise % 56’sının bilgilerinin olmadığını saptamışlardır
(7, 8). Çalışma sonuçları araştırma bulgularımızla uyum
göstermektedir.
Araştırmaya katılan hemşirelerin % 57,3’ü, ev içi şiddet
ve cinsel saldırıların adli hemşireliğin çalışma alanlarından biri olduğunu belirtti. Hemşirelerin yaralanma ile acil
servise getirilen hastaları şiddete maruz kalma açısından
sorgulamadıkları, hastanın şiddet gördüğünü fark ettiklerinde olayı aile içi mesele olarak gördükleri, örtbas ettikleri ve bu nedenle adli rapor düzenlemedikleri bildirilmektedir (16). Şen’in yaptığı çalışmada; hemşirelerin adli
hemşireliğin çalışma alanlarından olan gebelikte şiddeti
tanılamada sorun yaşadıkları ve şiddeti görmelerine rağmen yeterince müdahale etmedikleri saptanmıştır (14).
Literatür bilgileri, hemşirelerin şiddetin adli hemşireliğin
çalışma alanı olduğu konusundaki bilgi yetersizliğini gös-
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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde çalışan
adli tıp uzmanı bulunmaktadır. Hemşirelerin %53,4’ünün
kurumda adli tıp uzmanının çalışıp çalışmadığını bilmedikleri saptandı. Saral’ın çalışmasında, hemşirelerin % 97.5’i
adli tıp uzmanı bulunmadığını bildirmiştir (5, 6). Bulgularımız literatürle paralellik göstermektedir.
Hemşirelerin % 49,5’inin adli hemşireliğin bir dal hemşireliği olduğu konusunda fikri yoktu. Adli hemşirelik konusunun
sadece son birkaç yıldır Türkiye’de konuşuluyor olması ve
bu konuda son derece kısıtlı eğitim programlarının olmasının sonuç üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir (15, 5).

5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışma İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi
acil servis ve yoğun bakım hemşirelerinin adli hemşirelik
ile ilgili bilgi durumlarını belirlemek amacıyla, tanımlayıcı
nitelikte planlandı ve yapıldı.

Yarısından fazlasının 29-37 yaş grubunda, büyük çoğunluğunun kadın, lisans mezunu, servis hemşiresi olduğu ve
şehirde yaşadığı,
Önemli bir bölümünün adli hemşirelik ve adli hemşirelerin rolleri hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadığı,
Büyük çoğunluğunun, eğitim süresi içinde adli hemşirelik
dersinin olmasını ve adli hemşirelik ile ilgili bilgiyi sağlık
çalışanlarından almak istediği, adli hemşirelik ile ilgili Türkiye’de ve uluslararası düzeyde adli hemşirelik örgütlerinin varlığından haberdar olmadığı,
Adli hemşireliğin çalışma alanı olarak ilk üç sıraya ölüm
araştırmaları, intihar girişimleri ve iş kazalarını yerleştirdikleri belirlendi.
Araştırmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda;
•

Lisans eğitiminde adli hemşirelik dersine/konusuna
yer verilmesi,

•

Lisansüstü eğitim programlarının yaygınlaştırılması,

•

Adli olguların haklarının kaybolması veya gereksiz
yere mağdur olmalarını ve

sağlık çalışanlarının yasalarca suçlu bulunmalarını önlemek için başta hekim ve hemşire olmak üzere tüm sağlık
çalışanlarına, adli olgulara yaklaşım, sorumluluklar, sınırlılıklar ve olayın yasal boyutu hakkında, ilgili kanun ve
yönetmelikler doğrultusunda sertifika ve hizmet içi eğitim
programlarının düzenlenmesi ve Adli hemşirelik ile ilgili
ileri araştırmaların yapılması önerilmektedir.
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Hemşirelerin adli hemşireliğin çalışma alanları ile ilgili bilgi durumları incelendiğinde, sırası ile ilk üç sıraya;
ölüm araştırmalarını, intihar girişimlerini ve iş kazalarını
yerleştirdikleri saptandı. Baştürk’ ün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Polikliniği’ne
başvuran adli olguları değerlendirmek amacıyla 2328 adli
olguyu incelediği çalışmasında; ilk üç sırada trafik kazaları
(% 31.8), zehirlenmeler (% 17.1) ve kitle yaralanmalarının
(% 13.1) olduğunu bulmuştur (5). Türkmen’nin, Uludağ
Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine 2002-2003 yılları
arasında başvuran adli olguları değerlendirmek amacıyla
10.984 adli olguyu incelemiş, ilk üç sırada trafik kazaları (%
21), üst ekstremite travmaları (% 20.2) ve düşmelerin (%
15.4) olduğunu belirlemiştir (12). Taşdelen’in çalışmasında
ise acil hemşirelerinin karşılaştıkları adli olguların dağılımında ilk üç sırada ilaç ve besin intoksikasyonlarının (%
71,4), kadınlara yönelik fiziksel-cinsel istismarın (% 34,3)
ve çocuklara yönelik fiziksel istismar ile kesici-delici-künt
alet yaralanmalarının (% 31,4) yer aldığı görülmüştür (16).
İnönü Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran adli olguları belirlemeye yönelik bir literatür bilgisine rastlanmamasına
rağmen, hastaneye başvuran adli vaka profilinin araştırma sonucu üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir.

Hemşirelerin;
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teren araştırma bulgusunu desteklemektedir (15). Bu çalışmada hemşirelerin % 38,8’i insan hakları ihlallerinin adli
hemşireliğin çalışma alanı olduğunu belirtti. Hemşirelerin
önemli bir bölümünün şiddet, cinsel saldırı ve insan hakları ihlalinin adli hemşireliğin çalışma alanlarından olduğunu bilmesi sevindiricidir. Hemşirelerin büyük çoğunluğu
adli hemşire çalışma alanlarını doğru bildikleri belirlendi.
Hemşirelerin bu beceriyi İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Basamak
Hastanede çalışmalarından dolayı Adli Vakalar ile sık karşılaşmalarından dolayı kazandıkları söylenebilir (Tablo 3).
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YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE BİLDİRİMİ
YAPILAN BEKLENMEDİK OLAY, DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ
FAALİYETLERİN ANALİZİ
Yasemin ASLAN, Nihan ÖZTÜRK, Özlem ÖZTÜRK, Selami SÖZÜBİR

Hasta güvenliği sağlık bakım kalitesi kapsamında ele alınan önemli konulardan biridir. Bu süreçte ulusal ve uluslararası anlamda
geliştirilen olay/hata raporlama sistemleri; sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, hatalı süreç ve uygulamaların belirlenmesi
ve güvenli bakım verilmesinde büyük önem kazanmaktadır. Bu çalışmada 01.01.2015-30.09.2015 tarihleri arasında Yeditepe
Üniversitesi Hastanesi’nde bildirimi yapılan tüm beklenmedik olay, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin analizinin yapılması
amaçlanmıştır. Bildirimi yapılan olaylar değerlendirildiğinde; işlem kaynağı kapsamında uygunsuzlukların %46’sının iç denetim,
%26’sının işleyiş, %17’sinin personel yaralanması ve %4’ünün ilaç hatası uygunsuzluğu olduğu tespit edildi. Olayların %81,2’sinin
hataya yol açma kapasitesi bulunan olaylar veya durumlar olduğu belirlendi. Bildirimi yapılan düzeltici önleyici faaliyetlerin kök
neden analizi yapıldığında; bunların %53’ünün insan (çalışan) faktörü, %16’sının yönetim, %11’inin ortam ve %9’unun malzemeekipman kaynaklı olduğu tespit edildi.
Sonuç olarak kurum içerisinde etkin bir raporlama sistemi kültürünün oluşturulması, meydana gelen hatalarda kişilerin değil
sistemin sorgulanması, çalışanların cezalandırılma korkusu olmadan hataları bildirmelerine yönelik aktif bir sistem kurulması ile
uzun vadede hataların azaltılmasının mümkün olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Olay Raporlama Kültürü.

STATEMENT OF THE UNEXPECTED EVENTS, CORRECTION AND PREVENTION ANALYSIS OF OPERATIONS IN YEDİTEPE
UNIVERSITY HOSPITAL
SUMMARY
Patient safety is one of the important issues discussed within the scope of health care quality. This process developed at the
national and international arena event / error reporting systems; the evaluation of health care is the identification of faulty
processes and practices and of great importance in providing safe care. In this study, between 01.01.2015-30.09.2015 all the
notification of unexpected events, corrective and preventive actions aimed analyzing at Yeditepe University Hospital. When the
evaluation of reported events; 46% of non-conformities within the scope of internal audit resources, operation 26%, 17% of
personal injury and medication error of 4% was determined to be non-compliance. Notice of corrective and preventive actions
taken root cause analysis is done; 53% of people (employees) factors, the management of 16%, environment 11% and 9%
material and equipment that the origin was detected.
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Consequently, the establishment of an effective system of reporting culture within the organization, the error occurred
questioning the system nor people, in the long term by establishing a system for active employees to report errors without fear
of punishment it would be possible to reduce the error is considered.
Keywords: Patient Safety, Incident Reporting Culture.

1.
1.1.

GİRİŞ
Hata ve Tıbbi Hatanın Tanımı

Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi
ve bu hataların neden olduğu hasta zararlarının ortadan
kaldırılması veya azaltılması anlamına gelmektedir (Saraykılıç ve Özhan, 2014).

Reason hatayı, “istenen çıktıları elde etmek üzere planlı bir şekilde sıralanmış zihinsel ve fiziksel faaliyetlerdeki
başarısızlığın şansa bağlı olarak ortaya çıkmadığı durumlardaki başarısızlıktır” şeklinde tanımlar. Hatalar kendi başına ortaya çıkan tek bir olaydan kaynaklansa bile genelde
birbirlerini tetikleyen pek çok faktörün etkileşimi sonucu
ortaya çıkabilir (Yıldırım, 2012).
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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. Benzer şekilde bilgisizlik, deneyimsizlik,
ilgisizlik veya kullanılan teknolojiye bağlı olarak otaya çıkan ve hastanın daha uzun süre hastanede kalmasına yol
açan, sağlığını bozan, hastaya zarar veren veya ölümüne
yol açan uygulamalar tıbbi hata olarak değerlendirilmektedir (Özata ve Altunkan, 2010). Tarihsel gelişim sürecinde
tıbbi hatalar, mortalite ve morbidite komiteleri aracılığıyla
hasta dosyaları ve bilgisayar kayıtları retrospektif olarak
incelenerek ortaya çıkarılmış ve malpraktris davaları için
veri teşkil etmiştir. (http://archive.ahrq.gov/clinic/ptsafety/chap4.htm).
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2004 raporunda ABD, Kanada, Avusturalya, İngiltere, Yeni Zelanda ve Danimarka’da
yapılan çalışmalarda, tıbbi hata görülme sıklığının %3.2
ile %16.6 arasında olduğu; Dünya’da yaklaşık her 10 hastadan birinin tıbbi bakım sırasında herhangi bir nedenle
yapılan hatadan ciddi şekilde etkilendiği; tıbbi hataların
%14’ünün ölümle, %70’inin ise hastanın yaşamında kısıtlılık oluşturacak sakatlıklarla sonuçlandığı belirtilmiştir
(Türkmen ve ark., 2011).

1.2.

En Sık Yapılan Tıbbi Hatalar

En ağır ve geri dönüşümsüz hataların tedavi aşamasındaki hatalar olduğu belirtilmektedir. Hastanede yapılan
hatalar incelendiğinde en sık yapılan hataların allerji bilgilerinin yetersiz olması, uygun olmayan doz / atlanan doz,
uygun olmayan veriliş yolu, duplikasyon, ilaç etkileşimi,
yanlış ilaç seçimi, yanlış tedavi süresi, yanlış / eksik boy /
kilo, yanlış formülasyon, uygun olmayan aralıkta ilaç verilmesi, ilaç verilmesinin tamamen unutulması, ilaç-besin
etkileşimi, kısıtlanmış ilaç kullanımı, okunmayan ilaç orderı olduğu gözlenmiştir (Uçar ve ark., 2013).
Basınç ülserlerinin en sık ölçülebilir tıbbi hatalar arasında
yer aldığı, bunu postoperatif enfeksiyonlar, postlaminektomi sendromu ve omurilik cerrahilerinden sonra kalıcı
ağrı ile karekterize durumların takip ettiği belirlenmiştir
(Van Den ve ark., 2014). Hastalarda yaralanmaya veya zarara neden olan hatalara bakıldığında, bunların en fazla
cerrahi bölümlerden özellikle de ameliyathanelerden kaynaklandığı görülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri’nde
Kachalia, Gandhi, Poupolo, Yoon, Thomas, Griffey tarafından incelenen 444 davanın %58’ini oluşturan 258 davanın cerrahi hatalardan dolayı açıldığı, cerrahi hataların da
%75’inin ameliyathane ortamında oluştuğu belirtilmiştir
(Saraykılıç ve Özhan, 2014).
En fazla hata yapılan alanlardan birinin de hasta devirleri
olduğu dikkati çekmektedir. Hasta devirleri, bakım düzeyi değişiklikleri yapıldığı zaman, geçici nakiller sırasında,
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taburculukta, hizmet sunucu değişikliği (nöbet, rotasyon
vb) olduğu zaman gündeme gelmektedir. Bu devirler sırasında, hataları en aza indirgemek için standart bilgiler
verilmesinin faydalı olacağı belirtilmektedir. Bu bilgiler
arasında; hastanın tanısı ve son durumu, hastaya yapılan
son işlemler, durum ve tedavi değişiklikleri ile durumda
ve tedavide beklenen değişiklikler, hasta ile ilgili izlenmesi
gereken önemli noktalar yer almaktadır (Ovalı, 2010).

1.3.

Tıbbi Hata Nedenleri

Akalın’a göre tıbbi hataların ana nedenleri insana bağlı faktörler ve kurumsal faktörler olmak üzere iki başlık altında
toplanabilir. İnsana bağlı faktörlerin başında; yorgunluk,
yetersiz eğitim, yeterli özeni göstermeme, önlem almama,
dikkatsizlik, iletişim yetersizliği, güç / kontrol, zamansızlık,
yanlış karar, mantık hatası ve tartışmacı kişilik gibi etkenlerin yer aldığı belirlenmiştir. Kurumsal faktörlerin ise; iş
yeri yapısı, politikalar, idari / finansal yapı, liderlik, geri bildirim konularında yetersizlik, personelin yanlış dağıtımı,
yetersiz otomasyon, yetersiz cihazlar, eksik cihazlar, karar
verme destek eksikliği ve entegrasyon eksikliği gibi faktörlerin olduğu ifade edilmiştir. Adams ve Garber’a göre
tıbbi hataların insan ve sistem olmak üzere iki temel bileşeninin olduğu, sistem hatalarnın insanlardan kaynaklanan hatalara göre daha büyük oranda sorun teşkil ettiği
belirtilmiştir. Çünkü insan faktörünün yol açtığı hatalar
incelendiğinde sadece %1’inin yetkin olmayan çalışanlardan kaynaklandığı, geriye kalan %99’nun ise çok iyi niyetle
işini yapmaya gayret eden ve görevlerinde başarılı olan
kişilerden kaynaklandığı ifade edilmiştir (Özata ve Altunkan, 2010). İnsan kaynaklı hataların nedenleri incelendiğinde bu hataların sıklıkla çalışma ortamıyla ilişkili olduğu
ve hasta güvenliğindeki esas problemin sağlık bakımında
görev alan sağlık çalışanlarının değil, daha güvenli hale getirilmesi gereken sağlık sistemlerinin olduğu ifade edilmiştir (Çakmakçı ve Akalın, 2011).
Ülkemizde yapılan bir çalışmada hekimlerin tıbbi hataların
temel kaynağı olarak; iş yüklerinin fazla olduğunu, hastalarını muayene etmek için yeterli zamanı bulamadıklarını,
kısa sürede çok sayıda hastayı tedavi etme baskısı altında
hissettiklerini ve tükenmişlik duygusu olduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir (Top ve ark., 2009).
Sağlık hizmeti verenlerin nöbet sırasında genellikle yalnız
olması, denetim mekanizmalarının olmaması, uyaran eksikliği, iş yükünün gündüze oranla daha fazla olması nedeni
ile hata yapma olasılıkları da artmaktadır. Özellikle yoğun
bakım ünitelerinde bakım, tedavi ve hastalığın ağır seyri nedeniyle karmaşık ve daha özen gerektiren hastaların bulunması hata riskini daha da arttırmaktadır (Uçar ve ark., 2013).
Tıbbi hataların mali açıdan da büyük kayıplara yol açtığı
bilinmektedir. Bu tür hataların İngiltere’de maliyetinin yıllık 6 milyar dolar, ABD’de ise 17 milyar dolar ile 29 milyar
dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir. Zhan ve Mil-
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ler on sekiz hasta güvenliği göstergesinin ABD’de yıllık 9.3
milyar dolar fazla harcamaya yol açtığını belirtmişlerdir
(Özata ve Altunkan, 2010).

Hataların Raporlanması

Tarihi gelişim sürecine baktığımızda kritik olayların ilk kez
Flagan tarafından 1940’lı yıllarda, askeri pilotlar arasında
güvenlik ve performansı arttırmak amacıyla incelendiğini
görüyoruz. Cooper ve arkadaşları 1978 yılında anestezistlerle yüz yüze yaptıkları görüşmelerde önlenebilir olayları
tanımlamak için “modifiye kritik olay tekniğini” kullanmışlardır (Mahajan, 2010).
Sağlık organizasyonlarında tıbbi hataların bildirimi ile
hataların önlenmesi mümkündür. Hatanın bildirimi gerçekleştiğinde hasta güvenliği ve tıbbi hata konusunda
deneyimli kişilerce sorunun ortaya çıkış süreci izlenerek
hatanın nasıl oluştuğu ve bu hatadaki insan faktörünün
yeri saptanabilmektedir. Böylelikle sistemde hataya yol
açan durumlar ortadan kaldırılarak hatanın tekrarı önlenebilmektedir (İntepeler ve Dursun, 2012). Bu konuda
daha önce yapılan çalışmalar; çalışanların iş arkadaşları tarafından dışlanma, hatanın sicile işlenmesi, kişilerin
cezalandırılması, hatanın bireylere mal edilmesi veya raporlamaların geri bildiriminin olmaması gibi bazı kaygılar
taşıdıklarını göstermektedir (Vural ve ark,2014). Meurier
ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada, hemşirelerin %
18’inin, hatalarını sonuçlarından korktuklarından dolayı
gizledikleri tespit edilmiştir (Özata ve Altunkan, 2010).
Ülkemizde yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçların da
çok sağlıklı veriler olmadığı; ülkemizde sağlık kurumlarında
henüz hasta güvenliği kültürünün yerleşmediği, etkin bir
hata raporlama sisteminin olmadığı ve hataların gizlendiği
belirtilmektedir (Türkmen ve ark., 2011).
Üst düzey sağlık yöneticilerinin, kurumun kalite ve güvenlik
programına etki eden bir vizyon ve strateji oluşturulmasında etkisi çok önemlidir (Kagan ve Barnoy, 2013).
Literatürü incelediğimizde yaygın olarak kullanılan üç tane
hata bildirim sisteminin olduğunu söyleyebiliriz:
A. Agency for Healthcare Research and Quality
(AHRQ),
B. Patient Safety Net (PSN)

2.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmamızda Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde
01.01.2015-30.09.2015 tarihleri arasında çalışanlar
tarafından elektronik ortamda bildirimi yapılan tüm
beklenmedik olay, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin analizi
yapıldı.

3.
3.1.

BULGULAR
İşlem Kaynağına Göre Bildirimi Yapılan
Olaylar

Bildirimi yapılan olaylar işlem kaynağı kapsamında incelendiğinde; %46’sının iç denetim, %26’sının işleyiş,
%17’sinin personel yaralanması, %4’ünün ilaç hatası uygunsuzluğu, %3’ünün dış denetim, %2’sinin laboratuvar
uygunsuzluğu, %1’inin hasta şikâyeti ve saha gözlem turu
esnasında tespit edildiği belirlendi.

3.2.

Hata Dereceleri ve Kategorilerine Göre
Bildirimi Yapılan Olaylar

Hata dereceleri ve kategorilerine göre bildirimi yapılan
olaylar analiz edildiğinde bunların %81,2’sinin Kategori
A (Hata yok, zarar yok. Hataya yol açma kapasitesi bulunan olaylar veya durumlar), %14’inin Kategori B (Hata
var, zarar yok. Hata oluşmuş ancak hastaya ulaşmamış),
%4,8’inin Kategori B (Hata var, zarar yok. Hata oluşmuş
ve hastaya ulaşmış ancak zarar vermemiş) olduğu tespit
edildi.

3.3.
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Hasta güvenliği ile ilgili önemli konulardan biri tıbbi hataların raporlanmasıdır. Olay raporlama sistemleri hatalar
ve tıpta istenmeyen olaylar hakkında veri toplamak için
önemli ve nispeten ucuz yöntemlerdir (http://archive.
ahrq.gov/clinic/ptsafety/chap4.htm). Özellikle kritik olayların izlenmesi morbidite ve mortaliteyi azaltma etkisi
açısından kalite iyileştirme ve yüksek hasta güvenliği standartları için önemli bir araçtır (Kantelhardt ve ark., 2011).
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1.4.

Bunun dışında son dönemlerde ulusal raporlama sistemlerinin de oluşturulduğunu görüyoruz (Çakmakçı ve
Akalın, 2011).

Olayların Bildirim Gün ve Saatlerine Göre
Olayların Analizi

Olayların bildirim gün ve saatlerine göre analizi yapıldığında; en çok Çarşamba günleri (%25) ve en çok 12:00-18:00
(%55) ile 08:00-12:00 (%37) saatleri arasında yapıldığı belirlendi.

3.4.

Olayların Gerçekleştiği Yere Göre Analizi

Bildirimi yapılan olayların %14’ünün hemşirelik hizmetleri, %10,4’ünün anestezi ve reanimasyon, %4’ünün teknik
hizmetler ve %3,6’sinin destek hizmetler bölümünde yaşandığı tespit edildi.

C. World Health Organization (WHO)
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3.5.

Bildirimi Yapılan Olayların Kök-Neden
Analizi

Bildirimi yapılan beklenmedik olay, düzeltici ve önleyici
faaliyetlerin kök neden analizi yapıldığında; bunların
%53’ünün insan(çalışan) faktörü, %16’sının yönetim,
%11’inin ortam, %9’unun malzeme / ekipman, %3’ünün
eğitim faktörü kaynaklı olduğu tespit edildi.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Olay raporlama sistemleri, hatalardan ders almak ve hasta güvenliğini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır (Jeantine ve ark, 2012). Tıbbi hatalar, hastanın yatış süresinde
uzama, mortalite ve morbiditede artış, hasta ve yakınlarının psikolojik rahatsızlıkları gibi sonuçlar doğurabilmekte,
hatalardan sağlık çalışanları da olumsuz etkilenmektedir
(Kantelhardt ve ark., 2011).
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4.

Çalışmamızda bildirimi yapılan olayların %81,2’sinin hataya
yol açma kapasitesi bulunan olaylar olduğu belirlenmiştir.
Pozzolesi ve ark yapmış oldukları bir çalışmada ramak kala
olayların advers olaylara kıyasla 300 kez daha sık yaşandığı, yasal süreçlerin ve psikolojik engellerin daha az sıkıntı
yarattığı bilinmektedir (Pezzolesi ve ark., 2010). 274 katılımcının olduğu bir çalışmada; hem hekimlerin (%93.8) hem
de diğer sağlık çalışanlarının (%88.7) çalıştıkları kliniklerde
neredeyse hata kabul edilen durumların olduğunu ve bunun raporlanması için ciddi bir sorumluluklarının olduğunu
(%97) ifade ettikleri belirlenmiştir (Smith ve ark., 2014).
Bir çalışmada; çoğu personelin bir olay raporlama sisteminin varlığından haberdar olmasına rağmen çalışanların
%25’inin olay raporlamayı nasıl yapacaklarını bilmedikleri
belirlenmiştir. Aynı çalışma hekimlerin sadece küçük bir
yüzdesinin olayları raporladığını göstermiştir. Bunun altında yatan nedenler olarak; cezalandırıcı eylem korkusu,
yasal süreçler ve ayırımcılık gibi kültürel durumlar olabileceğinden bahsedilmektedir. Ayrıca raporlama sürecindeki
en büyük engeller arasında formların uzun olması, geri
bildirim alınmaması ve yeterli zamanın olmayışı gösterilmiştir (Mahajan, 2010).
Kurumumuzda olay bildirimlerinde hekimlerin çok aktif
rol almadıkları belirlenmiştir. Smith ve ark tarafından yapılan bir çalışmada hekimlerin özellikle iş arkadaşları arasında çok daha fazla endişe, departmanın ünü üzerindeki
etki ve mahcubiyet duygusu nedeniyle bildirim yapmaktan kaçındıkları belirlenmiştir (Smith ve ark., 2014).
İran’da yapılan bir çalışmada, ilaç hataları bildiriminin
önündeki en büyük engellerin korku, azarlanmak, idari
engeller ve raporlama süreci olduğu belirlenmiştir (Mansouri ve ark., 2014).
Her ne kadar günümüzde insan hatalarını azaltmak için,
elektronik tıbbi kayıtlar, bilgisayar destekli doktor istemle-
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ri, hasta ve ilaçlar için barkod sistemleri, ilaç dağıtımı için
robotlar ve aşırı yüksek dozları algılayan akıllı infüzyon
pompaları gibi teknolojiler kullanılmaya başlandıysa da
sürecin önemli bir bölümünde insan faktörünün olduğu
gerçeği göz ardı edilmemelidir.
Hataları raporlamak kalitenin sürekli iyileştirilmesi sürecinde önemli bir basamak olmakla birlikte, hataların sebeplerini anlamaya ve analiz etmeye yeterince önem verilmesi,
yaşanan olay ile ilgili mutlaka geri bildirim yapılması, gönüllü raporlama konusunda çalışanların bilgilendirilmesi,
kişilerden ziyade sistemlerin sorgulandığı üst yönetim desteğinin olduğu bir güvenlik raporlama sistemi kurulması,
düzenli olarak kurum çalışanlarının olay raporlamalarının
önemi konusunda bilgilendirilmesi son derece önemlidir.
Bir kurum için, hasta güvenliği ile ilgili uygulamaları organizasyon kültürünün bir parçası haline getirmek ancak hasta
güvenliğinin bir stratejik hedef olarak belirlenmesi ve çalışanların sürekli eğitimler ile desteklenmesiyle mümkündür.

5.
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STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN
ÖRGÜTSEL İNOVASYONA ETKİSİ
Havva ÇALIŞKAN

Bu çalışma, sağlık hizmetlerinde stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel inovasyona etkisini belirlemek ve
sağlık personelinin stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarına ve örgütsel inovasyona yönelik görüşlerini değerlendirmek
amacıyla yapılmış betimleyici tipte bir araştırmadır.
Araştırmada, 16.10.2014 – 30.10.2014 tarihleri arasında Edirne Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet
Hastanesi’nde aktif çalışan 216 sağlık personeli incelenmiştir. Veriler, üç bölümden oluşan anket formu ile toplanmıştır. Birinci
bölümde katılımcıların demografik özelliklerini sorgulayan ifadeler, ikinci bölümde “Örgütsel İnovasyon Ölçeği”, üçüncü bölümde
“Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Ölçeği” yer almaktadır. Veriler SPSS 16,0 paket programı ile analiz edilmiştir. Analizlerde
yüzdelik, ortalama, t test istatistiği, varyans, korelasyon, çoklu lineer regresyon analizleri uygulanmıştır. Ölçeklerin iç tutarlılığını
ölçmek için alfa katsayısından, geçerliliği için faktör analizinden yararlanılmıştır. İstatistikî analizlerde p<0,05 düzeyinde anlamlılık
aranmıştır.
Analiz sonuçlarına göre; stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel inovasyonu pozitif ve anlamlı seviyede
etkilediği tespit edilmiştir. Katılımcıların örgütsel inovasyona yönelik görüşleri stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarına
yönelik görüşlerinden daha olumlu bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların örgütsel inovasyon ile ilgili görüşlerine cinsiyet, medeni
durum, yaş, meslek ve hizmet yılı değişkenlerinin etkili olduğu, stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile ilgili
görüşlerine ise cinsiyet, öğrenim durumu, meslek ve hizmet yılı değişkenlerinin etkili olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İnovasyon, Örgütsel İnovasyon.
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Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, havva.caliskan@saglik.gov.tr

SUMMARY
This study is a descriptive type of research,carried out in order to determine the impact of strategical human resources
management practicesin healthcare services on organizational innovation and to assess the opinions of the healthcare staff
memberson strategical human resources management practices and organizational innovation.
Within the scope of the research, 216 healthcare staff members, rendering active service at Edirne Sultan 1. Murat State Hospital
under the structure of the Union of Public Hospitals of Edirne were examined on the dates of 16.10.2014 – 30.10.2014. The data
were gathered by use of a survey form, consisting of three sections. The first section includes statements, which examine the
demographical properties of the participants, the second, “the Organizational Innovation Scale” and the third “theStrategical
Human Resources Management Scale”. The data were analyzed by use of SPSS 16,0 package. Percentage, mean, t test statistic,
variance, correlation, multiple linear regression were the analysistypes put to application. Alpha coefficient was used for
measuring internal consistency of the scales; on the other hand, factor analysis was preferred for validation. Significance at the
level ofp<0,05 was looked for in the statistical analyses.
According to the results of the analyses; the strategical human resources management practices affect organizational innovation
at a positive and significant level. The opinions of the participants on organizational innovation were found more favorable
in comparison to their opinions on strategical human resources management practices. Additionally, it was found out that
the variables of sex, civil status, age, occupation and year of service had an impact on the opinions of the participants on
organizational innovation; on the other hand, the variables of sex, educational background, occupation and year of service
affected their opinions on strategical human resources management practices.
Keywords: Strategical Human Resources Management, Innovation, Organizational Innovation
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GİRİŞ

Küresel rekabet ortamında firmaların yeni bilgi yaratma
yetisine sahip olması, rekabet üstünlüğü sağlamanın tek
güvenilir kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır (Öğüt, Akgemci, Demirsel, 2004; 278). Bu durum tüm sektörler gibi
sağlık sektörü için de önemli bir gerçekliktir. Üstelik sağlık
sektörünün oldukça dinamik ve çoğu zaman kaotik görünen yapısı, sektörde yer alan örgütlerin varlığını tehdit
eden faktörler olarak kabul edilmektedir. Söz konusu belirsiz ve değişken çevresel şartlar göz önünde bulundurulduğunda, yenilik yapmak önemli bir gereklilik haline gelmiştir (Aksay ve Orhan, 2013;11). Ayrıca gelir seviyesinin
yükselmesi, teknolojik ilerlemeler ve sağlık sigortası sistemlerinin tüm ülkelerde giderek yaygınlaştırılması, daha
iyi sağlık hizmetine olan talebi artırmaktadır. Dolayısıyla
sürekli olarak artan hizmet talebi ve yoğun teknoloji içeriği nedeniyle sağlık sektöründe yenilikçilik kavramı kritik
öneme sahiptir. (Ökem, 2011; 51).
01-04 Mart 2016, Antalya
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1.

İnovasyon, uluslararası literatürde, yeni fikirleri kullanarak veya mevcut bilgileri çok farklı yollarla uygulayarak
ticari bir yarara dönüşen önemli değişiklik sağlama olarak tanımlanmaktadır (Ayhan,2011;60). Tanımdan anlaşılacağı gibi inovasyonda temel amaç “değer yaratmak”
tır. Diğer bir deyişle fayda miktarını artırmaktır (Peçen ve
Kaya, 2013;99). Örgütsel inovasyon ise, yeni çalışma ve
yönetim kavram ve uygulamalarının katkısı ile örgütün
yapı ve süreçlerinde meydana gelen; üretimde ekip çalışması, tedarik zinciri yönetimi veya kalite yönetim sistemi gibi unsurların oluşturduğu inovasyonlardır. Diğer
bir tanım ise yeni fikirlere açılma, yeni fikirlere açılma
isteğini firma kültürünün bir parçası yapma, bir şeyler
yaparken yeni yollar arama, işletme yöntemlerinde ve
üretimde daha yaratıcı olmak olarak ifade edilmektedir
(Gürel, 2011;29).
İşletmelerdeki bütün faaliyetlerde anahtar rolü insan kaynakları oynamaktadır. Ancak inovasyon sürecindeki rolü
çok daha önemlidir. Çünkü inovasyon sürecinin temelinde yaratıcı fikirlerin oluşturulması ve bu fikirlere bağlı olarak yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesi yatmaktadır (Tokmak;2008;106). Dolayısıyla inovasyonun kurum kültürü
haline gelmesinde kurumların sahip oldukları nitelikli insan kaynaklarına ve bu kaynakları ellerinde tutabilme düzeylerine bağlıdır (Ünnü, Keçecioğlu, 2009;1171). Bunun
için öncelikli olarak yapılması gereken insan kaynaklarının
sağlayacağı potansiyel katkının saptanması ve insan kaynakları stratejisinin belirlenmesidir (Öğüt, Akgemci, Demirsel,2004;283).
İnsan kaynakları kavramı kurumsal hedeflere ulaşmada
örgütlerin kullanmak zorunda oldukları temel kaynaklardan biri olan beşeri kaynağı ifade eder (Öğüt, Akgemci,
Demirsel,2004; 278). Stratejik insan kaynakları yönetimi
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(SİKY), bir örgütün amaçlarına ulaşabilmesini olası kılmak
için tasarlanmış, planlı bir insan kaynakları faaliyetleri modelidir. İş analizinden performans değerlemeye, ücretlemeden iş güvenliği ve işçi sağlığını korumaya, performans
değerlemeden motivasyona kadar birçok faaliyeti kapsar.
SİKY’ de amaç örgütün stratejik ihtiyaçlarıyla birlikte insan
kaynaklarından daha etkin yararlanmaktır (Ünnü, Keçecioğlu, 2009; 1175, Demirtaş, 2013;263). İnsanların bilgi,
beceri ve yeteneklerini birebir kopya etmek mümkün
olmadığından bir insan, başka bir insanın yerini kolayca
dolduramaz. Ayrıca bir durumda belirli koşullarda başarılı
olmuş bir insan başka bir durumda bir değer yaratamayabilir. Bu nedenle insan kaynağını bulma, doğru çalışanları
işe alma, yeni çalışanları işe alıştırma, teşvik edici ve yetkinlik bazlı ödeme sistemleri kurma, etkili bir performans
değerleme sistemi oluşturma, bilgi, beceri ve yetenekleri
geliştirme, motivasyon ve çalışanların işe ve örgüte bağlılığını sağlama gibi işlevleri sayesinde insan kaynakları yönetimi, örgüte hedeflerine ulaşmasına önemli katkılarda
bulunarak sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlar ( Bayat,
2008; 83).
Kurumların, geleceği yaratan kurum olabilmeleri örgütsel
inovasyon performansına bağlıdır. Dolayısıyla örgütler,
yetenekli, motive edilmiş ve yaratıcı düşünceye sahip insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. İnsanların inovatif kapasiteleri ve gönüllü katılımları talimatla değil, ancak doğru
ortamları ve sistemleri oluşturarak harekete geçirilebilmektedir. Bu nedenle, insan kaynakları uygulamaları; insanın tutumlarını, davranışlarını ve kapasitesini etkileyerek organizasyonel çıktılara ulaşmaya yardımcı olmakta
ve inovasyon aktivitelerinin gelişiminde ve desteklenmesinde katalizör olarak görev almaktadır. idari ve işlemsel
harcamaların düşürülmesi, işyeri memnuniyetinin arttırılması ve böylece işçi verimliliğinin de arttırılması ve tedarik
harcamalarının azaltılması ile kurumların sürdürülebilirliği açısından önemli bir faktör olan inovasyonun da sonuçta sürece katılan insanlarla ilgili olması insan kaynaklarını
önemli hale getirmektedir Dolayısıyla stratejik insan kaynakları uygulamalarının örgütsel inovasyonu geliştirme ve
bu yönde davranışlar oluşturma adına önemli bir unsur
olduğu görülmektedir. (http://www.algoritmaconsulting.
com, Demirtaş, 2013;267, Gürel, 2011;30).
Bu düşünceden hareketle, sağlık hizmetlerinde küresel
rekabette önemli bir itici güce sahip stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımının örgütsel inovasyona etkisi
incelenmeye çalışılmıştır. Literatür kapsamında örgütlerin, kadrolama, eğitim, katılım, performans değerlendirme ve ödül sistemleri gibi etkin stratejik İK uygulamaları
ile yeni ürün, yeni süreç, yeni düşünceler ve yeni yönetim
gibi yenilikçi çıktılar elde edildiği tespit edilmiştir (Demirtaş, 2013;267). Bu sebeple, çalışmada SİKY uygulamaları
olarak, kadrolama, katılım, performans değerlendirme,
ödül sistemleri ve eğitim faktörleri ele alınmıştır.
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2.

ARAŞTIRMANIN AMACI VE MODELİ

3.

ARAŞTIRMANIN METODU VE
MATERYALİ

Bu çalışma, sağlık hizmetlerinde stratejik insan kaynakları

yönetimi uygulamalarına ve örgütsel inovasyona yönelik
görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmış betimleyici tipte
bir araştırmadır.

Personel
Gelişim ve
Eğitim
Kadrolama ve
Kariyer

ÖRGÜTSEL
İNOVASYON

DEMOGRAFİK
ÖZELLİKLER

Performans
Değerleme
Ödüllendirme
Çalışanların
Katılımı

STRATEJİK
İNSAN
KAYNAKLARI
YÖNETİMİ

3.1.

İnovasyon ve SİKY konularının son yıllarda ülkemizde de artan bir şekilde tartışıldığı ve konu üzerinde araştırmaların
yapıldığı görülmektedir. Ancak sağlık hizmetlerinde konu
ile ilgili araştırma sayısının yeterli olmadığı görülmüştür.
Dolayısıyla konunun sağlık hizmetlerinde kapsamlı olarak
ele alınmasına ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada bu iki konunun birbirleri ile ilişkilerinin ortaya konulmasının küresel rekabette ayakta kalabilmek için sağlık kurumlarına önemli katkılar sağlayacağı ve gelecekte
konu ile ilgili yapılacak araştırmalara yol gösterici veriler
sağlayacağı düşünülmektedir.

3.2.

Yukarıda belirlenen amaç ışığında aşağıdaki hipotezler
test edilmek üzere oluşturulmuştur.
H1: Sağlık kurumlarında profesyonel gelişim ve eğitim
uygulamaları, örgütsel inovasyon üzerinde olumlu etkiye
sahiptir.
H2: Sağlık kurumlarında kadrolama ve kariyerde seçme
uygulamaları, örgütsel inovasyon üzerinde olumlu etkiye
sahiptir.
H3: Sağlık kurumlarında performans değerleme, örgütsel
inovasyon üzerinde olumlu etkiye sahiptir.
H4: Sağlık kurumlarında ödüllendirme uygulamaları,
örgütsel inovasyon üzerinde olumlu etkiye sahiptir.
H5: Sağlık kurumlarında çalışanların katılımı örgütsel inovasyon üzerinde olumlu etkiye sahiptir.
H6: Sağlık kurumlarında çalışanların demografik özelliklerinin SİKY uygulamalarına ilişkin görüşlerine etkisi vardır.
H7: Sağlık kurumlarında çalışanların demografik özelliklerinin örgütsel inovasyona ilişkin görüşlerine etkisi vardır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde fiili olarak çalışan 656 sağlık personeli oluşturmaktadır. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi uygulanarak
seçilen örneklem grubuna anket tekniği uygulanmıştır.
Dağıtılan anketlerden 216 kişiden anket geri gelmiş ve
analize uygun 181 anket değerlendirmeye alınmıştır.

3.3.
Şekil 1: Araştırmanın Temel Modeli

Araştırmanın Önemi

Veri Toplama Yöntemi

Araştırma ile ilgili verilerin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket, üç bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölüm, katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümde,
kurumların inovasyon yeteneğini ölçen ve 8 önermeden
oluşan “Örgütsel İnovasyon Ölçeği” yer almaktadır. Ölçeği oluşturmak için, literatürdeki çalışmalardan (Erdem
vd. 2011;94, Alpkan vd. 2005: 180; Demirtaş,2013, Erdil
ve Kitapçı 2007: 240) yararlanılmıştır. Üçüncü bölümde
ise SİKY ile ilgili olarak Demirtaş (2013), tarafından kullanılan ve kadrolama, eğitim, katılım, performans değerlendirme ve ödül sistemleri alt ölçek maddelerini içeren
“Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Ölçeği” kullanmıştır.
Çalışmada tüm değişkenleri ölçmek üzere 5’li Likert ölçeği
kullanılmıştır.

3.4.
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yönetimi uygulamalarının örgütsel inovasyona etkisini be-

Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenirlik
İşlemleri

Araştırmada kullanılan ölçekler kapsam geçerliği var olan
alan yazına göre oluşturulmuştur. Yapı geçerliği için faktör analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda “Örgütsel İnovasyon Ölçeği’nin KMO değeri 0,928 olarak tespit
edilmiştir.. Verilerden anlamlı faktörler çıkabileceğini gösteren küresellik derecesi de (Bartlett’s Testi) 1,175E3; p<
0,05 olarak bulunmuş ve istatistiksel açıdan yeterli olarak
değerlendirilmiştir. Güvenirlik katsayısı olan Cronbach’s
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“Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Ölçeği”nin KMO değeri 0,898 olarak bulunmuş, verilerden anlamlı faktörler
çıkabileceğini gösteren küresellik derecesi de (Bartlett’s
Testi) 1,912E3; p< 0,05 olarak bulunmuş ve istatistiksel
açıdan yeterli olarak değerlendirilmiştir. Ölçek, 14 maddeden oluşmakta olup, güvenilirliğinin testine yönelik
yapılan analizde Cronbach’s Alfa değeri 0,932 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin alt boyutlarını tespit etmek amacıyla faktör analizi yapılmış ve varimax rotasyonlu temel
bileşenler analizi ile öz değeri 1’den büyük ve toplam
varyansın % 66,64’ ünü açıklayan beş faktörü ortaya koymuştur. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach’s Alfa değerleri;
eğitim için 0,829, ödül sistemleri için 0,804, kadrolama için
0,947, performans değerlendirme için 0,869, katılım için
0,875 olarak tespit edilmiştir.

3.5.
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Alfa değeri 0,943 olarak bulunmuş ve toplam varyansın %
72’ini açıklamaktadır.

Araştırmanın Kısıtlılığı

Araştırmanın yalnızca Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde uygulanması ve sonuçlarının bu kurumdaki çalışanların görüşlerini kapsaması araştırmanın kısıtlılığıdır.

4.
4.1.

ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Katılımcıların Demografik Özellikleri İle
İlgili Veriler

Örneklemin yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim düzeyi,
mesleği, çalışma yılı ve kurumdaki çalışma yılına ilişkin bilgiler Tablo 1’de görülmektedir
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ÖZELLİKLER

Yaş

Cinsiyet

Medeni Durum

Eğitim Durumu

Verilerin Toplanması ve Analizi

Veriler, araştırmanın yapılabilmesi için Edirne Sultan 1.
Murat Devlet Hastanesinin bağlı olduğu Kamu Hastaneler
Birliği Genel Sekreterliği’nden yazılı izin alındıktan sonra,
16.10.2014 – 30.10.2014 tarihleri arasında toplanmıştır.
Elde edilen bilgiler SPSS 16,0 paket programı ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde yüzdelik, ortalama, katılımcıların iki alt sınıflamadan oluşan
cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine ait istatistiksel
analizler için t test istatistiği, ikiden fazla alt sınıflaması
olan yaş, eğitim durumu, meslek grubu, hizmet yılı ve kurumdaki hizmet yılı değişkenlerine ait istatistiksel sınamalarda varyans analiz testi (ANOVA) uygulanmıştır. Örgütsel
inovasyon ve stratejik insan kaynakları yönetimi ölçeklerine faktör analizi uygulanmıştır. Stratejik insan kaynakları yönetiminin örgütsel inovasyona etkisini tespit etmek
amacıyla ise, korelasyon analizi, çoklu lineer regresyon
analizi ile yapılmış, istatistikî analizlerde p<0,05 düzeyinde
anlamlılık aranmıştır.

3.6.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Görevi

Çalışma Süresi

Kurumda Çalışma
Süresi

Toplam

GRUPLAR

SAYI

YÜZDE

18-25 Yaş

15

8,3

26-35 Yaş

54

29,8

36-45 Yaş

77

42,5

46 ve Üstü

35

19,3

Kadın

144

79,6

Erkek

37

20,4

Evli

132

72,9

Bekâr

49

27,1

Lise

11

6,1

Ön lisans

48

26,5

Lisans

86

47,5

Lisansüstü

36

19,9

Hekim

38

21,0

Ebe-Hemşire

113

62,4

Diğer*

30

16,6

1 Yıldan Az

6

3,3

1-10Yıl

51

28,2

11-20 Yıl

54

29,8

21 Yıl ve Üstü

70

38,7

1 Yıldan Az

24

13,3

1-10Yıl

86

47,5

11-20 Yıl

36

19,9

21 Yıl ve Üstü

35

19,3

181

100

*Sosyal Hizmet Uzmanı, Eczacı, Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların % 42,5’ i 36-45 yaş
grubunda,% 79,6’sının kadın, %72,9’unun evli, %47,5’i lisans, % 62,4’ü ebe-hemşire olarak dağılım göstermektedir. Çalışma yılı olarak %38,7’si 21 yıl ve üstü olduğu, ilgili kurumda çalışma yılı olarak %47,5’inin 1-10 yıl olduğu
tespit edilmiştir.
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4.3.

Katılımcıların, örgütsel inovasyon ile ilgili değerlendirmelerini yorumlayabilmek için, ölçekte yer alan önermelere
verilen yanıtlar irdelenmiştir. Tablo 2’de, katılımcıların her
bir önermeye vermiş oldukları yanıtların aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri yer almaktadır.
Tablo 2. Örgütsel İnovasyon Ölçeğine Yönelik Aritmetik
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Önermeler

N

Kurumumuz, yeni ürün/hizmet
geliştirme konusuna çok önem
verir.

181

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

2,83

0,969

Kurumumuz, sıklıkla yeni
fikirler dener ve bunları hayata
geçirmeye çalışır.

181

2,85

0,994

Kurumumuz yeni yöntemlerin
bulunmasında oldukça yaratıcıdır.

181

2,67

0,887

Kurumumuzda, yeni ürün/hizmet
geliştirebilmek için yeterli ölçüde
harcama yapılır.

181

2,49

1,009

Kurumumuzda, işlerin daha iyi
yapılabilmesi için sürekli olarak
yeni yollar aranır.

181

2,68

1,015

Kurumumuzda, yenilik çok
riskli görülmez ve yeniliğe karşı
konulmaz.

181

2,87

1,000

Kurumumuzda üst yönetim,
yenilik geliştirme çabalarını teşvik
eder.

181

Kurumumuz her zaman en son
teknolojilerle hizmet verme çabası
içindedir.

181

Genel Ortalama

2,81

1,042

2,61

Tablo 3. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Ölçeğine Yönelik
Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
N

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Çalıştığım kurum formal(resmi) eğitim
sistemlerine sahiptir.

181

3,37

,937

Kapsamlı eğitim politika ve
prosedürleri vardır.

181

3,19

,926

İşe yeni başlayanlara yönelik eğitim
programları vardır.

181

3,07

1,126

Problem çözme kabiliyetine yönelik
eğitimler bulunmaktadır.

181

2,66

1,012

Teşvik edici ödemeler yapılmaktadır.

181

1,91

,867

Performansa göre ödül sistemi
uygulanmaktadır.

181

1,91

,935

Görev dağılımında uzman ve yetenekli
bireylerin seçilmesi ön plandadır.

181

2,17

1,090

Görev dağılımında gelecek
potansiyeline sahip bireylerin
seçilmesi ön plandadır.

181

2,21

1,075

Gelişim odaklı bir performans
değerlendirme sistemi bulunmaktadır.

181

2,23

,954

Sonuç odaklı bir performans
değerlendirme sistemi bulunmaktadır.

181

2,43

1,033

Davranış odaklı bir performans
değerlendirme sistemi bulunmaktadır.

181

2,40

1,020

Çalışanlar karar verme sürecine
katılmaktadır.

181

2,07

,917

Çalışanlar işlere yönelik iyileştirme
önerileri yapabilmektedir.

181

2,40

1,094

Çalışan sesinin üst kademelerde
duyurulması mümkündür.

181

2,31

1,073

Önermeler

Genel Ortalama

1,103

2,73

Katılımcıların inovasyon ile ilgili değerlendirmeleri orta
seviyededir. Önermelere verilen yanıtların genel aritmetik
ortalaması 2,73’tür. Bu sonuçile araştırma kapsamındaki
kurumda inovasyon olgusu düzeyinin anlamlı olmadığı söylenebilir. Her ne kadar değişkenler birbirine yakın
ortalama değerler almış olsa da, ‘Kurumumuzda, yenilik
çok riskli görülmez ve yeniliğe karşı konulmaz’ (2,87), ‘Kurumumuz, sıklıkla yeni fikirler dener ve bunları hayata geçirmeye çalışır’ (2,85), ve ‘Kurumumuz, yeni ürün/hizmet
geliştirme konusuna çok önem verir’ (2,83) önermeleri en
yüksek katılıma sahip değişkenlerdir.
“Kurumumuzda, yeni ürün/hizmet geliştirebilmek için yeterli ölçüde harcama yapılır” önermesi 2,49 ortalama ile
en düşük değere sahiptir.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Ölçeği
İle İlgili Değerlendirmeler

2,45
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Örgütsel İnovasyon Ölçeği İle İlgili
Değerlendirmeler
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4.2.

Katılımcıların SİKY uygulamaları ile ilgili değerlendirmeleri ortalamanın altındadır. Önermelere verilen yanıtların genel aritmetik ortalaması 2,45’tir.“Çalıştığım kurum
formal (resmi) eğitim sistemlerine sahiptir” (3,37), “Kapsamlı eğitim politika ve prosedürleri vardır” (3,19), “İşe
yeni başlayanlara yönelik eğitim programları vardır” (3,07)
önermeleri en yüksek değere, “Teşvik edici ödemeler yapılmaktadır” (1,91) ile “Performansa göre ödül sistemi uygulanmaktadır” (1,91) önermeleri en düşük değere sahip
değişkenlerdir.

4.4.

Demografik Değişkenler İle İnovasyon
ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
İlişkisi

Katılımcıların iki alt sınıflamadan oluşan cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine ait istatistiksel analizler için t test
istatistiği, ikiden fazla alt sınıflaması olan yaş, eğitim du-

15

SÖZEL BİLDİRİLER

Tablo 4. Demografik Değişkenler İle İnovasyon ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi
Tanımlayıcı özellikler
Değişken
Cinsiyet
Medeni Durum

Yaş

Meslek

Hizmet Yılı
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Öğrenim durumu

Kurumda çalışma yılı

Gruplar

Örgütsel İnovasyon
Sayı

Ortalama Puan

Kadın

144

2,6328

Erkek

37

3,0980

Evli

132

2,8144

Bekâr

49

2,4949

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

T/F

P

,010

0,003

,721

0,024

Ortalama Puan
2,3373
2,8958
2,5011
2,3178

18-25

15

2,3000

2,1667

26-35

54

2,5231

2,3228

36-45

77

2,9075

3,809

0,011

2,5417

45 +

35

2,8321

2,5735

Lise

11

2,5795

2,2532

Ön lisans

48

2,7396

Lisans

86

2,6206

1,964

0,121

2,3322
2,4940

Y.Lisans

36

3,0139

2,7401

Hekimi

38

3,0164

2,7312

Ebe-Hemş.

113

2,5885

Diğer

30

2,8875

4,406

0,014

2,2870

6

2,2917

1,7619

1-10

51

2,3922

2,2675

11-20

54

2,8403

5,054

0,002

2,4960

21 Yıl ve Üstü

70

2,9232

2,6102

1 Yıldan Az

24

2,7031

2,4732

1-10

86

2,6076

36

2,9271

21 Yıl ve Üstü

35

2,8357

P

2,114

0,000*

,051

0,135*

2,060

0,107**

3,045

0,030**

8,190

0,000**

4,221

0,007**

,204

0,894**

2,7167

1 Yıldan Az

11-20

T/F

1,441

0,232

2,4153
2,4484
2,5286

* t testi
** ANOVA testi

rumu, meslek grubu, hizmet yılı ve kurumdaki hizmet yılı
değişkenlerine ait uygulanan varyans analiz testi (ANOVA)
sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir.
Katılımcıların araştırma kapsamında belirlenen demografik özelliklerinin inovasyon ve SİKY uygulamalarına yönelik görüşlerinde anlamlı bir farklılığa neden olup olmadığı
sorgulanmıştır. Bu amaca ulaşmak için t-testi ve tek yönlü
varyans analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Yapılan
analizde örgütsel inovasyon ile cinsiyet, medeni durum,
yaş, meslek ve hizmet yılı değişkenleri arasında anlamlı
bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Buna göre; örgütsel
inovasyon yeteneğine yönelik erkeklerin, evlilerin, 36-45
yaş grubunun, hekimlerin ve 21 yıl ve üstü hizmet yılında
olanların görüşleri daha olumlu olduğu tespit edilmiştir.

SİKY ile cinsiyet, öğrenim durumu, meslek ve hizmet yılı
değişkenleri ile arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur
(p<0.05). Buna göre; SİKY uygulamalarına erkeklerin, yüksek lisans mezunlarının, hekimlerin ve 21 yıl ve üstü hizmet yılında olanların görüşleri daha olumlu olduğu tespit
edilmiştir.

4.5.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ile
Örgütsel İnovasyon İlişkisi

SİKY uygulamaları ile örgütsel inovasyon arasındaki ilişki
öncelikle korelasyon analizi ile incelenmiştir. Bu incelemeye ilişkin korelasyon analizi sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5. Stratejik insan kaynakları yönetimi ile örgütsel inovasyon arasındaki ilişkiye Yönelik Korelasyon Analizi (Pearson) Sonuçları
DEĞİSKEN
İnovasyon

Eğitim

Ödül

Kadrolama

Performans
Değerlendirme

Katılım

1000

Eğitim

0,631**

1000

Ödül

0,558**

0,357**

1000

Kadrolama

0,595**

0,519**

0,626**

1000

Performans
Değerlendirme

0,708**

0,523**

0,673**

0,756**

1000

Katılım

0,634**

0,484**

0,625**

0,703**

0,736**

**P< 0,01 düzeyinde anlamlı
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Düzeltilmiş R²

0,785a

0,616

Model

Sağlık kurumlarında işe alma ve seçme uygulamaları,
örgütsel inovasyon üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

ANOVA
F

Sig.

0,605

56,082

0,000

Beta Katsayısı

t

Sig.

2,080

0,039

Regresyon Katsayısı
Eğitim

0,345

6,068

0,000

Ödül

0,119

1,789

0,075

Kadrolama

-0,046

-0,584

0,560

Performans
Değerlendirme

0,369

4,362

0,000

Katılım

0,153

2,037

0,043

SİKY uygulamalarını oluşturan alt değişkenler ile örgütsel
inovasyon arasındaki ilişkiyi ölçmek için basit doğrusal
regresyon analizinden yararlanılmıştır. Bu amaçla katılımcıların inovasyona bakış açısı ortalama değer olarak
hesaplanmış ve bu değerler bağımlı değişken olarak alınmıştır. Regresyon analizi ile elde edilen sonuçlar incelendiğinde R değeri 0,785 olup SİKY uygulamalarını oluşturan
alt değişkenler ile örgütsel inovasyon arasında pozitif ve
çok yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğuna işaret etmektedir. Belirlilik katsayısı (R²) 0,616 olarak tespit edilmiştir.
Bu katsayıya göre SİKY, örgütsel inovasyondaki toplam
varyansın % 61,6’sını açıklamaktadır. Başka bir ifade ile
örgütsel inovasyon % 61,6’sı belirlenen stratejik insan kaynakları yönetimi faktörleri ile açıklanmaktadır.
Kurulan regresyon modelinin anlamlı olup olmadığını
incelemek amacıyla ANOVA testi uygulanmıştır. Tablo 6’da
bulunan ANOVA testi sonuçları incelendiğinde F=56,082,
p(sig)=0.000 değerleri elde edilmiş ve % 99 anlamlılık seviyesinde (p<0,01) kurulan regresyon modelinin anlamlı
olduğu görülmüştür.
SİKY uygulamalarının alt boyutlarından; ödül ve kadrolama
sisteminin örgütsel inovasyona etki değerlerinin anlamlı
olmadığı görülmektedir. Eğitim, performans değerlendirme ve katılım alt boyutlarının ise örgütsel inovasyona
anlamlı seviyede pozitif bir etkide bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, işletmelerin etkin şekilde uygulanan
eğitim, performans değerlendirme ve katılım fonksiyonları ile iş görenlerin örgütsel inovasyon performanslarını
artırabileceğine işaret etmektedir. Analiz sonucunda geliştirilen regresyon modeli şöyledir:

Kabul

Red

Sağlık kurumlarında performans değerlendirme, örgütsel
inovasyon üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

Kabul

Sağlık kurumlarında ödüllendirme uygulamaları, örgütsel
inovasyon üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

Red

Sağlık kurumlarında çalışanların katılımı örgütsel inovasyon
üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

Kabul

Sağlık kurumlarında çalışanların demografik özelliklerinin
SİKY uygulamalarına ilişkin görüşlerine etkisi vardır.

Kabul

Sağlık kurumlarında çalışanların demografik özelliklerinin
örgütsel inovasyona ilişkin görüşlerine etkisi vardır.

Kabul

5.

DEĞERLENDİRME VE TARTIŞMA

Bu araştırma, sağlık hizmetlerinde stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel inovasyona etkisini
belirlemek ve sağlık personelinin stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarına ve örgütsel inovasyona yönelik görüşlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada 216 sağlık personelinden oluşan örneklem üzerinde
yapılan istatistiksel analizler ile hipotezleri sorgulanmıştır.
Çalışanların kariyer beklentilerinin gerçekleşmesi,
genelde organizasyona verdikleri katkılar ile doğru orantılı
olmaktadır. İnovatif faaliyetlerin başlamasına neden
olabilen, faaliyetlere aktif olarak yer alabilen, destek
sağlayabilen çalışanların kariyer basamaklarında daha
hızlı ilerledikleri, üst düzey pozisyonlara daha kısa sürede
gelebildikleri bilinmektedir. Çünkü inovatif faaliyetlerin ve
stratejilerin hayata geçmesinde bu konuda bilgi birikimi
yüksek çalışanlar yer almaktadır. Bu nedenle özellikle
inovasyonu kültürüne yerleştirebilmiş organizasyonlarda,
çalışanlar inovatif faaliyetlerin önemini kavrayacaklar ve
bu tür faaliyetleri hayata geçirebildiklerinde kariyerlerine
olumlu olarak yansıyacağını göreceklerdir (Ersan,
2013;149). Ancak çalışmamızda bulgular böyle bir etkiyi
desteklememiştir ve görev dağılımında uzman, yetenekli
ve gelecek potansiyeline sahip bireyleri seçme uygulamasının örgütsel inovasyon düzeyi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür.

01-04 Mart 2016, Antalya

R²

Tablo 7. Araştırmada Geliştirilen Hipotezlerin, Elde
Edilen Bulgulara Göre Değerlendirilmesi
Sağlık kurumlarında profesyonel gelişim ve eğitim
uygulamaları, örgütsel inovasyon üzerinde olumlu etkiye
sahiptir.

Tablo 6. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İle Örgütsel
İnovasyon Arasındaki İlişkiye Yönelik Çoklu
Regresyon Analizi Sonuçları
R

Örgütsel inovasyon = 0,340+0,369 * Performans Değerlendirme + 0,345*eğitim + 0,153* katılım

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Elde edilen sonuçlara göre SİKY alt boyutları ile örgütsel
inovasyon arasında p< 0,01 anlamlılık düzeyinde korelasyonun olduğu görülmektedir. Özellikle performans ve katılım faktörleri ile inovasyon yeteneği arasında kuvvetli ve
pozitif yönde doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.

Araştırmada eğitim çalışmaları ile inovasyon düzeyi arasındaki ilişki incelenmiş ve eğitim faaliyetlerinin inovasyon
düzeyini olumlu etkilediği bulunmuştur. Profesyonel geli-
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şim ve eğitim programları; çalışanların bilgi, kabiliyet ve
yetenek kazanımlarına yardım eder. Çalışanların mevcut
iş aktivitelerini geliştirmelerini ve beslemelerini sağlar (Peçen ve Kaya, 2013;97). Personel eğitimi ile inovasyon stratejileri arasındaki bağ karşılıklı olmaktadır. Özgür, yaratıcı
ve bilginin paylaşıldığı bir ortam sunan kurumlarda inovatif faaliyetlerin ilk aşaması olan fikir üretme aşamasından
diğer aşamalarına geçişi daha kolay olmaktadır. Ayrıca,
inovatif fikrin geliştirilmesi yine eğitimli çalışanlar sayesinde daha az zaman almakta ve daha çabuk sonuca varılmaktadır (Ersan, 2013;146). Bu bütünlük ve sonuçsallık,
yenilikçiliği önemli ölçüde besler(Peçen ve Kaya, 2013;97).

diğer insan kaynakları faaliyetlerinde olduğu gibi performans yönetiminde de çalışanlara karşı dürüst, açık ve adil
olunmalıdır. Performans yönetiminin çalışanlar arasındaki ilişkinin arttırılması, sorunların ortaya konması, çalışanların performansları ile ilgili somut bilgilere ulaşılması ve geliştirilmesi gereken yönlerin tespiti gibi sağladığı
yararlar göz önüne alındığında inovasyon stratejilerinin
belirlenmesine, uygulanmasına ve değerlendirilmesine
katkı verebileceği bilinmektedir (Ersan, 2013; 150). Nitekim araştırmamız benzer özellik göstermekte olup, performans değerlendirme faktörünün örgütsel inovasyon
üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Örgütlerini bütün faaliyetlerinde anahtar rolü insan kaynakları oynamaktadır. Ancak yenilikçilik sürecindeki rolü
çok daha önemlidir. Çünkü yenilikçilik sürecinin temelinde
yaratıcı fikirlerin oluşturulması ve bu fikirlere bağlı olarak
yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesi yatmaktadır. Uygun
örgütsel ve yönetsel koşulların oluşturulması; çalışanların
yaratıcılıklarını kullanmalarını, geliştirmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlayacaktır. Çalışanlar ne kadar yenilikçi düşünmeye yönlendirilirlerse, işletmenin yenilik üretme kapasitesi de o oran da artacaktır. (Gürbüz, 2011;411).
Çalışanları yenilikçi düşünmeye yönlendiren motivasyondur. Yeni fırsatlar yakalamak için işletmeler çalışanlarını
yeni fikirler geliştirmek konusunda motive etmelidirler. Bu
motivasyonun sağlanmasında maaşlardan, ikramiyelerden
ve promosyonlardan daha önemlisi bireysel tanınmadır.
Çalışanlar için en büyük ödül anlamlı bir şeyler yaparak katkıda bulunduklarının onaylanmasıdır(Tokmak;2008; 107).
Bu çalışmamız bu bilgiyi destekler nitelikte olup, teşvik edici ödemeler ve ödül sistemi uygulanmasının örgütsel inovasyon düzeyi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını
göstermiştir. Buna karşı çalışan sesinin üst kademelerde
duyurabilmeleri, karar verme sürecine katılmaları, işlere
yönelik iyileştirme önerileri yapabilmeleri örgütsel inovasyon düzeyi üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür.
Stratejik İKY sürecinde önemli görev ve sorumlulukları olduğunu düşünen iş görenlerin duyacakları içsel tatminin,
işlerine ve kurumlarına karşı olumlu tutum geliştirmeleri
neden olmaktadır (Gürbüz, 2011;411).

Sağlık sektöründe yüksek teknoloji kullanımı ile nitelikli
işgücünün birbirini tamamlaması suretiyle daha kaliteli
ve etkin hizmet verilebilir. Sağlık sektörünün nihai çıktısı
sağlıklı nüfustur. Sağlıklı bir nüfus, işgücü verimliliğini ve
miktarını artırır (Ökem, 2011; 51). Bu çalışmadan elde edilen sonuçların daha fazla genelleştirilebilmesini sağlamak
için, örgütsel inovasyonu konu alan uygulamaların farklı
sağlık tesislerinde yapılması hem toplumun sağlık düzeyinde iyileşmelere, hem de sağlık sektörü ve ekonomiye
katkı sağlayacaktır.

Performans değerlendirme, çalışanların basit manada
iyiden kötüye doğru sıralanması yerine önceden saptanmış objektif kriterlerle karşılaştırma ve ölçme yoluyla iş
görenlerinin işteki performansını değerlendirme sürecidir (Demirtaş, 2013; 267). Performans değerlendirmesi;
çalışanların işle ilgili davranış ve hareketlerinin bir tür
yol göstericisidir ve amacına uygun bir biçimde kullanıldığı takdirde kurumun devamlılığı ve gelişimi için önemli
katkılarda bulunur. Çalışanların performans düzeyleri ve
kuruma vermiş oldukları katkılar işte bu noktada kilit bir
rol oynamakta, inovasyon faaliyetlerinin veya stratejilerinin başarısına doğrudan katkı vermektedir. Bu noktada
kurum yöneticileri performans yönetimi ile çalışanlardan
ne beklendiğini net bir şekilde ortaya koymalı, ortaya
konulan beklentiler gerekiyorsa güncellenmelidir. Kısaca,
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6.

SONUÇ VE ÖNERİLER

SİKY’nin örgütsel inovasyona olan etkisini incelemek amacı ile yapılan araştırmada ortaya çıkan temel sonuçlar şu
şekildedir:
■■ Katılımcıların SİKY uygulamalarının belirlenen boyutlarına ilişkin algıları düşük seviyededir.
■■ Katılımcıların örgütsel inovasyon uygulamaları ile ilgili
algıları orta seviyededir.
■■ SİKY uygulamaları örgütsel inovasyonu olumlu yönde
etkilemektedir.
■■ SİKY uygulamalarının alt boyutlarından eğitim, çalışan katılımı ve performans değerlendirme sistemi,
örgütsel inovasyonu pozitif ve anlamlı seviyede etkilemektedir. Buna karşı kadrolama ve ödül sistemi
örgütsel inovasyon faaliyetlerine etki etmemektedir.
■■ Katılımcıların demografik özelliklerine göre örgütsel
inovasyon ile SİKY uygulamalarına ilişkin görüşlerinin
değerlendirildiği analiz sonucunda; örgütsel inovasyon uygulamalarına ilişkin görüşleri ile cinsiyet, medeni durum, yaş, meslek ve hizmet yılı değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Buna
göre; erkeklerin, evlilerin, 36-45 yaş grubunun, hekimlerin ve 21 yıl ve üstü hizmet yılı grubunda olanların
görüşleri daha olumludur. SİKY uygulamalarına ilişkin
görüşleri ile cinsiyet, öğrenim durumu, meslek ve hizmet yılı değişkenleri ile arasında anlamlı bir farklılık

SÖZEL BİLDİRİLER

İnovasyonun asıl kaynağı insan kaynağıdır ve inovasyonun
başlaması için öncelikle yaratıcı, inovatif fikirlere ihtiyaç
vardır. Stratejik İnsan kaynakları yönetimi ile organizasyon genelinde güçlü ve bütüncül bir işleyişin geliştirilmesi
sağlanmış olacaktır. Dolayısıyla sağlık kurumunun stratejik insan kaynakları yönetiminin ve inovasyona etkisinin
bilinmesiyle kurumsal yapıdaki değişimleri desteklenmesi
ve güçlendirilmesi adına önemli adımlar atılmış olacaktır.
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Araştırmada, inovasyon SİKY ilişkisinin incelenmesine yönelik örneklem olarak Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi seçilmiştir. Birden fazla örneklemin seçilmesi, bulguların güçlendirilmesi ve birbirini desteklemesi açısından
önem taşımaktadır. Dolayısıyla gelecek çalışmalarda birden fazla örneklem seçilerek ya da ulusal boyutta karşılaştırmalı çalışmalar yapılarak sağlık sektöründe insan kaynakları yönetimi ulusal çerçevede değerlendirilebilir ve
iyileştirme faaliyetleri yapılabilir. Sağlık hizmetlerinde etkin
ve etkili insan kaynakları yönetimi ile çalışan memnuniyeti
sağlanmış olacaktır. Şüphesiz çalışan memnuniyetinin
sağlandığı sağlık kurumlarında artan hizmet kalitesi ile
hem çalışan ve hasta güvenliği hem de memnuniyeti
artmış olacaktır.. Ayrıca örgütsel inovasyonu konu alan
uygulamaların farklı sağlık tesislerinde yapılması hem
toplumun sağlık düzeyinde iyileşmelere, hem de sağlık
sektörü ve ekonomiye katkı sağlayacaktır.
Yapılan bu çalışma, sağlık hizmetlerinde inovasyon SİKY
ilişkisini karşılaştırmak sağlık alanında önemli bir eksikliğin giderilmesi açısından dikkate alınması gereken bir
gerçektir.
Araştırma sonucunda şu öneriler geliştirilmiştir;
■■ İnsan kaynakları yöneticilerini biçimsel eğitim almış,
işletme ve SİKY bilgisine sahip olan kişilerden seçilmeli
ve SİKY’nin gerektirdiği yetenekleri kazandırmalı,
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Sürekli olarak artan hizmet talebi ve yoğun teknoloji içeriği nedeniyle inovasyon stratejisinde sağlık sektörü kritik
öneme sahiptir. Sağlık politikalarının ve sağlık sisteminin
temel amacı hizmete ulaşılabilirliliği artırmaktır. İnovasyon
sağlık hizmetlerinde ulaşılabilirliği artırır. Bu amaçla sağlık
sektörünün inovasyon ortamının değerlendirilmesi sağlık
hizmetlerinin geliştirilmesinde önem arz etmektedir.

■■ Yeniliği anlamak, örgütte herkese anlatmak, benimsetmek ve uygulamaya koymak için yeni fikir ve projeler geliştirme potansiyeline sahip personele gerekli
zaman, mekân, mali kaynak ve teçhizatı sağlanmalıdır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

bulunmuştur (p<0.05). Buna göre; SİKY uygulamalarına erkeklerin, yüksek lisans mezunlarının, hekimlerin
ve 21 yıl ve üstü hizmet yılı grubunda olanların görüşleri daha olumludur.
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1

ÖZET
Hemşireler arasında işbirliği düzeyini belirlemek amacıyla “Hemşire–Hemşire İşbirliği Ölçeği”nin Türkçe’ye uyarlamasının
yapılması planlanmıştır. Hemşireler arası işbirliğinin hemşirelerin iş doyumunu ve hasta bakım kalitesini arttırdığı aynı
zamanda tıbbi hataları azalttığı vurgulanmaktadır. Araştırma, “Hemşire–Hemşire İşbirliği Ölçeği”nin geçerlik ve güvenirliğini test
etmek üzere metodolojik (N=496), geçerlik ve güvenirliği test edilen ölçeğin hemşirelerin işbirliği düzeylerini belirlemek üzere
tanımlayıcı (N=859) olarak planlanmıştır. Orijinal ölçek, 35 madde ve beş alt boyuttan (problem çözme, iletişim, süreç paylaşımı,
koordinasyon ve profesyonellik) oluşmaktadır. Araştırma bir kamu, bir üniversite ve dört özel hastanede yürütülmüştür. Ölçeğin
değerlendirilmesinde kapsam geçerliği, yapı geçerliği, iç tutarlık kullanılmıştır.
01-04 Mart 2016, Antalya
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Ölçeğin kapsam geçerlik indeksi 0.98, ölçeğin Cronbach α güvenirlik katsayısı 0.93, alt boyutlarda da sırasıyla 0,75, 0,71, 0,80,
0,78 ve 0,93’tür. Hemşirelerin ölçekten ve alt boyutlardan aldıkları işbirliği puan ortalamaları ölçeğin bütününden 3,09±0,398,
“problem çözme” alt boyutundan 2,97±0,593, “iletişim” alt boyutundan 3,00±,462, “süreç paylaşımı” alt boyutundan 3,04±0,475,
“koordinasyon” alt boyutundan 3,10±,529 ve “profesyonellik” alt boyutundan 3,20±,509 puan olduğu saptanmıştır. Hemşireler
arası işbirliği düzeyinin ortalamanın üzerinde ve çalışmada kullanılan ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. Hemşireler
arası işbirliği, hemşirelik hizmetlerinin kalitesini ve dolayısıyla doğrudan hemşirelik mesleğini etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Collaboration, Communication, Nurse, Validity and Reliability

ADAPTATION TO TURKISH OF NURSE –NURSE COLLABORATION SCALE: AN APPLICATION
SUMMARY
In order to determine the level of collaboration between nurses, it is planned for the Turkish version of “Nurse-Nurse
Collaboration Scale”. It is emphasized that Nurse collaboration between nurses increases the job satisfaction of nurses, the
quality of patient care and reduce medical errors at the same time. Research is planned to be methodological (N=469) to test
the reliability and the validity of “Nurse-Nurse Collaboration Scale”, identifier (N = 859) to determine the level of collaboration
of nurses with the scale tasted the reliability and validity. The original scale is formed of 35 items and five subscales (problem
solving, communication, process sharing, coordination and professionalism). Research topic was conducted at a university and
four private hospitals. For evaluation of scale, content validity, construct validity, internal consistency was used.
Content validity index of scale is 0.98, Cronbach α reliability coefficient 0.93, respectively, in the lower size of 0.75, 0.71, 0.80,
0.78 and 0,93. Average collaboration scores that nurses receive from the scale and sub-dimensions was found to be 3,09±0,398
in overall, “problem solving” drop-down size 2.97 ± 0.593, “communication” from the lower size 3.00 ± 462, “process sharing”
from the sub-dimensions 3.04 ± 0.475 “coordination” from the sub-dimensions ± 3.10, 529 and “professionalism” from the subdimensions ± 3.20, 509 points. It was determined to be the level of collaboration between nurses is above average and the scale
used in this study is valid and reliable. Nurses collaboration affect the quality of nursing services and thus directly the nursing
profession.
Keywords: Collaboration, Communication, Nurse, Validity and Reliability

1.

GİRİŞ

“İşbirliği” kavramı Latince birlikte anlamına gelen “col” kelimesi ve “iş” anlamına gelen “laborare” kelimelerinden
türetilmiştir. “Collaborare” kelimesinin anlamı “birlikte iş
yapmak”tır (Dougherty ve Larson 2005).
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Literatürde işbirliği, otorite ve güç paylaşımı üzerine temellendirilmiş karar verme ve iletişimi sağlayan birlikte
çalışabilme olarak tanımlanmaktadır (Henneman 1995).
Hemşirelikte işbirliği ise, ortak bir hedefe ulaşmak için
birlikte çalışan ve farklı uzmanlık alanında olan sağlık ekibinin arasındaki ilişki ve etkileşimleri içeren bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Haire 2010). Hemşireler arasında
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Türkçe literatür incelendiğinde hekim-hemşire işbirliğini
ölçen bir çok yayın ve ölçek olmasının yanısıra hemşireler
arasında işbirliğini ölçen bir araca rastlanmadığı görülmektedir. Amerika’da Dougherty ve Larson tarafından
2010 yılında geliştirilen Hemşire–Hemşire İşbirliği Ölçeği
(Nurse-Nurse Collaboration Scale) problem çözme, iletişim, koordinasyon, süreç paylaşımı ve profesyonellik olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır. Hemşire – Hemşire
İşbirliği Ölçeği (HHİÖ) hemşirelerin iş doyumunu ve hasta
bakım kalitesini arttırmak aynı zamanda tıbbi hataları
azaltmak amacıyla geliştirilmiştir (Dougherty ve Larson,
2010). Orijinal ölçeğin Chronbach alfa katsayısı .89’dur.

2. YÖNTEM
2.1 Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Bu araştırma, hemşireler arasında işbirliği düzeyini belirlemek amacıyla Dougherty ve Larson (2010) tarafından
geliştirilen “Hemşire – Hemşire İşbirliği Ölçeği”nin (HHİÖ)
(Nurse-Nurse Collaboration Scale) Türkçe’ye uyarlamasını
yapmak ve bu doğrultuda hemşirelerin işbirliği düzeylerini belirlemek üzere tanımlayıcı olarak planlanmıştır.

2.2

Araştırma Soruları

1.

Hemşire–Hemşire İşbirliği Ölçeği” geçerli ve güvenilir
bir ölçme aracı mıdır?

2.

Hastanelerde çalışan hemşireler arasında işbirliği
hangi düzeydedir?

İşbirliği düzeyi, hemşirelerin sosyo-demografik değişkenlerine göre farklılık göstermekte midir?

2.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini İstanbul İli Avrupa Yakası sınırları
içinde yer alan ve en az 500 hemşireye sahip Kamu hastaneleri ve Özel hastanelerde çalışan tüm hemşireler, örneklemi ise araştırmaya onay veren bir kamu hastanesi,
bir üniversite hastanesi ve dört özel hastanede çalışan
hemşireler oluşturmaktadır.
Ölçeği geliştiren Daugherty ve Larson (2010)’ın önerisi en
az lisans düzeyi eğitim seviyesinde olan hemşirelerin dahil edilmesi yönünde olmuştur. Dolayısıyla eğitim düzeyi
en az lisans olan hemşireler örneklem kapsamına dahil
edilmiştir. Bunun ışığında araştırmanın birinci aşaması
olan ölçek geçerlik – güvenirlik çalışması için örneklemde
yer alan ve eğitim düzeyi en az lisans olan 750 kişiye veri
toplama formları dağıtılmış olup 110 kişi soruları uzun bularak anketi doldurmadan iade etmiş, 60 kişi senelik izine
ayrıldığı ya da rapor aldığı için doldurmamış ve 84 kişi de
eksik doldurduğu için örneklem dışı bırakılmıştır. Ölçeğin
geçerlik-güvenirlik çalışması, N=496 hemşire görüşü üzerinden analizler yapılmış olup geri dönüş oranı % 63 olarak saptanmıştır.
Araştırmanın ikinci aşamasında, geçerlik ve güvenirliği yapılmış olan “Hemşire–Hemşire İşbirliği Ölçeği”nin hemşirelere uygulaması için örneklem kapsamına, geçerlik ve
güvenirlik uygulaması sırasında yer alan hemşireler dâhil
edilmemiştir. Böylece araştırmanın ikinci aşaması için toplamda 1750 hemşireden araştırmaya katılmayı kabul eden
1250 hemşireye veri toplama formları dağıtılmış olup, 150
kişi soruları uzun bularak anketi doldurmadan iade etmiş,
203 kişi ise eksik doldurduğu için örneklem dışı bırakılmıştır. Hemşirelerin işbirliği düzeyini incelemek için analizler
N=859 hemşire verisi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Geri
dönüş oranı %69’dur.

2.4
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Hemşireler arasında işbirliğinin olmaması; bakımın koordinasyonunu olumsuz etkilemekte, işe gelmemeyi ya da
devir hızını arttırmakta ve dolayısı ile iş doyumunu azaltan
bir etki yaratmaktadır (Dougherty 2009). Aynı zamanda
hemşireler arasında etkisiz iletişim ve işbirliği çatışmayı
kaçınılmaz hale getirmektedir. Çatışmanın olması hemşirelerin çalışmasını da olumsuz etkilemektedir (McCallin
2001). İşbirliğinin olması halinde ise kişiler arası ilişkileri
pozitif ilişkilere dönüştüreceği, takım olarak ya da çift olarak çalışmayı kolaylaştıracağı ayrıca çatışmaları engelleyeceği ve dolayısıyla iş doyumunu arttırarak çalışan ve hasta
memnuniyetini olumlu yönde etkileyeceği belirtilmektedir
(Apker et al. 2006; Karamanoğlu ve ark. 2009).

3.
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işbirliği; hemşirelerin vardiya değişimi esnasında, hastaların değişimi ya da başka servise götürülüşü esnasında,
iletişimde eksik bilgi verme ve hemşireler arası bilgi ve
beceri eksikliği olduğu zaman daha sık meydana geldiği
belirtilmektedir (Stefaniak 1998). İşbirliğinin önemli bir
boyutu olan iletişim eksikliğinde ise kaçınılmaz olan tıbbi hatalar ve negatif hasta sonuçlarıdır. Bununla birlikte
çoğu sağlık kurumu ve uzmanlar tıbbi hataları önlemek
için çalışanlarını işbirliğine teşvik etmektedir (AACN 2005).

Veri Toplama Araçları

Sosyo-demografik özellikler soru formu: Araştırmacı tarafından literatürden yararlanılarak ve araştırmanın amacı dikkate alınarak belirlenen üç adet açık uçlu (yaşı, meslekte
çalışma yılı, şuan ki birimde çalışma yılı) ve on adet çoktan
seçmeli (çalıştığı kurum, cinsiyet, eğitim ve medeni durum
vs.) toplam 13 soruya yer verilmiştir.
Hemşire – Hemşire İşbirliği Ölçeği (HHİÖ): Hemşire–Hemşire
İşbirliği Ölçeği, Mary B. Dougherty tarafından 2009 yılında doktora tez çalışması olarak geliştirilmiştir (Dougherty
ve Larson 2010). Ölçek Shortell et all. (1991), Ritter –Teitel
(2001) ve Sasagara et all. (2003) tarafından geliştirilen
Hemşire –Hekim İşbirliği ölçeklerinden yararlanılarak
adapte edilmiştir. 35 maddelik orijinal ölçek “Problem
Çözme”, “İletişim”, “Süreç Paylaşımı”, “Koordinasyon” ve
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2.5

Etik Konular

Araştırmanın yapılması planlanan kurumlardan ve İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan
izin alınmıştır. Etik Kurul İzin Tarihi: 02.04.2013, Sayı:
83045809/8240
01-04 Mart 2016, Antalya
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“Profesyonellik” olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Hemşirelerden, aralarındaki işbirliğini her madde için
1 ile 4 puan arasında değerlendirmeleri istenmiştir (1“tamamen katılmıyorum”, 2 “katılmıyorum, 3 “ katılıyorum ve
4 “tamamen katılıyorum”). Ölçek maddeleri içinde altı (6)
soru ters kodlanmaktadır (1.1, 1.2, 1.5, 2.3, 2.5, 2.7). İlgili
boyutları ölçen maddeler ayrı ayrı toplanıp, ortalamaları
alınarak, boyutlara göre kurumların hemşireler arası işbirliği düzeyi belirlenmektedir. Ölçeğin kesme noktası 2,5
olarak belirlenmiş olup 4’e yaklaştıkça işbirliği düzeyi artarken 1’e yaklaştıkça azaldığı belirlenmiştir. Orijinal ölçeğin Chronbach alfa katsayısı.89’dur.

2.6

Verilerin Toplanması

Araştırmanın birinci aşaması (ölçek geçerlik – güvenirliği)
Ekim 2013 – Aralık 2013 tarihleri arasında; araştırmanın
ikinci aşaması Şubat 2014 - Mayıs 2014 tarihleri arasında
yapılmıştır.

2.7

Verilerin Değerlendirilmesi

Verilerin değerlendirilmesi, bilgisayar ortamında istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Ayrıca doğrulayıcı faktör
analizi için LİSREL 8.7 programı kullanılmıştır. Ölçeğin
Türkçe’ye uyarlama çalışması için; test-tekrar test için
t testi yapılmış, faktör yapısını incelemek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin ve alt boyutlarının iç
tutarlılığını belirlemek için Cronbach’s alfa katsayısı hesaplanmıştır. Hemşire–Hemşire İşbirliği Ölçeği’nin madde
puan ortalamalarının, bağımsız değişkenlerle karşılaştırılması için ise sırasıyla Levenee Testi, t Testi, Kruskal-Wallis,
Mann Whitney U Testi, Varyans analizi, ANOVA, Tukey
HSD Testi, ve Dunnet C Testi yapılmıştır.

2.8

Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırma İstanbul İli’nde yer alan bir üniversite, bir devlet
ve dört özel hastanede çalışan hemşirelerden oluşan örneklemi ile sınırlıdır.
Araştırma bulguları kullanılan ölçek (HHİÖ) maddeleri ile
sınırlıdır.
Araştırmanın bulguları araştırmaya gönüllü katılan hemşirelerin verdiği cevaplar ile sınırlıdır.
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3.
3.1

BULGULAR
Araştırmanın Birinci Aşaması: HHİÖ
Türkçe’ye Uyarlama

Kapsam Geçerliliği (Content Validity) ve Pilot Uygulama
“Hemşire–Hemşire İşbirliği Ölçeği”nin orijinal İngilizce
formu, her iki dili anadili gibi konuşan iki uzman tarafından birbirinden bağımsız olarak hiçbir değişiklik yapılmadan, Türkçe’ye çevrilmiştir. Kapsam Geçerliliği için,
eğitim düzeyi en az doktora olan 8 uzmandan görüş
alınmıştır. Kapsam Geçerlilik Oranı 0,98 olarak hesaplanmıştır. Ardından ölçek, orijinal ölçeğe bakılmadan, tekrar
İngilizceye çevrilip, ölçeği geliştiren kişilere e-posta yolu
ile gönderilmiş, hazırlanan ölçeğin maddelerinin, orijinal
ölçek maddeleri ile kapsam ve anlam olarak uygunluğunu
değerlendirmesi istenmiştir. Daha sonra ölçek maddelerinin anlaşılırlığını kontrol etmek için 28 hemşireye pilot uygulama yapılmıştır. Böylece pilot çalışma sonunda ölçek
maddelerinden çıkarılan ya da önemli değişiklik yapılan
veya ölçek maddesinin anlamını doğrudan değişmesine
neden olan herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Yapı Geçerliliği (Construct Validity)
“Hemşire – Hemşire İşbirliği Ölçeği”nin yapı geçerliliği
için 496 hemşireden toplanan verilerin öncelikle homojenliği Kaiser-Meyer-Olkin Measure (KMO) of Sampling
Adequacy testi ile değerlendirilmiş ve testin sonucu
0.962 > ,05 olduğundan verilerimizin faktör analizine uygun olduğu görülmüştür. Ölçek maddelerinin tutarlılığı
ve korelasyon matriksinin anlamlılığı Bartlett küresellik
testi ile değerlendirilmiştir. Bartlett’s Test of Sphericity
testi (x2=8110,783; p<0,000) sonucuna göre örneklem
verileri üzerinde faktör analizi yapabilmek için maddeler
arasında yeterli düzeyde korelasyon olduğunu göstermiştir. Ardından “Hemşire–Hemşire İşbirliği Ölçeği”nin
yapı geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi tekniği ile
hesaplanmıştır.
Doğrulayıcı faktör analizine göre; faktör yükleri olarak da
adlandırılan bu değerler, her bir maddenin, söz konusu
boyutu tanımlamada ne kadar güvenilir göstergeler olduğuna dair fikir vermektedir. Bu anlamda söz konusu parametre değerlerinin .11 ile .85 arasında olduğu gözlenmektedir (Şekil 1).
Her bir göstergenin ölçekte kalıp kalmayacağının temel
göstergesi ise, söz konusu faktör yüklerine ait parametre
değerleri için üretilen t-değerleridir ve bu değerlerin de
2.06 ile 17.87 değerleri arasında yer aldığı ve tüm değerlerin .05 düzeyinde anlamlı olduğu anlaşılmaktadır (1.96
değerinin üzerindeki tüm parametreler .05 düzeyinde
anlamlıdır). Bir bütün olarak buradaki ölçme modelinin
data tarafından yeterli düzeyde desteklenip desteklenmediğini belirlemede yararlanılan uyum iyiliği değerleri

SÖZEL BİLDİRİLER
İç Tutarlılık (Cronbach a)
Bu çalışmada ölçeğin madde- toplam puan korelasyonları
0.36-0.74 arasında değişmiştir. Ölçeğin toplam Cronbach
a iç tutarlılık katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin iç
tutarlığını belirlemek için faktörlerin alfa katsayıları hesaplanmıştır ve bu katsayılar beş alt faktör için sırasıyla.75,
.71, .80, .78, .93 şeklinde bulunmuştur.

3.2

Probc: Problem çözme,
İlet: iletişim,
Surp: Süreç paylaşımı,
Koor: Koordinasyon,
Prof: Profesyonellik

Şekil 1:

HHİÖ’nin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu
Standardize Edilmiş Parametre Değerleri

(χ² = 1059.23, sd = 293, CFI = .92, IFI = .92, RMSEA = .078,
SRMR = .073) söz konusu modelin veri tarafından yeterli düzeyde desteklendiğini göstermektedir. Doğrulayıcı
faktör analizi sonucunda, Problem Çözme boyutundan
1.1, 1.2, 1.5, 1.6, İletişim boyutundan 2.3, 2.5, 2.8 Süreç
Paylaşımı boyutundan 3.1 ve Koordinasyon boyutundan
4.2 maddeleri olmak üzere toplam 9 maddenin modelden
çıkarılmasına karar verilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1: Orijinal “Hemşire – Hemşire İşbirliği Ölçeği”nin
ve Türkçe Versiyonunun Faktörlere Göre Madde
Dağılımları (N=496)
Faktörler

Orijinal Ölçek
Maddeleri

Ölçeğin Türkçe
Versiyonunun
Maddeleri

Problem Çözme

1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,1.5.,
1.6., 1.7.

1.3., 1.4., 1.7.

İletişim

2.1., 2.2.,2.3., 2.4., 2.5.,
2.6., 2.7., 2.8.

2.1., 2.2., 2.4., 2.6., 2.7.

Süreç Paylaşımı

3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.,
3.6., 3.7., 3.8.

3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.

Koordinasyon

4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.

3.7., 3.8., 4.1.

Profesyonellik

5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5.,
5.6., 5.7.

4.3., 4.4., 4.5., 5.1., 5.2.,
5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7.

Araştırmanın İkinci Aşaması:
Hemşire-Hemşire İşbirliği Düzeyi

Hemşirelerin Sosyo – Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelerin (N=859) demografik
özellikleri incelendiğinde; katılımcıların %45’ini özel hastane çalışanları oluşturmaktadır. Çoğunluğu (%95) kadın ve
eğitim düzeyi (%74) lisansdır. Katılımcıların yarıdan fazlası (%51) evli ve (%32) cerrahi birimlerde çalışmaktadır.
Hemşirelerin büyük çoğunluğu (%82) servis hemşiresi ve
(%45) İş Kanunu kapsamında çalıştığı belirlenmiştir. Ayrıca
hemşirelerin çoğunun (%69) vardiyalı ve (%53) hemşire
olarak çalışmaktan memnun oldukları aynı zamanda
(%59) çalıştıkları birimi isteyerek seçtikleri saptanmıştır.
Hemşirelerin yaş ortalaması 30,83’tür (Tablo 2).
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Test tekrar test tekniği ile beş faktörün zaman içindeki
tutarlılığına bakılmıştır. Bu amaçla 38 kişilik seçilen alt
örneklemde hemşirelerin adı gizli tutulmak koşuluyla üç
(3) hafta sonra tekrar aynı hemşirelere ölçek uygulanmıştır. Her iki uygulamada madde ortalamaları arasında fark
olup olmadığı t testi ile analiz edilmiş ve maddeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).
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Test – Tekrar Test Uygulaması

Hemşire – Hemşire İşbirliği Düzeyine İlişkin Bulgular
Hemşire – hemşire işbirliği düzeyine ilişkin bulgular incelendiğinde;“problem çözme” alt boyutundan alınan ortalama puan ve standart sapma değeri 2,97±,593, “iletişim”
alt boyutundan 3,00±,462, “süreç paylaşımı” alt boyutundan 3,04±,475, “koordinasyon” alt boyutundan 3,10±,529
ve “profesyonellik” alt boyutundan ise 3,20±,529 olduğu
saptanmıştır. Genel işbirliği puan ortalamasının ise 3,09 ±
,398 olduğu belirlenmiştir (Tablo 3).
Hemşire–Hemşire İşbirliği Düzeyi ile Sosyo-Demografik
Özelliklerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular
Hastaneler arasında işbirliği ve alt boyutlarına bakıldığında
üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin kamu ve özel
hastanede çalışan hemşirelerden daha iyi problem çözme
becerisi, iletişim kurma, süreçleri paylaşma, koordinasyon
ve profesyonellik özelliklerine sahip oldukları ve dolayısıyla
daha işbirlikçi çalıştıkları belirlenmiştir (Tablo 4).
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Tablo 2: Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin SosyoDemografik Özellikleri (N=859)
Değişkenler

Çalıştığı Kurum

Cinsiyet

%

136

16

Özel Hastane

389

45

Üniversite Hastanesi

334

39

Toplam

859

100
95

Kadın

815

Erkek

44

5

Toplam

859

100

10

Saglık Meslek Lisesi

81

Önlisans

62

7

Lisans

638

74

Lisansüstü

78

9

Toplam

859

100

Evli

434

51

Medeni Durum Bekar

Çalıştığınız
birim
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Eğitim

Frekans

Kamu Hastanesi

Çalıştığınız
birimde
göreviniz

Çalışma
Statüsü

Çalışma Şekli

425

49

Toplam

859

100

Dahiliye

154

18

Cerrahi

273

32

Acil Servis ve Ameliyathane

119

14

Yoğunbakım

110

13

Poliklinik

203

23

Toplam

859

100

Yönetici Hemşire

124

14

Servis Hemşiresi

704

82

Özel Dal Hemşiresi

31

4

Toplam

859

100

657 Sayılı Kanun

4/a

280

33

4/b

191

22

İş Kanunu

388

45

Toplam

859

100
31

Sürekli Gündüz

264

Vardiyalı

595

69

Toplam

859

100

Evet

454

53

Hemşire olarak Hayır
çalışmaktan
Kısmen
memnuniyet
Toplam
Çalıştığınız
birimi seçme
durumunuz

34

4

371

43

859

100

Yönetim tarafından seçildi

355

41

Kendim isteyerek seçtim

504

59

Toplam

859

100

Tablo 3: HHİÖ’nin Alt Boyutları ve Toplam İşbirliği Düzeyinin
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri (N=859)
—
X

SD

Problem Çözme

2,97

,593

1

4

2,5

İletişim

3,00

,462

1

4

2,5

Süreç Paylaşımı

3,04

,475

1

4

2,5

Koordinasyon

3,10

,529

1

4

2,5

Profesyonellik

3,20

,509

1

4

2,5

Genel İşbirliği Düzeyi

3,09

,398

1

4

2,5

İşbirliği ve Altboyutları

Min. Max.

Işbirliği
seviyesi

Kadın ve erkek hemşireler ile evli-bekar hemşireler arasında işbirliği ve alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı
fark olmadığı saptanmıştır (p>,05).
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Eğitim düzeyine göre; önlisans ile lisans mezunu hemşireler arasında problem çözme boyutunda, profesyonellik
boyutunda, süreç paylaşımı boyutunda ve genel işbirliği
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Iletişim boyutu ve koordinasyon boyutu ile eğitim
düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Ayrıntılı analiz sonucuna göre ise; lisans
eğitim düzeyine sahip hemşirelerin problem çözme, koordinasyon, profesyonellik ve genel işbirliği düzeyi önlisans
eğitim düzeyine sahip hemşirelere göre istatistiksel olarak
anlamlı bir fakının olduğu daha fazla problem çözme,
koordinasyon, profesyonellik ve genel işbirliği puan
ortalamasına sahip olduğu saptanmıştır.
Çalışılan pozisyona göre; servis hemşiresi ve özel dal
hemşiresi arasında iletişim boyutu, profesyonellik
boyutu ve işbirliği düzeyi istatistiksel olarak anlamlı fark
olduğu belirlenmiştir. Bunun ışığında servis hemşiresinin
daha yüksek düzeyde işbirliği sergilediği belirlenmiştir
(3,11± ,388).
Hemşirelerin statülerine göre işbirliği düzeyleri (p<0,001)
ile problem çözme (p<0,001), iletişim (p<0,05) ve profesyonellik (p<0,001) alt boyutlarında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Süreç paylaşımı
ve koordinasyon alt boyutunda ise istatistiksel olarak
bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). İş kanununa göre
çalışan hemşirelerin “problem çözme becerisi, iletişim
becerisi, profesyonellik davranışı ve iş birliği düzeyi” 4a ve
4b’ye göre çalışan hemşirelerden farklı ve düşük olduğu
belirlenmiştir.
Çalışma şekline göre; sürekli gündüz çalışan hemşireler
ile vardiyalı çalışan hemşireler arasında yalnızca iletişim
boyutunda istatistiksel olarak farklılık olduğu (p<0,05),
vardiyalı çalışan hemşirelerin (3,03±,450) birbirleriyle,
sürekli gündüz çalışan hemşirelere (2,95±,484) göre daha
yüksek iletişim sergiledikleri belirlenmiştir.
Hemşirelerin çalıştıkları birime göre; iletişim boyutunda
özel birim ve cerrahi birimlerde çalışan hemşireler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır ve özel birimde
çalışanların iletişim becerisi daha yüksek saptanmıştır
(p<,05). Koordinasyon boyutunda ise yoğunbakım ve cerrahi birimlerde çalışan hemşireler arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark vardır ve yoğun bakımda çalışan hemşireler cerrahi birimlere göre daha koordineli çalıştıkları
saptanmıştır (p<,05). Özel birimde çalışanlar bir başka deyişle acil ve ameliyathanede çalışan hemşirelerin problem
çözme becerisi, iletişim becerisi, süreç paylaşımı, koordinasyon, profesyonellik davranışı ve genel işbirliği düzeyi
diğer birimlerde çalışanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05).
Hemşirelerin çalıştıkları birimi seçme durumlarına göre;
yalnızca “problem çözme” alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu (p<0,05) görülmüştür.

Çalışılan
birim

Çalışma
şekli

Statü

2,92 ± ,632

264

203

2,85±,647

3,00±,546

7,869;,000

F,p

t,p
-1,695;,091

F,p

3,03 ± ,450

2,95 ± ,484

2,95 ± ,448

2,96±,445

3,05±,419

3,02±,486

ZMU , p

5,403; ,005

F,p

2,97±,473

3,08±,437

3,19±,582

3,03±,395

3,02±,518

3,06 ± ,455

3,01 ± ,515

3,02 ± ,456

3,07 ± ,447

3,05 ± ,518

3,04 ± ,460

2,96 ± ,631

3,04 ± ,514

3,01 ± ,46

3,07 ± ,36

2,88 ± ,56

2,98 ± ,53

3,07 ± ,43

3,01 ± ,51

4,307;,002

F,p

t,p
-1,346 ;,200

,657; ,519

F,p

,724; ,696

XKW,p

38,32; ,010

F,p

-1,640;,101

t,p

2,95 ± ,51 15998,5;,220

3,05 ± ,47

3,10 ± ,50

3,02 ± ,46

2,95 ± ,44

X ± SD

Süreç Paylaşımı

ZMU , p

3,308; ,037

F,p

F,p

-,878; ,380

t,p

3,08±,536

3,23±,483

3,12±,583

3,05±,529

3,13±,494

3,10 ± ,513

3,09 ± ,564

3,12 ± ,514

3,03 ± ,508

3,13 ± ,561

3,11 ± ,527

3,01 ± ,611

3,09 ± ,523

3,06 ± ,498

2,642;,033

F,p

t,p
-,242;,815

2,167;,115

F,p

,084;,959

XKW,p

3,11 ± ,530 1,857; ,135

2,97 ± ,594

3,16 ± ,516

3,12 ± ,52

3,09 ± ,54

3,12 ± ,57 17195,0; ,630

3,10 ± ,53

3,13 ± ,54

3,12 ± ,51

3,00 ± ,53

X ± SD

Koordinasyon
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F,p

ZMU , p

XKW,p

7,090;,000

F,p

1,219;,223

t,p

F,p

3,11±,528

3,25±,438

3,25±,561

3,19±,470

3,29±,586

3,23 ± ,490

3,16 ± ,573

3,11 ± ,530

3,012;,018

F,p

t,p
-1,625;,105

3,27 ± ,458 13,377;,000

3,30 ± ,516

3,22 ± ,501

2,93 ± ,632 6,560; ,038

3,17 ± ,563

3,13 ± ,446

3,25 ± ,507

2,99 ± ,602

3,09 ± ,541

3,18 ± ,50

3,23 ± ,53

3,30 ± ,62 15253,5; ,092

3,22 ± ,51

3,32 ± ,49

3,11 ± ,53 15,480; ,000

3,19 ± ,48

X ± SD

Profesyonellik

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

2,877;,022

F,p

t,p
-2,295 ; ,026

3,04 ± ,479 5,047; ,007

3,10±,518

2,87 ± ,558

387

11,790;,000

3,05 ± ,463

3,22±,570

3,10 ± ,580

191

F,p

3,02 ± ,458

2,96±,445

3,02 ± ,627

280

XKW,p

,713; ,544

F,p

1,411;,159

t,p

2,82 ± ,603 7,437; ,024

2,97±,499

2,99 ± ,593

704

9,060; ,011

2,95 ± ,435

273
Dahiliye
Cerrahi
119
Özel Birim
Yoğun Bakım
110
Diğer

2,77 ± ,75

31

XKW,p

2,93±,668

2,88 ± ,534

124

2,95 ± ,47

3,01 ± ,46

3,01 ± ,48

2,96 ± ,46

2,98 ± ,48

3,02 ± ,44

154

2,88 ±,51

78

2,945;,032

F,p

1,700;,088

ZMU , p

14,736;,005

F,p

2,91 ± ,55 15378,0; ,106

3,01 ± ,46

3,10 ± ,48

2,95 ± ,45

2,90 ± ,40

X ± SD

2,99 ± ,574

3,00±,578

638

2,93 ± ,66

81

2,81 ± ,71

2,94 ± ,592

425

62

3,00 ±, 59

434

t,p

3,03 ± ,56 17179,0; ,627

44

ZMU , p

32,046; ,000

F,p

Iletişim

595

Sürekli
Gündüz
Vardiyalı

4/a
4/b
İş Kanunu

Yönetici
Özel Dal
Pozisyon
Servis Hem.

Eğitim

SML
Önlisans
Lisans
Lisansüstü

Evli
Bekar

Medeni
durum

2,97 ± ,60

815

Kadın
Erkek

3,16 ± ,52

334

Üniversite

2,87 ± ,56

389

Özel

Cinsiyet

Hastane

2,79 ± ,65

X ± SD

136

n

Problem Çözme

Kamu

Değişkenler

Tablo 4: Hemşire–Hemşire İşbirliği Düzeyi ile Sosyo-Demografik Özelliklerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular

F,p

ZMU , p

XKW,p

5,196;,001

F,p

,704;,482

t,p

F,p

3,02±,411

3,15±,357

3,19±,451

3,07±,359

3,12±,421

3,11 ± ,377

3,05 ± ,444

3,03 ± ,391

4,351;,002

F,p

t,p
-2,017;,059

3,14 ± ,378 8,763;,000

3,15 ± ,415

3,11± ,388

2,91 ± , 520 6,568; ,037

3,06 ± ,417

3,03 ± ,393

3,12 ± ,390

2,95 ± ,442

3,03± ,423

3,09 ± ,39

3,10 ± ,41

2,99 ± ,41 15185,5; ,087

3,10 ± ,40

3,20 ± ,41

3,03 ± ,39 18,203; ,000

3,02 ± ,36

X ± SD

Genel İşbirliği Düzeyi
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4.

TARTIŞMA

Bu araştırma, ölçek geçerlik ve güvenirlik çalışması için;
bir özel bir devlet ve dört özel hastanede çalışan gönüllü
496 hemşire katılmıştır (N=496). Ayrıca ölçek uygulaması
için; aynı hastanelerde çalışan ve araştırmaya katılmayı
kabul eden 859 hemşire görüş bildirmiştir (N=859).
Hemşire–Hemşire İşbirliği Düzeyinin Değerlendirilmesi
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Hemşire – Hemşire İşbirliği’ni belirlemek için analizler,
859 hemşireden toplanan veriler üzerinden yapılmıştır
(N=859).
Hemşirelerin genel işbirliği puan ortalaması 3.09 olarak
belirlenmiştir. Bunun ışığında Türk hemşireleri arasında
işbirliği düzeyi orta seviyede ayrıca alt boyutlara bakılacak olursa “profesyonellik” alt boyutunda işbirliği en yüksek düzeyde yer aldığ söylenebilir. Özkaraca (2009)’un
çalışmasına göre, hemşirelerin (49.89±4.72) işbirliği puan
ortalaması hekimlerden (47.52±4.11) yüksek bulunmuştur. Hemşirelerin işbirliğinin iş doyumu ile pozitif yönde
ilişkili olduğu bununla birlikte hemşirelerin iş doyumu
düşük olduğu zaman işbirliğinin de düşük olduğu dolayısıyla bakım kalitesinin düştüğü belirtilmektedir (Hamric ve
Blackhall 2007).
Hemşireler arası işbirliği; “problem çözme, iletişim, süreç
paylaşımı, koordinasyon ve profesyonellik” alt boyutlarında üniversite hastanesinin kamu ve özel hastaneden istatistiksel olarak farklı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Bunun
nedeni olarak Üniversite hastanesi’nde çalışan hemşirelerin büyük çoğunluğunun (%92) eğitim düzeyi lisans ve
lisansüstü olmasına bağlanabilir. Çünkü Lisans mezunu
hemşirelerin, önlisans ve sağlık meslek lisesi mezunu
hemşirelere göre kendilerini sorun çözme becerisi açısından daha iyi durumda algılamaları beklenen bir bulgudur.
Özellikle lisans eğitimi süresince öğrencilerin kişilerarası iletişime yönelik eğitim almış olmaları ve bir problem
çözme yaklaşımı olan hemşirelik sürecini kullanmaları
yönünde eğitilmeleri ve klinik uygulamaları sırasında bu
süreci kullanarak bakım vermeleri beklenmektedir (Kelleci
ve Gölbaşı 2004). Hwang ve arkadaşlarının (2009) Koreli
ve Çinli hemşirelerle yaptığı çalışmada da benzer şekilde;
yüksek eğitimli hemşirelerin yüksek düzeyde profesyonellik gösterdiği dolayısıyla yüksek işbirliği geliştirdiği ortaya
konulmuştur.
Hemşirelerin iş birliği durumlarında cinsiyete ve medeni
duruma göre evli-bekar hemşireler arasında işbirliği ve alt
boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (p>,05). Matziou et all. (2014)’nın hekim –hemşire işbirliğine yönelik yapmış oldukları çalışmaya göre;
hemşirelerin cinsiyetinin ve medeni durumunun işbirliğinin hiçbir alt boyutu ile anlamlı fark yaratmadığı belirtilmektedir. Bu bulgu bu çalışmanın sonucu ile uyumludur.

26

Hemşireler arası işbirliği ile eğitim durumları arasında,
önlisans ile lisans mezunu hemşireler “problem çözme”,
“koordinasyon”, “profesyonellik” ve “genel işbirliği” düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Kumcağız ve ark. (2011)’in yapmış olduğu çalışmaya
göre; hemşirelerin eğitim durumları ile genel iletişim beceri düzeyleri arasında farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur. Bu bulgu çalışmamızı destekler niteliktedir.
Servis hemşiresi ve özel dal hemşiresi arasında “iletişim”
alt boyutu, “profesyonellik” alt boyutu ve “genel işbirliği düzeyi” istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir.
Bunun ışığında servis hemşiresinin daha yüksek düzeyde
işbirliği sergilediği belirlenmiştir. Bu çalışmada servis hemşirelerinin işbirliği düzeyinin yüksek olması, hasta bakımını
yaparken hemşirelerin etkili iletişim ve işbirliği içinde çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla hemşireler
etkili iletişim becerisine sahip iseler takım çalışması ve işbirliği içinde uygun bilgileri zamanında paylaşabilirler. Etkili
iletişimin ve işbirliğinin gerçekleşmediği durumlarda hasta
bakımı tehlikeye düşer ve personeller arasında iletişim çatışmaları yaşanabilir (Kumcağız ve ark. 2010).
Çalışma statüsünde iş kanununa göre çalışan hemşirelerin
problem çözme becerisi, iletişim becerisi, profesyonellik
davranışı ve genel iş birliği puan ortalamalarının 4a ve
4b’ye göre çalışan hemşirelerden farklı ve düşük olduğu
belirlenmiştir. 4a ile çalışanların genel işbirliği puanları
diğerlerine göre yüksektir. Bunun nedeni olarak, özel hastanelerde çalışan hemşirelerin belirli süre ile sözleşmeli
olarak çalışması ve iş garantilerinin olmaması nedeniyle
verdikleri hizmette isteklilik olmaması, çalışma koşullarının devlet kurumlarına göre ağır olması, ayrıca özel hastanelerde çalışan hemşirelerin daha çok yeni mezun ve
kamu kurumlarına ataması olmayan hemşireler olması
nedeniyle, işbirliği dolayısıyla profesyonellik, problem
çözme ve iletişim becerilerinin yetersiz olması şeklinde
açıklanabilir. 4a ile çalışan hemşirelerin ise iş garantileri
olması nedeniyle daha işbirlikçi davrandıkları düşünülebilir (Kocaman ve ark. 2010).
Sürekli gündüz çalışan hemşireler ile vardiyalı çalışan
hemşireler arasında yalnızca “iletişim” alt boyutunda istatistiksel olarak farklılık olduğu (p<0,05), vardiyalı çalışan
hemşirelerin birbirleriyle, sürekli gündüz çalışan hemşirelere göre daha yüksek iletişim sergiledikleri belirlenmiştir.
Bu sonucun aksine Miller et all. (2001)’in hekim ve hemşirelerle yaptığı çalışmaya göre; gece çalışan hemşirelerin
iletişim becerilerinin gündüz çalışanlardan daha düşük
olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmanın sonucu, hemşirelerin gündüz vardiyasında hasta bakımını yardımcı personel
ile yapması ancak aynı işi gece vardiyasında çalışma arkadaşı ile yapması hemşirelerin iletişim ve işbirliğini arttırdığını düşündürmektedir.
Hemşirelerin çalıştıkları birimi seçme durumlarına göre
yalnızca “problem çözme” alt boyutunda iki grup arasında
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Özel birimde çalışanlar yani acil ve ameliyathanede çalışan
hemşirelerin problem çözme becerisi, iletişim becerisi,
süreç paylaşımı, koordinasyon, profesyonellik davranışı
ve genel işbirliği düzeyi diğer birimlerde çalışanlara
göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Özel
servislerde çalışan hemşirelerin diğer servislere göre daha
uzun süredir bu birimde çalıştıkları, yaş ortalamalarının ve
mesleki deneyimlerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Bununla birlikte Karns (1986)’ın çalışmasına göre özel birimlerde çalışan hemşirelerin problem çözme becerilerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Hemşireler arası işbirliği, hasta ölümlerini ve tıbbi hataları
azaltması nedeniyle tüm dünya tarafından önemsenmeli buna yönelik öncelikle hastane yöneticiler daha sonra
Dünya Sağlık Örgütü gibi sivil toplum örgütlerinin üzerinde durduğu bir konu haline gelmelidir.
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istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu (p<0,05) görülmüştür. Bunun nedeni olarak, hemşirelerin çalıştıkları birimde çatışmadan uzak durmak istedikleri, severek çalıştıkları birimde problem olmamasına gayret gösterdikleri
söylenebilir.
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HEMŞİRELERİN KAN ve KAN ÜRÜNLERİ
TRANSFÜZYONUNA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ:
FATİH KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİ ÖRNEĞİ
Nazik YALNIZ1, Işıl KAPLICA2
Eğitim Hemşiresi, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
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Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
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Araştırma, hemşirelerin kan ve kan ürünleri transfüzyonuna ilişkin bilgi düzeylerini değerlendirmek amacıyla planlanan
tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 2013 yılı İstanbul Fatih Kamu Hastaneler Birliği Genel
Sekreterliği’ne bağlı 7 hastanede çalışan 1555 hemşire, ebe, sağlık memuru, ATT oluşturmuş ve örneklemin %65,7’sine (1023
kişi) ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri, kan transfüzyonu sürecine yönelik soruları
içeren bilgi formu kullanılmıştır. Veriler, SPSS programında yüzdelik, ortalama, standart sapma analizleri ile değerlendirilmiştir.
Çalışmada hemşirelerin çoğunluğunun 31-40 yaş grubunda, lisans mezunu ve 1-5 yıl arasında mesleki deneyime sahip olduğu,
hemşirelik eğitimi aldığı, klinikte çalıştığı ve kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile ilgili hizmetiçi eğitime katıldıkları saptanmıştır.
Hemşirelerin kan transfüzyonu öncesindeki soruları %80, kan transfüzyonu sırasındaki soruları %88,8, kan transfüzyonu
sonrasındaki soruları %66,6 oranında doğru cevapladıkları saptanmıştır. Sonuç olarak hemşirelerin kan ve kan ürünleri
transfüzyonuna yönelik bilgi düzeylerinin yeterli olduğu, eğitim, mezuniyet programı, çalıştığı birim ve hizmet içi eğitim alma
özelliklerinin bilgi düzeyinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; kan transfüzyonu ile ilgili standart ve
güncel eğitim kaynakçalarının oluşturulması, eğitici eğitimlerinin düzenlenmesi, hastanelerde transfüzyon çalışma gruplarının
oluşturulması, hemşirelere transfüzyonuna yönelik etkili ve sürekli hizmet içi eğitim verilmesi, kan transfüzyonu sürecine yönelik
standardizasyon yapılması, mezuniyet programlarında kan transfüzyonu ile ilgili eğitimlerin artırılması önerilebilir.
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1

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Kan Transfüzyonu, Bilgi Düzeyi

BLOOD AND BLOOD PRODUCTS ARE NURSES TRANSFUSION RELATED TO KNOWLEDGE LEVEL: FATİH GENERAL UNION
OF PUBLIC HOSPITALS SECRETARY SAMPLE
SUMMARY
This cross-sectional-descriptive research was planned for evaluating the knowledge of nurses about blood and transfusion of
blood products. The research was conducted in Istanbul with 1555 nurses from 7 hospitals, however the sample consisted of
65,7% (1023 individuals) of this population. To collect data an Information Form (a Survey?) including questions regarding the
social-demographic characteristics of nurses and questions about blood and transfusion of blood products was used. The data
were analyzed on SPSS, using number, percentage, mean, standart deviation. It was determined that 80%, 88,8% and 66,6% of
the nurses gave true answers to the questions about the information on prior blood transfusion, during blood transfusion and
after blood transfusion, respectively. In conclusion, it was concluded that the knowledge of nurses about blood transfusion was
sufficient and their education, graduation programs, work units and in-service training programs were effective on their level
of knowledge. According to these results; the creation of standard and current education materials about blood transfusion,
organization of educational training programs for trainers, forming blood transfusion workgroups in hospital, planning
continuous and effective in-service training for nurses, standardization of transfusion procedures in hospitals, increased
education about blood transfusion in graduation programs may be suggested.
Keywords: Nursing, Blood Transfusion, Knowledge Level
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1.		 GİRİŞ
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Günümüzde gelişen bilim ve teknolojinin etkisiyle tedavi
sistemlerinin giderek artması ve karmaşıklaşması, tedavi/
bakım seçeneklerinin sürekli ve hızla değişmesine yol açmaktadır. Bu durum, tıbbi bakımın bir parçası ve organ/
doku transplantasyonu olarak kabul edilen kan transfüzyonunun önemini giderek artırmaktadır (WHO, 2001: 1;
Dzik vd., 2003: 169; WHO, 2008: 5; Oldham vd., 2009: 312).
Kan; her biri ayrı bir fonksiyona sahip son derece spesifik
yapılardan oluşmuş, canlı bir doku, kan transfüzyonu ise;
kan ya da kan ürünlerinin tedavi amacıyla dolaşıma verilmesi olarak tanımlanmaktadır (Türkiye Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Derneği, 2011: 43). Dünyada yılda 80 milyon
ünite kan toplandığı ve her saniye bir kan transfüzyonu
uygulandığı belirtilmektedir (WHO, 2013). Kan transfüzyonu uygulamalarında yaşamsal risk taşımayan komplikasyonlar olabileceği gibi ölüme neden olabilecek kadar ciddi
durumlar da söz konusu olabileceği ve transfüzyon hatalarının daha çok klinik uygulama sırasında meydana geldiği belirtilmektedir (Ulusoy ve Görgülü 1995: 128; Atterbury
and Wilkinson, 2000: 47; Watson and Hearnshown, 2010;
47; WHO, 2010: 1).
Bu doğrultuda hemşireler; hastayı bilgilendirme, transfüzyon öncesi kan örneği alma, transfüzyon öncesinde,
sırasında ve sonrasında hastayı izleme, gerekli kayıtları
yapma, gelişen komplikasyonların yönetimi ve raporlama,
kan transfüzyonu konusunda gerekli hizmet içi eğitimlere
katılma gibi önemli rol ve sorumluluklara sahiptir (Davis
vd., 2005: 1; Gray vd., 2007: 40; Erkoç, 2010: 6). Kısacası
böylesine komplike, hasta güvenliği tehdit unsuru olan
kan transfüzyon sürecinin güvenli gerçekleştirilmesi,
“doğru hastaya doğru kan” ilkesi doğrultusunda doğru
yol-doğru zaman-doğru etki-doğru doz-doğru kayıt aşamalarının kusursuz olması ve her bir aşamanın güvenli
olması da nitelikli bir sağlık ekibinin sorumluluğundadır
(Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi
ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, 2011). Bu nedenle
hemşirelerin, hemşirelikle ilgili diğer bilgilerin yanı sıra,
kan transfüzyonuna özgü bilgiye sahip olmaları, doğru karar vermeleri, kritik düşünmeleri ve uygulamaları sağlıklı/
hasta bireyin yaşamının sürdürülmesinde kritik bir öğedir
(Gray and İllingworth, 2005: 11).
İlgili literatür incelendiğinde, hemşirelerin kan transfüzyonuna ilişkin bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu belirtilmektedir. Bu durumun eğitimlerle desteklenmesi ve standartlaştırılması gerektiği önemle vurgulanmaktadır. (Benli,
1996: 42; Bayraktar ve Erdil, 2000: 314; Şahin, 2006: 45;
Kaya ve Bülbül, 2009: 2; Pehlivanoğlu ve ark., 2011: 148;
Yakut, 2011: 56 Hijji vd., 2012: 2537). Bu açıklamalar ışığında araştırma yapılmasına karar verilmiştir. Araştırmanın
bu gereksinime yanıt vereceği, ilgili literatüre katkı sağlayacağı ve hasta güvenliği uygulamalarına olumlu yönde
yansıyacağı düşünülmektedir.
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2.
2.1

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Türü

Araştırma, hemşirelerin kan ve kan ürünleri transfüzyonuna ilişkin bilgi düzeylerini değerlendirmek amacıyla planlanan, tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir araştırmadır.

2.2

Araştırmanın Evren ve Örneklemi

Araştırma evrenini, İstanbul il merkezinde Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Fatih Kamu Hastaneler
Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı 7 hastanede (Arnavutköy
Devlet Hastanesi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Lütfiye
Nuri Burat Devlet Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi) çalışan
1555 hemşire, ebe, sağlık memuru ve ATT oluşturmaktadır. Araştırmada örneklemin tamamına ulaşılması hedeflenmiş olup, hemşirelerin gönüllü katılımı esas alınmıştır.
Araştırma, 513 hemşirenin raporlu veya izinli olması, araştırmaya katılmak istememesi gibi nedenlerle 1023 hemşire yani örneklemin %65,7’si ile gerçekleştirilmiştir.

2.3

Veri Toplama Araçları

Veri toplama aracı olarak, hemşirelerin tanıtıcı özelliklerinin ve kan transfüzyon sürecine ilişkin soruların yer aldığı,
literatür ışığında hazırlanan 24 soruluk bilgi formu kullanılmıştır. Bilgi formunun 1–6. sorular sosyodemografik
özellikleri, 7–11. sorular kan transfüzyonu öncesindeki bilgileri, 12–20. sorular kan transfüzyonu sırasındaki bilgileri, 21–23. sorular ise kan transfüzyonu sonrası bakıma ve
komplikasyonlara yönelik bilgileri saptamaya yöneliktir.

2.4.

Verilerin Toplanması ve Etik Konular

Araştırmaya başlamadan önce verilerin toplanması konusunda Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Fatih Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nden gerekli izinler alınmıştır. Verilerin toplanmasında kullanılacak formların anlaşılırlığını test etmek üzere 10 hemşire
ile pilot çalışma yapılmıştır. Pilot uygulama sonrası gerekli
değişiklikler yapılarak, 2013 yılı Eylül-Ekim aylarında veriler toplanmıştır.

2.5.

Verilerin Değerlendirilmesi

Elde edilen verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Niteliksel özelliklerin dağılımları yüzdelik, sayısal verilerin dağılımları ortalama, standart sapma ile
değerlendirilmiştir.
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3.

BULGULAR

Araştırma, hemşirelerin kan ve kan ürünleri transfüzyonuna ilişkin bilgi düzeylerini değerlendirmek amacıyla
planlanan, tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular hemşirelerin;

Hemşirelerin %43,7’sinin (n=447) lisans mezunu, %
29’unun (n=297) önlisans, %19’unun (n=194) lise,
%8,32’ünün (n=85) ise yükseklisans mezunu olduğu
belirlenmiştir (Şekil 3).

■■ bazı sosyo-demografik özelliklerini,

3.1

Hemşirelerin Bazı Sosyo-Demografik
Özelliklerine İlişkin Bulgular

Araştırma grubunu oluşturan hemşirelerin bazı sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bulguların dağılımı Tablo 1 ve
Şekil 1-7’de gösterilmiştir.
Hemşirelerin yaşları 18 ve 63 arasında değişmekte olup
yaş ortalaması X±SD 32,99±8,42 bulunmuştur. Yaş dağılımına bakıldığında, %41,2’sinin (n=421) 31-40 yaş arasında
iken, %39,0’unun (n=399) 21-30 yaş arasında ve %15,6’sının (n=160) 41 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir
(Şekil 1).

Şekil 3. Eğitim Dağılımı

Araştırmaya katılanların %79’unun (n=808) hemşirelik,
%12,1’inin (n=124) ebelik, %6,9’unun (n=71) sağlık memuru bölümlerinden mezun olduğu belirlenmiştir (Şekil 4).
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■■ kan ve kan ürünleri transfüzyonuna ilişkin bilgi
düzeylerini,

Şekil 4. Mezuniyet Programı Dağılımı

Şekil 1. Yaş Dağılımı

Hemşirelerin %87,7’sinin (n=897) kadın, %12,3’ünün
(n=126) erkek olduğu belirlenmiştir (Şekil 2).

Hemşirelerin %56,5’inin (n=578) klinikte çalıştığı, %35,6’sının (n=365) acil servis, ameliyathane ve yoğun bakım gibi
özellikli birimlerde, %7,9’unun (n=80) eğitim, enfeksiyon,
idari, kalite gibi diğer birimlerde çalıştığı belirlenmiştir
(Şekil 5).

Şekil 5. Çalıştığı Birim Dağılımı

Şekil 2. Cinsiyet Dağılımı

Hemşirelerin mesleki deneyim yılı 1 ve 42 arasında değişmekte olup deneyim yılı ortalaması X±SD 11,78±8,79
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Tablo 1. Hemşirelerin Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerinin
Dağılımı (N:1023)
SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

n

%

20 yaş ve altı

43

4,2

Hemşirelerin %78,4’ünün (n=802) kan ve kan ürünleri
transfüzyonu ile ilgili hizmetiçi eğitim aldıkları belirlenmiştir (Şekil 7).

YAŞ
21-30

399

39

31-40

421

41,2

41 yaş ve üstü

160

15,6

Kadın

897

87,7

Erkek

126

12,3

Lise

194

19

CİNSİYET

Önlisans

297

29

Lisans

447

43,7

Lisansüstü

85

8,3

1-5 yıl

323

31,6

6-10 yıl

210

20,5

11-15 yıl

185

18,1

16 yıl ve üzeri

305

29,8

Hemşire

808

79

Ebe

124

12,1

Sağlık Memuru

71

6,9

ATT

20

2

Klinik

578

56,5

Acil Servis

160

15,6

MESLEKİ DENEYİM YILI
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MEZUN OLUNAN SON EĞİTİM PROGRAMI

Şekil 7.

3.2

MEZUNİYET PROGRAMI

ÇALIŞTIĞI BİRİM

Ameliyathane

92

9

Yoğun Bakım

113

11

Diğer

80

7,9

Evet

802

78,4

Hayır

221

21,6

HİZMET İÇİ EĞİTİM ALMA DURUMU

bulunmuştur. Mesleki deneyim yılı dağılımına bakıldığında, hemşirelerin %31,6’sının (n=323) 1 ile 5 yıl arasında,
%29,8’inin (n=305) 16 yıl ve üzeri, %20,5’inin (n=210) 6 ile
10 yıl arasında, %18,1’inin (n=185) 11 ile 15 yıl arasında
çalıştığı görülmektedir (Şekil 6).

Hizmetiçi Eğitim Alma Durumu

Hemşirelerin Kan ve Kan Ürünleri
Transfüzyonuna İlişkin Bilgi Düzeylerine
İlişkin Bulgular

Hemşirelerin kan ve kan ürünleri transfüzyonu öncesi,
sırası ve sonrasına yönelik sorulara verdikleri cevapların
dağılımları incelendiğinde (Tablo 2);
■■ “Aşağıdakilerden hangisi kan transfüzyonu endikasyonlarından değildir?” sorusuna, %43,9’unun (n=449)
doğru cevap verdiği (Malnütrisyonu düzeltmek),
%56,1’inin (n=574) doğru cevap veremediği,
■■ ‘‘Transfüzyon merkezinde eritrosit süspansiyonu
kaç derecede saklanmalıdır?” sorusuna %79,3’ünün
(n=811) doğru cevap verdiği (2–6ºC), %20,7’sinin
(n=212) doğru cevap veremediği,
■■ “Kan buzdolabından çıktıktan sonra klinikte en fazla
ne kadar süre bekletilmelidir?” sorusuna %69’unun
(n=706) doğru cevap verdiği (30 dakika), %31’inin
(n=317) doğru cevap veremediği,
■■ “Aşağıda belirtilen yöntemlerden hangisi klinikte TDP’yi
eritmek için kullanılacak uygun yöntemdir?” sorusuna
%62,9’unun (n=643) doğru cevap verdiği (37º C su banyosunda kılıf içinde bekletme), %37éinin (n=380) doğru cevap veremediği,
■■ “Kan transfüzyonu öncesi “doğru hastaya doğru kanı”
vermek amacıyla aşağıdakilerden hangileri kontrol
edilmelidir?” sorusuna %91,6’sının (n=937) doğru cevap verdiği (1, 2, 3, 4, 5), %8,4’ünün (n=86) doğru cevap
veremediği,
1.

Şekil 6. Mesleki Deneyim Yılı Dağılımı
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Hastanın adı soyadı ve doğum tarihi (gün, ay,
yıl) sorularak ile cross-match raporundaki kimlik
bilgileri

TRANSFÜZYON SONRASI

TRANSFÜZYON SIRASI

TRANSFÜZYON ÖNCESİ

SORULAR

BİLEN

BİLMEYEN

n

%

n

%

Aşağıdakilerden hangisi kan
transfüzyonu endikasyonlarından
değildir?

43,9

449

56,1

Transfüzyon merkezinde eritrosit
süspansiyonu kaç santigrat derecede
saklanmalıdır?

79,3

811

20,7

212

Kan buzdolabından çıktıktan sonra
klinikte en fazla ne kadar süre
bekletilmelidir?

69

706

31

317

Aşağıda belirtilen yöntemlerden
hangisi klinikte TDP’yi eritmek için
kullanılacak uygun yöntemdir?

62,9

643

37,1

380

Kan transfüzyonu öncesi “doğru
hastaya doğru kanı” vermek amacıyla
aşağıdakilerden hangileri kontrol
edilmelidir?

91,6

937

8,4

86

Kan transfüzyonunda kullanılacak
malzemenin özelliği ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

68

696

32

327

Aşağıdakilerden hangisi kan ile aynı
damar yolundan verilebilir?

93,4

955

6,6

68

Kan transfüzyonuna ilişkin aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?

68,6

702

31,4

321

Kan transfüzyonuna başladıktan sonra
kan ilk ………dakika yavaş daha sonra
istenen hızda verilmelidir. Çünkü
93,3
ilk ……. dakika hastada transfüzyon
reaksiyon belirtilerinin erken fark
edilmesi açısından çok önemlidir.

954

6,7

69

Kan transfüzyonu sürecinde “Kan
ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Takip
Formu”na aşağıdaki bilgilerden
hangileri kaydedilmelidir?

79,6

814

20,4

209

Aşağıdaki kan ve kan ürünlerinin
maksimum veriliş süreleri ile
bilgilerden hangisi doğrudur?

19,6

200

80,4

823

Kan transfüzyonu ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

92,8

949

7,2

74

2.

Kan ünitesi üzerinde “çapraz karşılaştırma uygundur” ifadesi, kan ünitesi üzerindeki son kullanım
tarihi

3.

Cross-match raporunda yazan kan ünite numarası
ile kan ünitesi üzerindeki numara

4.

Hastanın kan grubu ile kan torbası etiketinde yazan kan grubu

5.

Hekimin hastaya verilecek kan bileşeni ve miktarı
ile ilgili istemi, planlanan veriliş süresi

574

Hastanıza transfüzyon yapılmak üzere
kan bankasından bir ünite kan geldi.
Ancak hastanıza acil olarak tomografi
çekilmesi gerekti, kanı 30 dakika içinde 57,8
kullanamayacaksınız ve transfüzyon
en az bir saat gecikecek, bu süre
içinde kanı nasıl saklarsınız?

591

Kan transfüzyonu sırasında
hastanızda reaksiyon belirtileri
gözlemlediniz öncelikli olarak ne
yaparsınız?

4,2

964

5,8

59

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri
kan transfüzyonuna bağlı reaksiyon
düşündüren semptomlardandır?

95,6

978

4,4

45

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kan
transfüzyonu ile bulaşan enfeksiyöz
komplikasyonlardır?

44,3

453

55,7

570

Aşağıdakilerden hangisi kan
transfüzyonuna bağlı gelişebilecek
komplikasyonlardan değildir?

61,8

632

38,2

391

■■ “Kan transfüzyonunda kullanılacak malzemenin özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?” sorusuna %68’inin (n=696) doğru cevap verdiği (18-20
G (yeşil-pembe) branül ve filtreli set kullanılmalıdır),
%32’sinin (n=327) doğru cevap veremediği,
■■ “Aşağıdakilerden hangisi kan ile aynı damar yolundan
verilebilir?” sorusuna %93,4’ünün (n=955) doğru cevap
verdiği (%0,9 NaCl), %6,6’sının (n=68) doğru cevap
veremediği,
■■ “Kan transfüzyonuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?” sorusuna %68,6’sının (n=702) doğru cevap verdiği (Santral venöz yoldan kan verilirken santral venöz basınç ölçülebilir), %31,4’ünün (n=321) doğru
cevap veremediği,
■■ “Kan transfüzyonuna başladıktan sonra kan ilk …dakika yavaş daha sonra istenen hızda verilmelidir. Çünkü
ilk …. dakika hastada transfüzyon reaksiyon belirtilerinin erken fark edilmesi açısından çok önemlidir.”
sorusuna %93,3’ünün (n=954) doğru cevap verdiği (15
dakika), %6,7’sinin (n=69) doğru cevap veremediği,
■■ “Kan transfüzyonu sürecinde “Kan ve Kan Ürünleri
Transfüzyonu Takip Formu”na aşağıdaki bilgilerden
hangileri kaydedilmelidir?” sorusuna %79,6’sının
(n=814) doğru cevap verdiği (1, 3, 4, 6), %20,4’ünün
(n=209) doğru cevap veremediği,
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Yönelik Sorulara Verdikleri Cevapların Dağılımı
(N:1023)
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1.Transfüzyonu başlatan kişinin adı soyadı ve imzası
3. Kan transfüzyonun başlangıç ve bitiş saati

42,2

432

4. Kan grubu, torba numarası ve son kullanma tarihi
6. Kanın görünümü
■■ “Aşağıdaki kan ve kan ürünlerinin maksimum veriliş
süreleri ile bilgilerden hangisi doğrudur?” sorusuna
%19,6’sının (n=200) doğru cevap verdiği (Eritrosit süspansiyonu/Tam kan 4 saat, TDP 4 saat, Trombosit 30
dakika), %80,4’ünün (n=823) doğru cevap veremediği,
■■ “Kan transfüzyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?” sorusuna %92,8’inin (n=949) doğru
cevap verdiği (Yaşam bulguları transfüzyona başlamadan önce, transfüzyona başladıktan 15 dakika sonra,
transfüzyon süresince 30 dk ve transfüzyon bitiminden bir saat sonra ölçülmelidir), %7,2’sinin (n=74) doğru cevap veremediği,
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■■ “Hastanıza transfüzyon yapılmak üzere kan bankasından bir ünite kan geldi. Ancak hastanıza acil olarak
tomografi çekilmesi gerekti, kanı 30 dakika içinde kullanamayacaksınız ve transfüzyon en az bir saat gecikecek, bu süre içinde kanı nasıl saklarsınız?” sorusuna
%57,8’inin (n=591) doğru cevap verdiği (Kan bankası
buzdolabına geri gönderirim), %42,2’sinin (n=432)
doğru cevap veremediği,
■■ “Kan transfüzyonu sırasında hastanızda reaksiyon belirtileri gözlemlediniz, öncelikli olarak ne yaparsınız?”
sorusuna %94,2’sinin (n=964) doğru cevap verdiği
ber veririm, %0,9 NaCl ile damar yolunu açık tutarım),
%5,8’inin (n=59) doğru cevap veremediği,
■■ “Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kan transfüzyonuna bağlı reaksiyon düşündüren semptomlardandır?”
sorusuna %95,6’sının (n=978) doğru cevap verdiği
(1, 2, 3, 4), %4,4’ünün (n=45) doğru cevap veremediği,
01-04 Mart 2016, Antalya
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(Kan transfüzyonunu hemen durdurup doktora ha-

1.

Hipertermi

2.

Ağrı

3.

Bulantı-kusma

4.

Ciltte kızarıklık

■■ “Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kan transfüzyonu
ile bulaşan enfeksiyöz komplikasyonlardır?” sorusuna %44,3’ünün (n=453) doğru cevap verdiği (1, 2, 3, 5),
%55,7’sinin (n=570) doğru cevap veremediği,
1.

Hepatit A, B, C, G

2.

AIDS

3.

Sifiliz

5.

Toksoplazma

■■ “Aşağıdakilerden hangisi kan transfüzyonuna bağlı
gelişebilecek komplikasyonlardan değildir?” sorusuna
%61,8’inin (n=632) doğru cevap verdiği (Mg yüklenmesi), %38,2’sinin (n=391) doğru cevap veremediği
belirlenmiştir.

3.3

Hemşirelerin Kan ve Kan Ürünleri
Transfüzyonuna İlişkin Bilgi Düzeylerinin
Bazı Değişkenlerle Karşılaştırılmasına
İlişkin Bulgular

Hemşirelerin kan ve kan ürünleri transfüzyonu öncesi,
sırası ve sonrasına yönelik sorulara verdikleri cevapların
bazı değişkenlerle karşılaştırılması incelendiğinde (Tablo
3); sorulara doğru cevap verenlerin çoğunluğunun lisans
mezunu olduğu, hemşirelik eğitimi aldığı, çalıştığı birimin
klinik olduğu ve hizmetiçi eğitim aldığı belirlenmiştir.
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4.

TARTIŞMA

Araştırma grubunu oluşturan hemşirelerin sosyodemografik özelliklerinin dağılımına bakıldığında; çoğunluğunun
31-40 yaş grubunda, kadın ve lisans mezunu olduğu, hemşirelik eğitimi aldığı, klinikte çalıştığı, 1-5 yıl arasında mesleki deneyime sahip olduğu, kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile ilgili hizmet içi eğitime katıldıkları saptanmıştır
(Tablo 1, Şekil 1-7). Bu bulgu, Şahin (2006) tarafından yapılan çalışma ve Pehlivanoğlu ve arkadaşları (2011) tarafından yapılan çalışma ile benzerlik göstermektedir.
Bu durum, hemşirelerin kan ve kan ürünlerine yönelik
soruların çoğunluğunu doğru cevaplamalarına yönelik
düşünüldüğünde, hemşirelerin büyük çoğunluğunun
hemşirelik lisans mezunu olması, daha önce kan transfüzyonuna yönelik hizmet içi eğitim alması, mesleki uygulamalarda ilk yıllarda daha yeni bilgi, beceri ve tutuma
sahip olması, yaşın artmasıyla birlikte gelen deneyimin de
olumlu katkılarının olmasına ve aynı zamanda kan ve kan
ürünleri transfüzyonun daha çok klinikte uygulanmasına
bağlanabilir.
Hemşirelerin kan ve kan ürünleri transfüzyonu öncesi, sırası ve sonrasına yönelik soruların dağılımına bakıldığında; kan transfüzyonu öncesindeki bilgilere yönelik 5 sorudan 4’üne doğru cevap verdikleri (%80), kan transfüzyonu
sırasındaki bilgilere yönelik 9 sorudan 8’ine doğru cevap
verdikleri (%88,8), kan transfüzyonu sonrası bakımı ve
komplikasyonları bilgilerine yönelik 3 sorudan 2’sine doğru cevap verdikleri (%66,6) saptanmıştır (Tablo 2).
Hemşirelerin kan ve kan ürünleri transfüzyonu sürecine
yönelik soruların cevapları ile bazı değişkenlerin karşılaştırılmasına bakıldığında; hemşirelik eğitimi alma, lisans
mezunu olma, klinikte çalışma ve hizmet içi eğitim alma
değişkenlerinin doğru cevap verenlerin çoğunluğunu
oluşturduğu saptanmıştır (Tablo 3).
Bu bulgular birlikte düşünüldüğünde, hemşirelerin çoğunluğunun kan ve kan ürünleri transfüzyon sürecine yönelik
yeterli bilgiye sahip olması ile yorumlanabilir. Ancak kan
transfüzyonuyla ilgili yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde; Şahin (2006) tarafından yapılan çalışmada hemşirelerin kan transfüzyonuyla ilgili yeterli bilgiye sahip oldukları; Benli (1996), Bayraktar ve Erdil (2000), Erkoç (2010),
Pehlivanoğlu ve arkadaşları (2011), Hijji vd. (2012) tarafından yapılan çalışma da ise hemşirelerin kan transfüzyonuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları saptanmıştır.
Bu durum, eğitim ile uygulamanın bilgi düzeyinde etkili
olduğunu ve her ikisi ile desteklendiğinde bilgi düzeyini
olumlu yönde artıracağını, ayrıca son dönemde Sağlıkta
Hizmet Kalite Standartları (SHKS) çerçevesinde hasta güvenliği/transfüzyon sürecinin güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan düzenlemelerle birlikte değerlendirildiğinde
olumlu yansımalarının olduğunu düşündürmektedir.
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Tablo 3. Hemşirelerin Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonuna Yönelik Sorulara Verdikleri Cevapların Bazı Değişkenlerle
Karşılaştırılmasının Dağılımı (N:1023)

Transfüzyon merkezinde eritrosit
süspansiyonu kaç santigrat
derecede saklanmalıdır?

Kan buzdolabından çıktıktan
sonra klinikte en fazla ne kadar
süre bekletilmelidir?

Aşağıda belirtilen yöntemlerden
hangisi klinikte TDP’yi eritmek için
kullanılacak uygun yöntemdir?

Kan transfüzyonu öncesi “doğru
hastaya doğru kanı” vermek
amacıyla aşağıdakilerden hangileri
kontrol edilmelidir?

Kan transfüzyonunda kullanılacak
malzemenin özelliği ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

Aşağıdakilerden hangisi kan ile
aynı damar yolundan verilebilir?

Kan transfüzyonuna ilişkin
aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

Kan transfüzyonuna başladıktan
sonra kan ilk ………dakika yavaş
daha sonra istenen hızda
verilmelidir. Çünkü ilk ……. dakika
hastada transfüzyon reaksiyon
belirtilerinin erken fark edilmesi
açısından çok önemlidir.
Kan transfüzyonu sürecinde
“Kan ve Kan Ürünleri
Transfüzyonu Takip Formu”na
aşağıdaki bilgilerden hangileri
kaydedilmelidir?

%

Eğitim

Lisans

Mezuniyet
Programı

Hemşire 81,7

Çalıştığı Birim

Klinik

59,6

Hizmetiçi Eğitim
Alma

Evet

76,3

Eğitim

Lisans

42,6

Mezuniyet
Programı

Hemşire 79,6

Çalıştığı Birim

Klinik

59,3

Hizmetiçi Eğitim
Alma

Evet

81,2

Eğitim

Lisans

41,6

Mezuniyet
Programı

Hemşire 77,6

Çalıştığı Birim

Klinik

58,9

Hizmetiçi Eğitim
Alma

Evet

81,8

Eğitim

Lisans

40,2

Mezuniyet
Programı

Hemşire 78,8

Çalıştığı Birim

Klinik

62,0

Hizmetiçi Eğitim
Alma

Evet

82,2

Eğitim

Lisans

44,5

Mezuniyet
Programı

Hemşire 79,5

Çalıştığı Birim

Klinik

57,9

Hizmetiçi Eğitim
Alma

Evet

79,2

Eğitim

Lisans

43,6

Mezuniyet
Programı

Hemşire 80,8

Çalıştığı Birim

Klinik

63,4

Hizmetiçi Eğitim
Alma

Evet

82,1

Eğitim

Lisans

42,8

Mezuniyet
Programı

Hemşire 79,3

Çalıştığı Birim

Klinik

57,9

Hizmetiçi Eğitim
Alma

Evet

79,5

Eğitim

Lisans

42,8

Mezuniyet
Programı

Hemşire 80,1

Çalıştığı Birim

Klinik

58,9

Hizmetiçi Eğitim
Alma

Evet

80,4

Eğitim

Lisans

43,8

Mezuniyet
Programı

Hemşire 79,6

Çalıştığı Birim

Klinik

57,6

Hizmetiçi Eğitim
Alma

Evet

79,4

Eğitim

Lisans

43,9

Mezuniyet
Programı

Hemşire 81,5

Çalıştığı Birim

Klinik

58,1

Hizmetiçi Eğitim
Alma

Evet

80,7

SORULAR

47,8
Aşağıdaki kan ve kan ürünlerinin
maksimum veriliş süreleri ile
bilgilerden hangisi doğrudur?

Kan transfüzyonu ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
Hastanıza transfüzyon yapılmak
üzere kan bankasından bir
ünite kan geldi. Ancak hastanıza
acil olarak tomografi çekilmesi
gerekti, kanı 30 dakika içinde
kullanamayacaksınız ve
transfüzyon en az bir saat
gecikecek, bu süre içinde kanı
nasıl saklarsınız?
Kan transfüzyonu sırasında
hastanızda reaksiyon belirtileri
gözlemlediniz öncelikli olarak ne
yaparsınız?

Aşağıdakilerden hangisi/
hangileri kan transfüzyonuna
bağlı reaksiyon düşündüren
semptomlardandır?

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri
kan transfüzyonu ile bulaşan
enfeksiyöz komplikasyonlardır?
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Lisans

Mezuniyet
Programı

Hemşire

Çalıştığı Birim

Klinik

59,5

Hizmetiçi Eğitim
Alma

Evet

74,5

Eğitim

Lisans

44,2

Mezuniyet
Programı

Hemşire 79,6

Çalıştığı Birim

Klinik

57,8

Hizmetiçi Eğitim
Alma

Evet

79,8

Eğitim

Lisans

43,6

Mezuniyet
Programı

Hemşire 78,8

Çalıştığı Birim

Klinik

57,1

Hizmetiçi Eğitim
Alma

Evet

82,0

Eğitim

Lisans

43,8

Mezuniyet
Programı

Hemşire 79,8

Çalıştığı Birim

Klinik

57,6

Hizmetiçi Eğitim
Alma

Evet

78,9

Eğitim

Lisans

41,0

Mezuniyet
Programı

Hemşire 75,9

Çalıştığı Birim

Klinik

57,1

Hizmetiçi Eğitim
Alma

Evet

76,6

Eğitim

Lisans

42,5

Mezuniyet
Programı

Hemşire 78,3

Çalıştığı Birim

Klinik

60,4

Hizmetiçi Eğitim
Alma

Evet

82,5

Eğitim

Lisans

43,9

Mezuniyet
Programı

Hemşire 79,2

Aşağıdakilerden hangisi kan
transfüzyonuna bağlı gelişebilecek
Çalıştığı Birim
komplikasyonlardan değildir?
Hizmetiçi Eğitim
Alma

5.

%

Eğitim

45,0
80

Klinik

57,0

Evet

78,9
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Aşağıdakilerden hangisi kan
transfüzyonu endikasyonlarından
değildir?
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SORULAR

SONUÇ

Hemşirelerin kan ve kan ürünleri transfüzyonuna yönelik
bilgi düzeylerinin yeterli olduğu, eğitim, mezuniyet programı, çalıştığı birim ve hizmet içi eğitim alma özelliklerinin
bilgi düzeyinde etkili olduğu tespit edilmiştir.
Bu kapsamdaki öneriler;
■■ Kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile ilgili standart ve
güncel eğitim kaynakçalar oluşturularak (modül vb.)
eğitici eğitimleri düzenlenmelidir.
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■■ Hastanelerde transfüzyon çalışma grupları veya komiteler oluşturulmalıdır.

9.

Hijji, Belal-Parahoo, Kader-Hussein, Mohammed MoshaddequeBarr, Owen (2012), “Knowledge of blood transfusion among nurses”,
Journal of Clinical Nursing, Vol 22, pp. 2536–2550.

■■ Hemşirelere kan ve kan transfüzyonuna yönelik planlı,
etkili ve sürekli hizmet içi eğitim verilmelidir.

10.

■■ Kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulamaya yönelik
standardizasyon çalışmaları yapılmalıdır.

Kaya, Meltem ve Bülbül, Naci (2009), “Kan ve Kan Bileşenlerinin
Transfüzyon
Reaksiyonları
Konusunda
Hemşirelerin
Bilgi
Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, http://www.acibademhemsirelik.
com (10.06.2013).

11.

Oldham, Jane-Sinclair Linda-Hendry, Catrina (2009), “Right patient,
right blood, right care: safe transfusion practice”, British Journal of
Nursing, Vol. 18, No 5, pp. 312-320.

■■ Mezuniyet programlarında kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile ilgili eğitimler artırılmalıdır.

12.

Pehlivanoğlu, Filiz-Kart Yaşar, Kadriye-Işık, Mehmet Emirhan-Özkan,
Hülya-Çiçek, Gülten-Canatan, Gülcan-Yıldırım, Sibel-Çetin, DeryaŞengöz, Gönül (2011), “Kan Transfüzyonu Uygulamaları Hemşire
Anketi; Doğrular, Doğru Bilinenler, Değişenler, Hatalar”, Haseki Tıp
Bülteni, Cilt 49, sayfa 145-149.

13.

Şahin, Hatice (2006), Hemşirelerin Kan Transfüzyonlarına Yönelik
Bilgi Düzeyleri ve Buna Eğitimin Katkısı, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Afyon.
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SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİNİN KURUM KİMLİĞİNE
ETKİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI:
BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
Emine SARIOĞLU

Varoluş amacı kar elde etmek ve süreklilik olan kurumlar, toplumda kabul görmek ve rakiplerinden farklı olmak için kendilerine
ayrı bir kimlik oluşturma yoluna gitmişlerdir. Bu aşamada, toplam kalite yönetimi, kurumsal kimlik ve imaj oluşumu gündeme
gelmiştir. Kurum kimliği oluşturmada kalitenin önemli bir yeri vardır. Hastanelerin de güçlü bir rekabet avantajına sahip
olabilmeleri için, güçlü bir “kurum kimliği” ne sahip olmaları gerekmektedir. Bu çalışmada kalite yönetiminin kurum kimliği ve
imajı üzerine etkisi araştırılmıştır. Kurumsal kalitenin, kurum kimliğinin ve kurum imajının etkileşimi bir eğitim ve araştırma
hastanesinde incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; hastane yönetim sisteminde kurum kimliğinin ve kalite kültürünün
birbirlerini tamamlayıcı unsurlar olduğu görülmüştür. Kalite kültürü, kurum kimliğinin bir parçası olduğunda olumlu kurum
imajının elde edilebileceği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kalite Yönetimi, Kurum Kimliği, Kurum İmajı

AN AREA RESEARCH ABOUT THE EFFECT OF QUALITY MANAGEMENT OF HEALTCARE ORGANISATIONS ON CORPORATE
IDENTITY: A SAMPLE FROM AN EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL
SUMMARY
An organisation needs to establish and maintain a corporate identity in order to be appreciated by the public and to show itself
different from other rival organisations. Institutions aim at making profit and being permanent, and it is impossible for them
to attain these goals without considering total quality management, corporate identity and corporate image. Hospitals should
also have a distinct corporate identity so as to enter into rivalry with other such kinds of healthcare organisations. Quality
management has a vital role on the establishment and maintenance of a corporate identity. With this in mind, the aim of this
study is to investigate the effect of the quality management on corporate identity and image in healthcare organisations. The
study was conducted in an education and research hospital in Turkey. The research findings demonstrated that corporate
identity and organisational culture are complementary factors in a hospital management system, and that positive corporate
image of a hospital can be built when quality culture is regarded as an essential part of a corporate identity.
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Hemşire, Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kalite ve Akreditasyon Birimi,
esarioglu2007@hotmail.com
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GİRİŞ
Ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli verilerden biri, sahip oldukları sağlık hizmetlerinin kalitesidir.
Günümüzde sağlık hizmetlerinin sunuluş biçimi, ülkelerin
sosyo-ekonomik kalkınma düzeylerini belirlemektedir.
Tıbbi teknolojinin hızla gelişmesi, tanı ve tedavi aşamalarındaki gelişmeler, genel olarak hizmet alanların bilgi ve
kültür düzeylerinin artması, insanların sağlıklarına daha
fazla değer vermesi; sağlık hizmetlerinin sunumunun değişmesine, beklentilerin yükselmesine ve sağlık hizmetlerinin öneminin artmasına neden olmuştur.

Bu gelişmeler doğrultusunda sağlık hizmetlerinin boyutu
da değişmiş ve önceleri sadece hastalıkların teşhisi ve tedavisini içeren bir hizmet alanı olarak görülürken; farklı
bir bakış açısı ile kişilerin sağlıklarını korumayı ve hastalıklarını tedavi ederek en uygun hizmeti sunmayı hedefleyen
bir hizmet dalı haline gelmiştir.
Sağlık hizmetlerinin alt sistemini oluşturan hastaneler,
ülkemizde sağlık hizmetinin sunulmasında en önemli
rolü oynamaktadırlar. Özellikle hastaların artık istedikleri hastanelere sevksiz gidebilmeleri hastane seçiminin
önemini gündeme getirmiştir. Yoğun rekabet ortamında hastalar tarafından tercih edilebilmek için; hizmet
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işletmesi olan hastanelerin tüketici odaklı çalışması ve
rakiplerden daha yüksek kalitede hizmet üretmesi ve sunması gerekmektedir.

1.
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Ayrıca bu yoğun rekabet koşullarında işletmeler kaliteli
hizmet sunumunun yanında, diğer işletmelerden farklı
olmak için kendilerine ayrı bir kimlik oluşturma çabasına girmişlerdir. İşletmeler, müşterilerine rakiplerinden
daha fazla artı değer sunarak ve daha olumlu bir kimlik
sergileyerek rekabet avantajı elde edebilmektedirler.
Hastanelerde ise kurum kimliğin belirleyicisi o hastaneden hizmet alan hastalardır. Hastaların kurumsal kimlik
algılamaları, aynı zamanda hastanenin başarı göstergesi
ve tercih edilebilirlik nedenidir.

1.1.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE VE
KURUMSAL KİMLİK
Kalite, Hizmet Kalitesi ve Sağlık
Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

Kalite kavramı günlük yaşantımızda çok sık kullanılan bir
kavramdır. Kalite, basit tanımıyla şartların yerine getirilmesi ve müşteri isteklerine cevap verilmesidir. Kalite kavramı insanların ve sistemlerin ‘hata yapması ve mükemmele ulaşma isteği’ gerçeğinden ortaya çıkmıştır. ( İncesu
ve Yorulmaz, 2013) Günümüzde kalite, iyi oluşu, üstünlüğü ifade etmek için kullanılır. Kalite, bir ürün ya da hizmetin, belirlenmiş bazı ihtiyaçları karşılamadaki yeterliliğine
ilişkin özelliklerinin tümüdür. (Hayran ve Uz, 2013)
TSE (Türk Standartları Enstitüsü) kaliteyi bir ürün ya da
hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama
kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamı olarak tanımlar.
ISO (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu) ise kaliteyi, bir ürün veya hizmetin belirlenen ya da olabilecek
gereksinimleri karşılama derecesine dayanan özelliklerin
toplamı olarak tanımlar.(Hayta, 2008: 2)
Toplam Kalite Yönetimi sürekli gelişmeyi amaçlayan bir
yönetim felsefesidir. Toplam Kalite Yönetimi, uzun vadede, müşterinin tatmin olmasını, başarmayı, kendi personeli ve toplum için avantajlar elde etmeyi amaçlayan,
kalite üzerine yoğunlaşmış ve tüm personelin katılımına
dayanan bir kuruluş yönetim biçimidir. (Efil, 2010: 68)
Günümüz çağdaş yönetim felsefesi olan TKY müşterilerin
ihtiyaçlarını en iyi karşılayan bir yaklaşım olduğu kadar,
maliyetleri de düşüren bir yönetim tarzıdır. (Kavrakoğlu,
1994: 53) Bir başka deyişle hataları önleyip, müşterinin
kusursuz ürün almasını sağlamak, memnuniyetini sağlamak ve üreticinin maliyetini düşürmektir.
Hizmet, müşteri ile hizmeti sunan kişi veya kurumun karşılıklı olarak birbirleri ile diyalog kurmasını gerektiren sosyal bir faaliyettir. (Tarım, 2009: 66) şeklinde ifade edilirken,
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diğer bir tanımda, Hizmet, bir kişi veya kuruluşun bir diğer
kişi veya kuruluşa sunduğu elle tutulamaz bir faaliyet veya
yarar olarak tanımlanmaktadır. (Karafakioğlu, 1998: 100)
Hizmet soyut bir kavramdır. İçinde insan faktörü olduğu
için, kişiye göre değişkendir. Kişisel beklentilerin farklı olması dolayısıyla standart bir hizmet memnuniyeti oluşturulamaz ve bu memnuniyeti ölçmek zordur.
Kavuncubaşı sağlık hizmetlerini; hastalıkların teşhis tedavi ve rehabilitasyonu yanında hastalıkların önlenmesi,
toplum ve bireyin sağlık düzeyinin geliştirilmesi ile ilgili
faaliyetler bütünü olarak ifade etmektedir. (Kavuncubaşı,
2000: 34) Sağlık hizmetleri, müşterilerle ilişkinin en yüksek
olduğu sektördür. Sağlık hizmetleri, hizmet sınıflandırmasında sosyal hizmetler grubundadır. Sağlık hizmetleri, en
genel tanımıyla, sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi için yapılan çalışmalar bütünü olarak tanımlanabilir.
Kaliteli bir sağlık hizmetinden söz edebilmek için gereken
kaynakların verimli bir şekilde dağıtılması ve kullanılması,
hizmetin etkili bir biçimde verilmesi, gerek kaynak dağıtımında, gerekse hedef kitlenin hizmetlere ulaşımında hakkaniyete özen gösterilmesi ve hizmet sunumu sırasında ve
sonrasında hizmeti kullananların memnuniyeti sağlanması
gerekmektedir. (Tarım, 2009: 67) Ayrıca kaliteli sağlık hizmetleri için; uluslararası geçerliliği olan göstergelerdeki standartlara uygun tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin yanı sıra, tüm
hizmet süreçlerinde müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarının
tam olarak karşılanması gerekmektedir. (Gök, 2006: 11)
13. yüzyılda, Ahi birliklerinin Ahilik felsefesinde kullandıkları ‘müşteri velinimetimizdir’ kavramı toplam kalite yönetiminin müşteri odaklılık kavramı ile birebir örtüşmektedir.
(Erbaşı ve Ersöz, 2004: 29) Bu felsefe ile kalite için müşterinin
öneminin ilk kez vurgulandığı görülmektedir. Hastanelerde
yürütülen kalite çalışmalarının hedefi, sunulan sağlık hizmetinin başvuranların memnuniyetini sağlayacak şekilde
sürekli iyileştirilmesini sağlamak, çalışanların katılımı ile
tüm paydaşların memnuniyet düzeyini yükseltmek, maliyetleri kontrol altına alarak verimliliği ve etkinliği arttırmak
ve sonuç olarak da toplumun sağlık hizmeti talebine en uygun biçimde cevap verecek kurumlar oluşturmaktır.
Türkiye’de ise yataklı tedavi kurumlarında kalite çalışmalarının geçmişi oldukça yenidir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı
yataklı tedavi kurumlarında sunulan bütün hizmetlerin ve
yürütülen faaliyetlerin TKY anlayışıyla gerçekleştirilmesini
sağlamak amacıyla 2001’de yürürlüğe girmiş olan ‘Yataklı
Tedavi Kurumları Hizmet Yönergesi’ ile birlikte TKY anlayışının kurum bünyelerinde yerleştirilmesi çalışmalarına
resmen başlanmıştır. Yönerge hizmetleri TKY’ne dayandırmaktadır ve hastanelerdeki süreci yürütmek ve koordine
etmek için mekanizmaları tanımlamaktadır. (Asunakutlu,
2013) Bu yönergeye uyularak kalite çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca 2013 sonrası Sağlık Hizmeti Kalitesinin
Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik ile
sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun
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Kurumsal Kimlik, Hastanelerde Kurumsal
Kimlik ve Kurum İmajı

En yalın tanımıyla kimlik, kişilerin, grupların, toplumun veya
toplulukların kimsiniz, kimlerdensiniz sorusuna verdiği yanıttır. (Güvenç, 2005: 3) Varlığın ve aidiyetin de tanımı olan
kimlik aynı zamanda ötekilik ve farklılıktır. Her bireyin kendine ait, kendisini dışarıya çevresine tanıttığı ve tanındığı bir
şahsiyeti, kimliği vardır. Kendi kimliği doğrultusunda hareket eder. Diğer insanlardan bu özellikleri ile ayrılır ve bireyler kimliği ile değerlendirirler. (Sampson, 1995: 26)
İnsanların olduğu gibi kurumların da kimlikleri vardır.
Kurumsal kimlik, bir kurumun görünen yüzüne verilen
isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Kurumsal
kimlik kurumun imzasıdır. Kurumların diğerlerinden ayırt
edilebilmesi, onlardan sıyrılabilmesi için kurumsal kimliğe
ihtiyaçları vardır. Her kuruluşun toplam kültür içerisinde bir
alt kültür olarak bağımsız bir biçimde içe ve dışa doğru etkide bulunan ve hem kurum içinde, hem de kurum dışında
yaşanan sosyo kültürel ve sosyo psikolojik bir kimliği vardır.
(Okay, 2000: 39) Kurum bu kimlikle kendini ifade eder.
Kurum kimliği, kurum felsefesi, kurumsal davranış, kurumsal dizayn ve kurumsal iletişimden oluşur. Kurum felsefesi kavramı ‘kurum şahsiyeti’ olarak da adlandırılmaktadır.
Kurum felsefesi, bir kurumun değer, amaç, tutum, norm
ve tarihinden meydana gelmektedir. Kurum felsefesi kurumun tüm yönetim şekillerini, stratejilerini ve politikaları
da etkilediğinden kurum şahsiyeti olarak da adlandırılmıştır. Kurumsal faaliyetler açısından davranış terimi çeşitli
kurumsal çabaları ifade etmektedir. Kurumsal kimliğin en
önemli ve etkili aracıdır. Kurumsal dizayn/ görünüm, bir
kurumun kendini görsel olarak ifade etmesidir. Kurumsal
görünüm kurum kimliğinin önemli bir parçasıdır. Kurum
kimliği, kurumlar tarafından sadece logo oluşturmak gibi
görünse de, bu kurumsal dizaynın sadece bir yönüdür.
Kurumsal dizayn, kurumsal kimlik kavramının biçime dönüşmesidir. Kurumsal iletişim, kurum kimliğinin iletişim
uygulamasıdır. Kurumun pazarda başarısı için, reklam,
personel iletişimi, kamuoyu araştırması, halkla ilişkiler
gibi araçlardan yararlanmaktır.
Kurum kimliği bazı alanlarla etkileşim içindedir. Kurum
kimliğinin etkileşim içinde olduğu alanlar kurum kültürü,
kurum imajıdır. Kurum kültürü bir şirketin paylaştığı değerler, inançlar ve davranışlar olarak tanımlanmıştır. Kurum
kültürü, kurum kimliğine göre şekillenmektedir. Kurum
kültürünün değer ve norm sistemi, kurum kimliği için bir
temel oluşturmaktadır. Kurum imajı, kurumun çalışanları, müşterileri ve kurum kimliğinin etkisi sonucunda oluşur. Kurum kimliği kuruluşun kendi resmini tanımlarken,

Sağlık kurumlarında kurumsal imaj ile hizmet kalitesi arasında çok yakın ilişkilerin bulunduğu ve bu iki kavramın içi
içe geçtiği görülmektedir. Çünkü kurumsal imaj sağlık hizmeti kalite algılamasının bir boyutu olabilirken, sağlık hizmetinin kalitesi de kurumsal imajı belirleyen kavramlardan birisi olabilmektedir. Sağlık kurumunun iyi ve başarılı
bir imajı olması önemli bir tercih nedeni olarak görülmektedir. Hastaneler açısından kurumsal kimlik sadece antetli
kağıt, logo, hastanenin ismi gibi çalışmalardan ibaret olmayıp; müşteri beklentilerine cevap verme, farklı olma ve
marka olma yolunda yapılan çalışmalar bütünüdür. Bu çalışmalar kısa süreli müşteri tatmininden ziyade hastanenin sağlam bir imaja sahip olması ve gelecekte hastanenin
tercih edilebilirliğinin artması anlamına gelir.
Hastanelerin kaliteli hizmet verme çabası hasta tatmini ve
iyi bir kurum kimliği ve imajı oluşumunu da sağlayacaktır.
Kalite hizmet için; destek hizmetlerinin (yemek, güvenlik,
temizlik) yeterliliği, konfor, iyi iletişim, tıbbi yeterlilik, uzman hekim kadrosu, teknik donanım yeterliliği gibi etkenler önemlidir. Hasta memnuniyeti sonrasında iyi bir mimari görünüm, hastanenin konumu, cephe düzenlemesi,
çalışanların kılık kıyafetleri, iletişimleri gibi etkenler iyi bir
kimlik ve imaj oluşumunu sağlayacaktır. İyi bir imaj oluşumu da hastaların kurumu tekrar tercih etmesi, başkalarına tavsiye etmesi anlamına gelmektedir.

2.
2.1.

MATERYAL VE YÖNTEM
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kurum imajı dışarıdan görünen resmini tanımlamaktadır.
Bir başka anlatımla, imaj olması istenen, kimlik ise gerçekte var olandır. Kurum kimliği çabalarının başlıca hedeflerinden biri de olumlu bir imaj oluşturmaktır.
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sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği,
hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alınarak sağlık hizmet kalite standartları ile bu standartların
uygulanması çalışmalarına başlanmıştır.

Araştırmanın Modeli, Önemi, Amacı

Hizmet işletmeleri olan hastanelerde de rekabet gündemdedir. Bir hizmet işletmesini diğer bir işletmeden farklı kılan en önemli faktörlerden birisi, rakiplerden daha yüksek
kalitede hizmet üretmesi ve sunmasıdır. Hastanelerin güçlü bir rekabet avantajına sahip olabilmeleri için, güçlü bir
“kurum kimliği” ne sahip olmaları gerekmektedir. Kurum
kimliğinin oluşması için kalitenin önemli bir yeri vardır.
Araştırmanın modeli Şekil 1’de aşağıda gösterilmiştir.
Kurum Kimliği
Kurumsal
Kalite

* Kurum Felsefesi
* Kurumsal Davranış
* Kurumsal Görünüm

Kurum
İmajı

* Kurumsal İletişim

Şekil 1: Araştırmanın Modeli
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Şekil 1’de görüldüğü üzere; bu çalışmada hastanelerde
kalite çalışmalarının kurum kimliği oluşumu açısından
önemi araştırılmıştır. Kurum kimliği ile kurum imajı ve kalite arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.
Bu çalışma hastaneden hizmet alan hastaların kurum
kimliği algılarının kurum imajı ve kurum kalitesi ile pozitif
ilişkisinin demografik özelliklere göre farklılığının ortaya
konması için yapılmıştır.

Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evreni bir eğitim ve araştırma hastanesinde yatarak tedavi gören hastalardan oluşmaktadır.
Cerrahi kliniklerde yatarak tedavi gören 18 – 65 yaş arası
hastalar rastgele seçilerek yüz yüze görüşme yöntemiyle
yapılmıştır.

01-04 Mart 2016, Antalya
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2.2.

Hastalara toplam 4 bölümden oluşan anket uygulanmıştır.
Anketin birinci bölümünde sosyo-demografik veri formu,
ikinci bölümünde kurum kimliğine yönelik 4 alt bölümden (kurum felsefesinin algılanması, kurumsal davranışın
algılanması, kurumsal görünümün algılanması, kurumsal
iletişimin algılanması) oluşan sorular, üçüncü bölümde kurumsal kalitenin algılanmasına yönelik sorular, dördüncü
bölümde de kurum imajına yönelik sorular yer almaktadır.
Araştırma öncesi anket 20 kişiye uygulanarak soruların
güvenilirliği değerlendirilmiştir. Anket 130 kişiye uygulanmıştır. Uygulanan anketlerin 124 tanesi değerlendirmeye
alınmıştır. 6 tanesinin gerçeği yansıtmadığı düşünüldüğünden iptal edilmiştir.
Hastane 876 yataklı olup, tüm branşları bünyesinde barındırmaktadır. 124 anketin örneklem için yeterli olduğu
düşünülmüştür. Uygulanan anketlerden elde edilen veriler SPSS 16,0 programında değerlendirilmiştir. Sosyodemografik veriler dışındaki veriler “hiç katılmıyorum,
katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, tamamen katılıyorum” şeklinde değerlendirilip, cevaplar 5’li likert ölçeği ile
1’den 5’e kadar puanlandırılarak analiz edilmiştir.

2.3.

Geçerlilik ve Güvenilirlik

Bu çalışmada yapılan anketlerin analizi sonucunda
Cronbach’s Alpha sayısı 0,943 olarak bulunmuştur.
Anketin bölümlerinin alt ölçekleri güvenilirlik analizi sonucunda kurum kimliğine yönelik soruların Cronbach’s
Alpha sayısı 0,948 kurumsal kalitenin algılanmasına yönelik soruların Cronbach’s Alpha sayısı 0,895 kurum imajına yönelik soruların Cronbach’s Alpha sayısı 0,943 olarak
bulunmuştur. Sonuçların 0,80 ile 1.00 arasında olması
bu çalışmada yüksek güvenilirdeki bir ölçek kullanıldığını
göstermektedir.
KMO analizi sonuçlarına göre değerin 0,901 çıktığı görülmektedir. KMO değerinin 0,90’ın üzerinde olması
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örneklem büyüklüğünün mükemmel olduğunu yani anketin yeterli kişiye uygulandığını göstermektedir. Bartlett’ s
Testi sonuçlarında (p<.01); verilerin normal dağılıma sahip
olduğunu göstermektedir.

3.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu bölümde bulgular şöyle değerlendirilmiştir.
Çalışmaya katılanların demografik analizi, anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalamaları, regresyon ve korelasyon analizleri tablolar halinde sunularak
değerlendirilmiştir.
Araştırmaya katılan hastaların yaş dağılımları incelendiğinde; % 23,4’ünün 18-25 yaş aralığında, % 23,4’ünün
26-35 yaş aralığında, % 15,3’ünün 36-45 yaş aralığında, %
16,9’unun 46-55 yaş aralığında, % 21’inin 56- 45 yaş aralığında olduğu Tablo 1’de görülmektedir. Ankete katılan
hastalar yaş grubuna göre analiz edildiğinde; homojen
bir dağılım sergiledikleri görülmektedir. Bu çalışmaya tesadüfen her yaş aralığından hastaların katkıda bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Tablo 1’de görüldüğü gibi
katılımcıların yaş dağılımları arasında büyük bir farklılık
bulunmamaktadır.
Tablo 1: Sosyo- Demografik Dağılım

CİNSİYET

YAŞ

EĞİTİM DURUMU

MESLEK

Kişi sayısı

%

Kadın

76

61,3

Erkek

48

38,7

18-25

29

23,4

26-35

29

23,4

36-45

19

15,3

46-55

21

16,9

56-65

26

21,0

Okuryazar

4

3,2

İlkokul

54

43,5

Ortaokul

26

21,0

Lise

26

21,0

Üniversite

14

1,3

Ev hanımı

59

47,6

Emekli

22

17,7

Öğrenci

4

3,2

Memur

9

7,3

İşçi

19

15,3

Serbest meslek

11

8,9

Yok-Ücretli
SGK
SOSYAL GÜVENCE Yeşil kart
18 yaş altı güvencesi

6

4,8

106

85,5

8

6,5

4

3,2
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Katılımcıların meslek durumları analizine bakıldığında;
% 47,6’sının ev hanımı olduğu, % 17,7’sinin emekli olduğu, % 3,2’sinin öğrenci olduğu, % 15,3’ünün işçi olduğu,
% 8,9’unun da serbest meslekte olduğu Tablo 1’de görülmektedir. Katılanların çoğunun kadın olması ve eğitim
durumlarının ilkokul olması, meslek dağılımında ev hanımı oranını yükselttiğini düşündürmüştür. Gün içerisinde
ev hanımlarının daha fazla boş zamana sahip olmaları
hastaneye tetkik ve tedavi için daha çok başvurmalarının nedeni olabileceği düşünülmüştür. Bayan hastaların
memnuniyet ve memnuniyetsizlik algılarını daha iyi ifade
ettikleri düşünüldüğünde; beklentilerinin daha düşük olduğu düşünülmüştür. Bu durumda yapılan ankette hastaların kalite ve kimlik algılamalarının daha olumlu olduğu
düşünülebilir.
Hastanenin bir kamu kuruluşu olması nedeniyle katılımcıların yaklaşık % 86’sının sosyal güvencesi olduğu görülmektedir. Hastaların özel bir kuruluştan, para karşılığı
hizmet almamaları, kalite ve memnuniyet açısından büyük beklenti içerisinde olmamalarını sağlayacaktır. Bu nedenle bu çalışmada kurumun kalite ve kimlik algılamaları
hasta gözüyle daha olumlu olacaktır.

HASTANEYİ
TERCİH
NEDENLERİ

Kişi
Sayısı

%

Hastane tanınmış olduğu için

18

14,5

Hastanede uzman doktorlar çalıştığı
için

40

32,3

Hastane modern bir görünüme
sahip olduğu için

1

0,8

Tavsiye üzerine

13

10,5

Daha önceki hizmetlerden memnun
kaldığım için

18

14,5

Başka kurumdan sevk edildiğim için

7

5,6

Acil hasta olarak zorunlu geldiğim
için

23

18,5

Diğer

4

3,2

124

100,0

Toplam

Hastaların hastaneyi tercih nedenleri analizine bakıldığında; % 14,5’inin hastane tanınmış olduğu için tercih ettiği, % 32,3’ünün hastanede uzman doktorlar çalıştığı için
tercih ettiği, % 0,8’inin hastanenin modern bir görünüme
sahip olduğu için seçtiği, % 10,5’inin tavsiye üzerine tercih ettiği, % 14,5’inin daha önceki hizmetlerden memnun
kalarak seçtiği, % 5,6’sının başka kurumdan sevk edildiği
için geldiği, % 18,5’inin acil olarak zorunlu geldiği, % 3,2’sinin de bu nedenlerin dışında diğer nedenlerle tercih ettiği
görülmektedir.
Bu sonuçlara göre hastanenin 3. basamak olması ve uzman doktor çalıştırma durumu hastaların hastane tercih
nedenlerinin başında gelmektedir. Hastanenin modern
bir görünüme sahip olmasının hastaların seçiminde
önemli olmadığı görülmektedir. Hastaların daha önceki
deneyimlerinin, diğer kişilerin deneyimleri sonucu tavsiyelerinin ve tanınmış olmasının hastane seçiminde etkili
olduğu görülmektedir. Ankete katılan hastaların otalama
% 40’ının bu nedenle tercih ettiği görülmektedir. Yani hastanenin kimlik ve imaj oluşumunun bu nedenle önemli
olduğu görülmektedir.
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Katılımcıların eğitim düzeyi dağılımları analiz edildiğinde;
% 3,2’inin okuryazar olduğu, % 43,5’inin ilkokul mezunu
olduğu, % 21’inin ortaokul mezunu olduğu, % 21’inin lise
mezunu olduğu, % 1,3’ünün üniversite mezunu olduğu
Tablo 8’de görülmektedir. Bu sonuçlara göre katılımcıların
çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu, üniversite mezunlarının da en az olduğu görülmektedir. Fakat hastanenin
ilin sosyo-ekonomik durumu düşük, fazla göç almış doğu
bölgesine hizmet verdiği düşünülerek çalışma öncesinde
sorular her eğitim düzeyinden katılımcının anlayabileceği şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle durumun anket sonuçlarını etkilemediği düşünülmektedir. Eğitim düzeyinin
düşük olmasının hastaların daha alt düzey beklentilerinin
olmasına ve memnuniyet oranının yükselmesine neden
olacağı düşünülmektedir.

Tablo 2: Hastaların Hastaneyi Tercih Nedenlerinin Dağılımı
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Araştırmaya katılan hastaların cinsiyet dağılımları incelendiğinde; ankete katılan hastaların arasında büyük oranda cinsiyet farklılığı olmamakla birlikte yaklaşık % 60’ının
kadın, % 40’ın erkek olduğu Tablo 1’de görülmektedir. Bu
durumda katılımcıların çoğunluğu kadın hastalardan oluşmuştur. Hastalar cerrahi kliniklerden seçilmiştir. Özellikle
bir branş değil, tüm branşlardan hasta seçilmiştir. Ankete
katılan bayan hastaların oranının fazla olmasının, anketin yapıldığı dönemde hizmet alan hastaların çoğunluğunun bayan olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bayan
hastaların ameliyat ile tedavi olmayı tercih ettikleri de
söylenebilir.

Tablo 3’de kurum kimliğine yönelik anket sorularının analizine bakıldığında genel ortalamanın 3,85 olduğu görülmektedir. Hastaların kurum kimliğine yönelik algılamalarında ortalamanın gayet iyi olduğu yani “katılıyorum”
seçeneğine eş olduğu görülmektedir.
Kurum kimliği tablo 3’de de görüldüğü gibi dört faktörden
oluşmaktadır. Her faktörün ortalamalarına ayrı ayrı bakıldığında; ortalamaların yüksek olduğu ve “katılıyorum”
seçeneğine eş olduğu görülmektedir. Alt faktörlerden en
iyi ortalamanın kurumsal görünümün algılanmasına ait
olduğu görülmektedir. Hastane binasının temizliğinin,
çalışanların giyim kuşamının temiz ve tertipli olmasının,
görünümünün uygun olmasının hastaların sonraki seçimlerinde önemli etken olduğu düşünülmektedir.

41

SÖZEL BİLDİRİLER

Tablo 4: Kurumsal Kalitenin Algılanmasına Yönelik Aritmetik
Ortalamalar

TOPLAM

42

Hastane üst düzey sağlık hizmeti
vermeyi hedeflemiştir.
Hastane, hasta ve yakınlarının
güvenliğini ve memnuniyetini ön
planda tutmaktadır.

Ort.

s.s

3,9

0,92

3,7

Genel
Ort.

1,07

Çağdaş sağlık hizmetini
zamanında vermeyi
hedeflemiştir.

3,8

0,97

Çevreye saygılı bir kurumdur.

4,0

0,97

Dürüst, ilkeli ve etik değerlere
bağlı bir kurum olma yolundadır.

3,9

0,92

Hastalara nazik, kibar, saygılı
davranılır.

3,9

1,07

Hastalara yardımsever davranılır.

3,9

0,90

Hastaların problemlerini çözücü
davranışlar sergilenir.

4,0

0,78

Hastalar karşı bilgilendirici
davranışlar sergilenir.

3,7

0,92

Yerel kültüre saygılı davranışlar
sergilenir.

3,8

0,79

Hastane binası temizdir.

4,0

0,83

Hastane ismi uygundur.

4,0

0,84

3,86

3,86

KURUMSAL KALİTE

Ort.

s.s

Hastalara doğru teşhis konulmakta ve
uygun tedavi yapılmaktadır.

4,04

0,75

Hizmetlerin tümü zamanında
(gecikmeden) yapılmaktadır.

3,88

0,86

Hizmet en ekonomik şekilde
karşılanmaktadır.

4,05

0,73

Verilen hizmet belirli standartlara
uymaktadır.

4,00

0,72

Hastanenin destek hizmetleri (kayıt,
yemek, taşıma…) yeterlidir.

3,94

0,92

Çalışanlar, bilgili, becerikli ve saygılıdır.

3,97

0,80

4,1

0,76
3,9

Hastanenin dış görünümü ve
mimari yapısı etkileyicidir.

3,9

0,76

Hastanenin iç dekorasyonu
çağdaş ve moderndir.

3,7

0,83

Hastanenin renk tasarımı
uygundur.

3,7

Çalışanlar hastalarla açık, net ve
saygılı bir şekilde konuşur.

3,8

Çalışanlar hasta ve hasta
yakınlarının duygularını
anlayarak iletişime geçebilme
yeteneği geliştirmişlerdir.

3,8

0,87

Hastaların şikâyetleri etkin
bir şekilde dinlenilmekte ve
cevaplandırılmaktadır.

3,8

0,73

Hastane yöneticilerinin yaptığı
konuşmalara hastalara destek
niteliği taşımaktadır.

3,7

0,81

Medyada yapılan açıklamalar,
konuşmalar hasta odaklıdır.

3,8

0,74

0,84
0,80

3,85

3,98

Tablo 5: Kurum İmajına Yönelik Aritmetik Ortalamalar
KURUM İMAJI

Çalışanların kıyafetleri tertipli,
temiz ve hastane için uygundur.

Genel
Ort.

Tablo 4’de kurumsal kalitenin algılanmasına yönelik soruların ortalamalarına bakıldığında; ortalamaların yüksek
olduğu görülmektedir. Genel ortalamanın 3,98 olduğu
ve “katıltıyorum” seçeneğine eş olduğu görülmektedir.
Bu sonuçlardan hastaların kurum kalitesinin iyi olduğunu düşündüğü ortaya çıkmaktadır. Verilen hizmetin belli
standartlara uyduğu, hastalara doğru teşhis konulduğu ve
doğru tedavi uygulandığı ve hizmetin ekonomik koşullarda verildiği düşünceleri daha ön planda görülen ifadeler
olarak görülmektedir. Bu durumdan yola çıkılarak, kurumsal kalite algısının, kurum kimliğine yönelik hastaların
bakış açısını etkilediği düşünülmüştür.

Kurum İmajının Algılanması

Kurum Felsefesinin Algılanması
Kurumsal Davranışın Algılanması
Kurumsal Görünümün Algılanması
Kurumsal İletişimin Algılanması
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KURUM KİMLİĞİ

Kurumsal Kalitenin
Algılanması

Tablo 3: Kurum Kimliğine Yönelik Aritmetik Ortalamalar

3,78

Ort.

s.s

Bu hastane, benim şu andaki
beklentilerimi karşıladı. Gelecekteki
beklentilerimi de karşılar.

3,88

0,80

Bu hastanenin hizmetlerinden
memnunum.

4,04

0,77

Bu hastaneye tekrar gelmeyi düşünürüm.

3,99

0,82

Bu hastaneyi başkalarına tavsiye ederim.

4,08

0,86

Bu hastane saygın bir kuruluştur.

4,07

0,72

Bu hastanede hasta öncelikli bir işleyişi
vardır.

3,96

0,84

Bu hastane çağdaş ve modern bir tesise
sahiptir.

3,95

0,81

Genel
Ort.

3,99

Tablo 5’de kurum imajına yönelik soruların aritmetik ortalamaları verilmiştir. Bu sonuçlara göre genel ortalamanın 3,99 olduğu görülmektedir. Sonucun “katılıyorum”
seçeneğine eş olduğu görülmektedir. Hastanenin saygın bir kuruluş olduğu, hizmetlerinden memnun olunduğu ve başkalarına tavsiye edileceği görüşü ön planda
görülmektedir.
Hastaların kurum kalitesinin iyi olduğunu düşünmeleri,
kurumsal kimliğin oluşmasına ve sonrasında da hastalarda olumlu kurum imajının oluşmasına neden olmaktadır.
Anket sonuçlarında da bu durum görülmektedir.

SÖZEL BİLDİRİLER
Regresyon ve Korelâsyon Analizleri

Hastaların kurum kalitesi ile kurum kimliği ve kurum imajı
algılamaları arasındaki ilişkinin varlığını, gücünü ve yönünü tespit edebilmek için korelasyon analizi, ikili ve çoklu
regresyon analizleri yapılmıştır.

Adjusted R
Square

Std. Error of the Estimate

0,680

0,677

0,34790

a. Predictors: (Constant), kurumsal kalite

Tablo 6’daki model özeti tablosuna bakıldığında; kurumsal kalite bağımsız değişkeninin, kurum kimliği bağımlı değişkenine ait varyansının % 68 olduğu, başka bir ifade ile
hastaların kurum kimliği algılamalarının % 68’inin kurum
kalitesi algısına bağlı olduğu görülmektedir. Hastanenin
kimlik oluşturma çabasında verdiği kaliteli hizmet ve hasta memnuniyeti sağlama çabası, hastaların kimlik algısında önemli yer ifade etmektedir.
Tablo 7: Kurumsal Kalite ile Kurum İmajı Arasındaki
Regresyon Analizi Sonuçları
R

Adjusted R
Square

Std. Error of the Estimate

0,643

0,640

0,41854

R

Tablo 7’de kurumsal kalite bağımsız değişkeninin, kurum
imajı bağımlı değişkenine ait varyansının % 64 olduğu
görülmektedir. Yani hastaların kurum imajı algılarının %
64’ünün kurum kalitesi algısına bağlı olduğu görülmektedir. Hastaların zihninde oluşan kurumsal imajı şekillendirmek için kurumsal kalite çalışmalarının büyük ölçüde
etkisi olduğu görülmektedir. İmajın sürdürülebilirliği için
kalite çalışmalarına önem verilmelidir.
Tablo 8: Kurumsal Kalite ve Kurum Kimliği Arasındaki
Regresyon Analizi Anova Tablosu
df

Mean
Square

F

Sig.

Regression

31,322

1

31,322

258,789

0,000a

Residual

14,766

122

0,121

Total

46,088

123

0,766

0,33768

Tablo 11: Kurumsal Kalitenin ve Kurum Kimliğinin Kurum İmajı
Üzerindeki Çoklu Regresyon Analizi Anova Tablosu

Sum of
Squares

Model

df

Mean
Square

F

Sig.

201,880

0,000a

Regression

46,039

2

23,020

Residual

13,797

121

0,114

Total

59,837

123

a. Bağımsız değişken: Kurumsal kalite kurum kalitesi, kurum kimliği
b. Bağımlı değişken: kurum imajı

Tablo 10 ve 11’de kurumsal kalite ve kurum kimliğinin kurum imajı üzerindeki çoklu regresyon analizinde kurum
imajı bağımsız değişken, kurum kimliği ve kurumsal kalite
bağımlı değişken olarak alınmıştır. Hastaların kurum imajı
algılarının % 76’sının kurumsal kalite ve kurum kimliği algısına bağlı olduğu görülmektedir.

Pearson Correlation
Kurum
Kimliği

Kurum
Kimliği

Kurumsal
Kalite

Kurum
İmajı

1,000

0,824**

0,862**

0,000

0,000

124

124

1,000

0,802**

Sig. (2-tailed)
124,000

Pearson Correlation 0,824**
Kurumsal
Kalite

df

F

Sig.

219,587

0,000a

Regression

38,466

1

38,466

21,371

122

0,175

Total

59,837

123

Sig. (2-tailed)
N

Mean
Square

Residual

a. Bağımsız değişken: Kurumsal kalite
b. Bağımlı değişken: Kurum imajı

0,769

N

Tablo 9: Kurumsal Kalite ve Kurum İmajı Arasındaki
Regresyon Analizi Anova Tablosu

1

Std. Error of the
Estimate

a. Bağımsız değişken: Kurumsal kalite kurum kalitesi, kurum kimliği

a. Bağımsız değişken: Kurumsal kalite
b. Bağımlı değişken: Kurum kimliği

Model

Adjusted R
Square

Tablo 12: Korelâsyon Analizi Tablosu

Sum of
Squares

Sum of
Squares

R Square

0,877a

1

a. Predictors: (Constant), kurumsal kalite

Model

Tablo 10: Kurumsal Kalitenin ve Kurum Kimliğinin Kurum İmajı
Üzerindeki Çoklu Regresyon Analizi

ANOVAb

R Square

0,802a

■■ F2 (1,122) = 219,587; p ‹ 0,01 (kurumsal kalite ve kurum imajı arasındaki ilişki formülü) denklemleri
oluşturulabilir.
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R
Square

0,824a

Tablodaki ilişkiler formüle edilecek olursa;
■■ F1 (1,122) = 258,789; p ‹ 0,01 (kurumsal kalite ve kurum
kimliği arasındaki ilişki formülü)

Tablo 6: Kurumsal Kalite ile Kurum Kimliği Arasındaki
Regresyon Analizi Sonuçları
R

Tablo 8 ve 9’daki anova tablolarına bakıldığında kurumsal
kalite ile kurum kimliği ve kurum imajı arasındaki ilişkinin
anlamlılık p ‹ 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.
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3.1.

0,000
124

Pearson Correlation 0,862**
Kurum İmajı Sig. (2-tailed)
N

0,000
124,000

124

0,802**

1,000

0,000

0,000

124

124

124,000

**0.01 düzeyinde anlamlı (2-tailed).
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Tablo 12’de kurum kimliği, kurumsal kalite ve kurum imajı
arasındaki korelasyon analizi verilmiştir. Bu analize göre
değişkenlerin birbirleri arasında pozitif doğrusal bir ilişki
olduğu görülmektedir.
Tablo 13: Kurumsal Kalitenin Kurum Kimliği ve Kurum İmajı
Üzerindeki Korelâsyon Analizi
Control Variables

Kurum
İmajı

Correlation
Significance (2-tailed)
df
Correlation
Significance (2-tailed)
df

Kurum
İmajı

1,000

0,595**

.

0,000

0

121

0,595**

1,000

0,000

.

121

0

**0.01 düzeyinde anlamlı

Tablo 13’de kurumsal kalite değişkeni kontrol altında tutularak yapılmış korelasyon analizinde kurumsal kalite ile
kurum kimliği ve kurum imajı arasında pozitif yönde güçlü
bir ilişki olduğu görülmektedir.
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Kurumsal
Kalite

Kurum
Kimliği

Kurum
Kimliği

Bayan hastalar erkek hastalara göre hastaneye daha çok
başvurmaktadırlar. Orta yaş grubu, ev hanımı, işçi ve düşük eğitim seviyesinde olan hastalar hizmetlerden daha
kolay memnun kalmaktadırlar. Memnuniyetin yüksek olması kurum kalitesinin algılanmasının olumlu olmasına,
kalite algısının olumlu olması kurum kimliği ve imaj algısının olumlu olmasına neden olmaktadır. Olumlu imaj algısı
toplumda ve özelikle bayanlar arasında hızlı yayılmakta ve
bir sonraki hizmet seçiminde etkili olmaktadır.
Bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır.
■■ Kurumsal kalitenin kurum kimliği üzerinde pozitif bir
etkisi vardır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sağlık hizmetlerinin alt sistemini oluşturan hastaneler, ülkemizde sağlık hizmetinin sunulmasında en önemli rolü
oynamaktadırlar. Özellikle hastaların artık istedikleri hastanelere sevksiz gidebilmeleri hastane seçiminin önemini
gündeme getirmiştir. Sağlıkta meydana gelen teknolojik,
bilimsel ve yasal gelişmeler hastaneler arasında rekabetin
artmasına neden olmuştur. Tıp bilimindeki yeni yaklaşımlar, teknolojik gelişmeler, uzmanlaşma, yasal düzenlemeler, sağlık kuruluşlarının artışı, hastaların bilinçlenmesi,
maliyet artışı ve yoğun rekabet sağlık hizmetlerinin kalite
odaklı bakış açısıyla profesyonel bir şekilde değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır.
Yoğun rekabet ortamında hastalar tarafından tercih edilebilmek için; hizmet işletmesi olan hastanelerin tüketici
odaklı çalışması ve rakiplerden daha yüksek kalitede hizmet üretmesi ve sunması gerekmektedir. Hastanelerde
ise kurum kimliğin belirleyicisi o hastaneden hizmet alan
hastalardır. Hastaların kurumsal kimlik algılamaları, aynı
zamanda hastanenin başarı göstergesi ve tercih edilebilirlik nedenidir.
Kurum imajı ve kurum kimliği günümüzde işletmelerin
en önemli rekabet araçlarından biridir. Sağlıkta meydana gelen bilimsel, teknolojik ve yasal gelişmeler hastaneler arasında rekabetin artmasına neden olmuştur.
Artan maliyet baskıları ve rekabetin yoğunlaşması sağlık
hizmetlerinin de daha profesyonel bir yönetim bakış açısıyla kalite odaklı bir şekilde değerlendirilmesini zorunlu
kılmaktadır.
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İşletmelerin varoluş amacı kar elde etmek ve süreklilik
olduğuna göre, çağın gereklerinden olan toplam kalite
yönetimi ve kurumsal kimlik ve imaj oluşumu amaçlara
ulaşmada kaçınılmaz ve bir o kadar da gerekli hale gelmiştir. Bu çalışmada kalite yönetiminin kurum kimliği ve imajı
üzerine etkisi araştırılmıştır. Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde yapılan bu çalışmada hastaların
bakış açısıyla, kurumsal kalite, kurum kimliği ve kurum
imajının pozitif olarak algılanmıştır.

■■ Kurum kimliği ile kurum imajı arasında pozitif bir ilişki
vardır.
■■ Kurum kimliği ve kurumsal kalite oluşumunun kurum
imajı oluşumuna pozitif yönde etkisi vardır.
■■ Hastaların kurumsal kalite, kurum kimliği ve imajı algılamaları demografik özelliklere göre farklılık
göstermektedir.
Bu sonuçlar ışığında kurumsal kalitenin ve kimliğin yönetilmesi gerektiği, bir tesadüf olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu
nedenle üst yönetim kurumun iyi bir imaja sahip olmasını
istiyorsa kalite yönetimine önem vermesi gerekmektedir. Çalışanların da kalite çalışmalarına katılması, çalışan
memnuniyeti ve hasta memnuniyeti açısından etkili olacaktır. Yönetimlerin belli periyotlarla kalite çalışmalarını
değerlendirmeleri ve gerekli iyileştirici çalışmaları yapmaları hastane kalitesi açısından çok önemlidir. Kurumun
çevre düzenlemesi, logo tasarımı, çalışanların iletişim becerileri hasta memnuniyetini arttıracaktır ve kurum ‘marka’ olma yolunda ilerleyecektir.
Hastane yönetim sisteminde kurum kimliği, kalite kültürü
birbirini tamamlayıcı birer unsurdur. Olumlu kurum imajı, kalite kültürü kurum kimliğinin bir parçası olduğunda
mümkün olabilecektir. Kalite çalışmaları kurum kimliği ve
imajı için rehber olacaktır. Bu çalışmanın sağlık hizmetlerinde kalite kavramlarının anlaşılması ve tartışılması açısından faydalı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada,
kurum kimliği oluşumu açısından yöneticilere katkı yapması hedeflenmiştir. Bireylerin bir kurumu algılayış biçimi
olarak nitelendirilen kurumsal imaj, rekabette başarılı olmanın temel unsurlarından biri olarak kabul edildiğinden;
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imajı iyi olan kurumlar, hedef kitlelerin üzerinde saygın,
güvenilir, birlikte iş yapılabilir ve gelecek vaat eden bir kurum görüntüsü oluşturmaktadırlar. Bu nedenle faaliyet
alanı ne olursa olsun olumlu bir imaj yaratmak ve bunu
kalıcı hale getirmek kurumlar açısından büyük önem
taşımaktadır.
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HASTANELERDE KULLANILAN AYDINLATILMIŞ ONAM
FORMLARININ MEVZUAT YÖNÜNDEN UYGUNLUK
DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA İL ÖRNEĞİ
Emin MURAT, Mehmet KOCA

ÖZET
Tıbbi süreçlerde aydınlatılmış onam basit bir ifade ile yapılacak tıbbi müdahaleye haberli ve bilgilendirilmiş irade ile izin
verilmesidir. Ülkemizde aynı şeyi ifade eden birçok değişik terminolojik onam sözcükleri mevcuttur.
Bu çalışma ile hastanelerin sağlık sunum hizmet sürecinde, hukuki bağlamda büyük önemi olan Aydınlatılmış Onam Formlarının
yürürlükteki mevzuat yönünden uygunluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma için Malatya ilindeki tüm hastanelerde
kullanılan Aydınlatılmış Onam Formlarının incelenmesi tercih edilmiştir.
01-04 Mart 2016, Antalya
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Malatya Devlet Hastanesi, dreminmurat@gmail.com

Bulgulara göre Malatya ili hastanelerinde kullanılan Aydınlatılmış Onam Form sayısı 1361’dir. Hastane kalite birimlerince
kullanılan Doküman Yönetim (DY) sistemine kayıtlı form sayısı 1241 (%91), kayıtsız 120 (%9) dur. Totalde ise 1361 formun;
148 (%11) uygun, 1213 (%89) mevzuata göre uygunsuz tespit edilmiştir. Mevzuat parametrelerine göre en fazla uygunsuzluk
gerektiğinde tıbbi yardıma ulaşma (%85), işlemin tahmini süresi (%85), sağlık için kritik yaşam özellikleri (%85) ve kullanılacak
ilaçların özellikleri (%83) başlıklarında çıkmıştır.
Çalışma neticesinde; hasta özerkliği ve hak kavramının önemli bir yere sahip olduğu günümüzde, hastanelerde bilgilendirilmiş
rıza alınması ve uygulanması sürecinde ispat değeri olan ve sıkça kullanılan, Aydınlatılmış Onam Formlarının yürürlükteki
mevzuat yönünden uygunluğunun sağlanması için çok çaba ve yaptırımlar gerektiği önemle anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aydınlatılmış Onam, Tıbbi Onam, Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi, Onam Formu, Hastanelerde Tıbbi Onam

USED IN HOSPITALS INFORMED CONSENT REGULATORY COMPLIANCE EVALUATION FORM: MALATYA EXAMPLE
SUMMARY
Informed consent process to be done with a simple phrase in medical news and medical intervention is permitted with informed
will. Our country has many different terminology to express the same thing to him my words.
This study of hospitals in health service delivery process, which is important in a legal context Illuminated aimed to evaluate the
suitability of the legislation in force in terms of the Consent Form. Informed used in all hospitals in Malatya province to work
Investigation of Consent Form is preferred.
The Consent Form number used in the hospital in 1361 according to the findings of Malatya. Hospital quality units used by
Document Management (EDC) system in 1241 the number of registered form (91%), indifferent 120 (9%). The total in the 1361
form; 148 (11%) correspond, 1213 (89%) were found unsuitable by legislation. Legislation parameters according to the most
impropriety reach necessary medical assistance (85%), the expected duration of the operation (85%), critical habitat features for
health (85%) and properties of the drug to be used (83%) has increased in the title.
As a result of the study; patient autonomy and to have an important place in the right concept today, in hospitals receiving
informed consent and probative value of the process of implementation with and frequently used, illuminated a lot of effort to
ensure compliance with the terms of the current legislation of the Form Consent and sanctions seems highly needed.
Keywords: Informed Consent, Medical Consent, Informed Consent Document, Consent Form, Hospital Medical Consent

1.

GİRİŞ

Aydınlatılmış onam genel anlamda; hasta üzerindeki tedavi ve cerrahi işlemin riskleri, yararları, alternatifleri gibi
süreçleri hekim veya uygulayan kişi tarafından yeterli ve
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uygun şekilde açıklanmasından sonra hasta tarafından
hiçbir tereddüde yer kalmayacak düzeyde anlaşılıp, uygulamaya gönüllülükle ve rıza göstermesi olarak tanımlatılmaktadır (Hakeri, 2007: 103). Başka bir ifade ile hastanın
yapılacak tıbbi müdahaleye, haberli ve bilgilendirilmiş olarak izin verme uygulamasıdır (Metin, 2010: 129).

Aydınlatılmış onamda; aydınlatma, bilgilendirme, detaylı
ve tatminkâr açıklama, özgür irade ile izin verme, olur verme, onaylama, kabul etme bir aradadır. Bu kavramlardan
birisinin olmayışı ile hukuki süreçte yetersizlik söz konusu
olmaktadır. Böyle bir durumda işlemin yetki hakkı geçersiz kabul edilmektedir (Kara vd., 2009).
Aydınlatılmış onam, tıp etiğinin temel ilkelerinden olan
özerkliğine saygı ve hak ilkesine dayanmaktadır. Tıp etiği ve hasta hakkı ilk çağlarda başladığı söylenirse de ilk
yazılı düzenlemenin Babil Hükümdarı Hammurabi (M.Ö.
1800) dönemine ait olduğu bilinmektedir (Çakmut, 2003:
55-57). Aydınlatılmış onam günümüz modern dünyasında gelişen insan hakları ve evrensel değerler neticesinde
kavram olarak 20. yüzyılın 2. yarısında girmiş ve ilerleyen süreç içinde, geniş tartışma alanı ve uygulama önemi bulmuştur. Aydınlatılmış onamın hukuki niteliğine ve
ilk uluslararası düzenlemelerine bakıldığında; 1981’de
Lizbon Bildirgesi, 1994 Amsterdam Bildirgesi, 1995 Lizbon
Bildirgesi, 1995 Bali Bildirgesi, 1997 Avrupa Konseyi İnsan
Hakları ve Biyo Tıp Sözleşmesi, 2000 Helsinki Bildirgesi,
2002 Avrupa Hasta Hakları sözleşmesi gibi birçok mevzuatta bulmak mümkündür. Bunların içinde Avrupa Konseyi
İnsan Hakları ve Biyo Tıp Sözleşmesine Türkiye olarak
ta 2003’de imza atılmış ve Anayasamızın 30. maddesine
göre de bağlayıcı nitelik kazandırılmıştır. Bu sözleşmenin
5. maddesinde sağlık alanında yapılacak müdahalelerde
bilgilendirilmiş onamın alınma süreci, kuralları ve zorunluluğu belirtilmiştir. Hasta Hakları Avrupa Sözleşmesinde
de sürecin kuralları detaylandırılmıştır (Tümer vd., 2015).
Aydınlatılmış onam konusuna ulusal düzeyde bakıldığında
yürürlükte olan ve olmayan, geçmişten günümüze kadar
birçok mevzuat mevcuttur. Cumhuriyet döneminde konu
hakkındaki ilk düzenleme, 1928 yılında yürürlüğe giren
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına
dair kanun ile yapılmıştır. Bu kanunun 70. maddesinde;
hekim ve diş hekimlerinin yapılacak her türlü tıbbi müdahale için hastadan veya belirlenen koşullarda hastanın
kanuni temsilcisinden işlem öncesi onam alınmasını ve
büyük cerrahi işlemler için bu onamın yazılı olması gerektiği belirtilmiştir (mevzuat.gov.tr, 2015). Aydınlatılmış

onam konusunda bahsi geçen ilk önemli mevzuatlardan
biride 1960 yılında hazırlanan Tıbbi Deontoloji Tüzüğüdür.
Bu tüzükle hekim-hasta ilişkisinin kuralları konusunda
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Tüzükte kötü bir prognostik durumda, bilgilendirme gereğinden bahseden 14.
maddesinde; bilgilendirmenin olumsuz durum oluşturmayacağı hallerde hastaya açıklıkla bilgi verilmesi gerektiği ifade edilmiştir (ttb. org.tr, 2015). Aydınlatılmış onam
konusunda spesifikte olsa önemli kurallar bulunduran bir
diğer yasal mevzuatta; 1979 yılında yürürlüğe giren 3238
sayılıOrgan ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve
Nakli Hakkındaki Kanunudur. Bu kanuna göre organ nakli
ile ilgili süreçte bilgilendirmenin geniş ve ayrıntılı (psikolojik, sosyal, tıbben) yapılması, vericiden de alınacak onamın yazılı ve iki tanık huzurunda alınması istenmektedir
(mevzuat.gov.tr, 2015). Ayrıca aydınlatma ve onamla ilgili konularda ceza davalarına kaynak teşkil eden Borçlar
Kanunda konu hakkında düzenlemeler mevcuttur. Buna
göre 389 ve 392 maddesine dayanarak aydınlatma ve
onam yükümlülükleri çıkarılabilmektedir (mevzuat.gov.
tr, 2015). Hasta-hekim ilişkisinin vekâlet sözleşmesi ilişkisi
içermesinden dolayı, aydınlatma yükümlülüğü bir çok
yorumcu tarafından vekilin sadakat borcu olarak yorumlanmaktadır. Türk Tabipler Birliğince 1998 yılında yayımlanan Hekimlik Meslek Etiği Kuralları adlı düzenlemede
de hekimin hastasını bilgilendirmesi, aydınlatması, müdahaleyi kabul veya ret hakkı konusunda özen göstermesi
gerektiği açıkça belirtilmiştir (mevzuat.gov.tr, 2015). Konu
hakkında adli yargı kararlarına bakıldığında da benzer ve
aynı uygulamayı isteyen kararlar görülmektedir. Yargıtay
4. Hukuk Dairesinin 07.03.1977 tarih ve E.1976/62971
K.1977/2541 sayılı eski kararları olmak üzere daha sonraki bu konuda alınmış kararlarda da “Rızanın hukuken
geçerli olabilmesi için kişinin sağlık durumunu yapılacak
müdahaleyi ve etkileri ile sonuçlarını bilmesi, bu konuda
yeteri kadar aydınlatılması ve iradesini bildirirken baskı
altında kalmaması, serbest olması gerekir. Bu itibarla ki,
aydınlatılmış ve serbest irade sonucu verilmiş rıza hukuken değeri olan bir rızadır.” hükmü yer almaktadır. Bu da
rızanın hukuken geçerli olabilmesi için aydınlatma yükümlüğünün yeterince yerine getirilmiş olması gerektiğini vurgulamaktadır (Oral, 2011: 186).
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Hasta Hakları Yönetmeliğine göre bilgilendirme; yapılması planlanan her türlü tıbbi müdahale öncesinde müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık mensubu tarafından kişiye
gerekli bilginin verilmesi, rıza ise; kişinin tıbbi müdahaleyi
serbest idaresiyle ve bilgilendirmiş olarak kabul etmesi
olarak tanımlanmıştır (saglik.gov.tr, 2015). Günümüzde
çoğu zaman bilgilendirme ile aydınlatma ve onam ile rıza
aynı anlamda kullanılmaktadır. Aydınlatılmış onam kavramı aynı zamanda tedavinin ret edilmesi veya kabulü
arasında bir bilinçli seçim yapılmasını da kapsamaktadır
(Williams, 2005: 43). Bu nedenle ülkemizde konu ile ilgili
birçok değişik ama aynı şeyi ifade eden terminolojik sözcükler mevcuttur. Tabi ki onam; tıbbi konularda alındığı
için pratikte tıbbi onam olarak bilinmektedir.
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Konu hakkındaki ulusal mevzuatın en önemlisi 01.08.1998
tarih ve 23420 sayılı resmi gazetede ve daha sonra
08.05.2014 tarih ve 28993 sayılı yayınla da değişiklik yapılan Hasta Hakları Yönetmeliğidir (saglik.gov.tr, 2015).
Ayrıca en son 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi
ve Değerlendirilmesi Yönetmeliği de konuya ciddi destek vermektedir (kalitesaglik.gov.tr, 2015). Yine Türk
Kamu Hastaneleri Kurumunun Sağlık Hizmetleri Sunum
Rehberinde uygulamaya dair yaptırımlardan bahsedilmiştir (tkhk.gov.tr, 2015).
Hasta Hakları Yönetmeliği ilkeler bölümünün 5.maddesinin a fıkrasında sağlık haklarından, d fıkrasında da tıbbi
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zorunluluklardan ve konularda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulmayacağından bahsedilmektedir.
Yönetmenliğin 3. hükmü tamamen sağlık durumu ile
ilgili bilme hakkına ayrılmış olup, bilgilendirme kapsamı maddeler halinde madde 15’de belirtilmektedir. Bu
bilgilendirme kapsamı ile ilgili Kalitenin Geliştirilmesi ve
Değerlendirilmesi Yönetmeliği dayanak alınarak çıkarılan
ve uygulanması istenen Sağlık Kalite Standartlarının V.
Versiyonunda hasta ve çalışan odaklı hizmetler bölümünün HHD05 kodlu standardında da ayrıntılar verilmektedir. Bu bilgilendirme kapsamının parametreleri Hasta
Hakları Yönetmeliğine göre büyük çoğunlukta benzese
de ayrı noktalarda mevcuttur. Her iki farklı yasal mevzuata göre bilgilendirmeyi kapsayan maddeler aşağıya
çıkarılmıştır.
Sağlık Kalite Standartlarında
Belirtilen Bilgilendirme
Kapsamı
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İşlemin kim tarafından
yapılacağı,
İşlemin tahmini süresi

Hasta Hakları Yönetmenliğinde
Belirtilen Bilgilendirme Kapsamı
Formun Üstü
Tıbbi müdahalenin kim tarafından
nerede,
ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile
tahmini süresi,Formun Altı

İşlemden Beklenen faydalar

Formun Üstü
Reddetme durumunda ortaya
çıkabilecek muhtemel fayda ve
riskleriFormun Altı

İşlemin uygulanmaması
durumunda
karşılaşılabilecek sonuçlar

Formun Üstü
Hastalığın muhtemel
sebepleri ve nasıl
seyredeceğiFormun Altı

Varsa işlemin alternatifleri

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

İşlemin risklerikomplikasyonları

Formun Üstü
Muhtemel komplikasyonlarıFormun
Altı

İşlemin tahmini süresi

Kullanılacak ilaçların önemli
özellikleri

Hastanın adı-soyadı ve imzası

Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı
önerileri

Gerektiğinde aynı konuda tıbbî
İşlemi uygulayacak hekimin adı,
yardıma
soyadı,
nasıl ulaşabileceği, hususlarında bilgi
unvanı ve imzası
verilir
Rızanın alındığı tarih, saat vb.

Yönetmeliğin aynı bölümünde bilgilendirmenin usulünden
de ayrıntıları ile bahsedilmektedir. Buna göre uygulamanın özü; hastaya göre anlaşılabilir bir şekilde, özel, ret edilmedikçe gerekirse tekraren, mahremiyet dâhilinde, sözlü
olarak anlatılmasıdır. Bununla beraber ispat yönünden
de konu ile ilgili bilgilendirme formları hazırlanarak yazılı
onayının alınması gerekmektedir. Bu amaçla günümüzde
hastanelerde Aydınlatılmış Onam Formları hazırlanmakta
ve kullanılmaktadır. Bu formlar yapılan müdahaleye göre
birçok sağlık sunucusunda ayrı ayrı hazırlanmaktadır.
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Çoğu zaman hastane kalite doküman sisteminden de
geçirilerek resmiyet kazandırılmakta ve belli bir formatla kullanılmaktadır. Bu formlara Sağlık Kalite Standartları
Doküman Yönetim Sistemine göre logo verilmekte, dokümanın numarası, tarihi, revizyon numarası ve sayfa
sayısı gibi birçok kural dahilinde tanımlanarak hazırlayan,
kontrol eden ve hastane yöneticisi imzası ile yürürlüğe
konulmaktadır. Bazen de dış kaynaklı doküman yapısında veya gayri resmi olarak da hekimler tarafından kullanılmaktadır. Bu süreçte Aydınlatılmış Onam Formlarının
genellikle müdahale öncesi hekimlerce sözlü anlatımdan
sonra, hastaya verilip okutulması, anlaşılması ve imzalayarak onayının alınmış olması gibi kurallar dâhilinde yapılması adli süreçlerin ispatında da büyük önem taşımaktadır. Ayrıca kalite standartları gereği yapılan hastane öz
değerlendirme ve Bakanlık merkezi değerlendirmede de
bu formların uygunluğu ve onam süreci değerlendirilip
puanlandırılmaktadır. Ancak değerlendirme sürecinin
kısa olmasından dolayı (1-2 gün) sayıca fazla olan tüm
formların ve sürecin sağlıklı değerlendirilmesi mümkün
olmamaktadır. Genellikle rastgele yöntemle değerlendirme yapıldığından gözden kaçan ayrıntılar olmaktadır.
Bu çalışma; hastanelerin sağlık sunum hizmeti sürecinde, hukuki bağlamda büyük önem taşıyan, hasta özerkliği ve hak kavramında önemli bir yere sahip, bilgilendirilmiş rıza alınması ve uygulanmasında ispat değeri olan,
Aydınlatılmış Onam Formlarının yürürlükteki mevzuat
yönünden uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma için Malatya ilindeki tüm hastanelerde
kullanılan Aydınlatılmış Onam Formlarının incelenmesi
tercih edilmiştir. Bu çalışma ile formların mevzuat yönünden uygunluğunun tespiti, detaylarda unutulan ve eksik
bırakılan noktaların ortaya konulması, uygulama sonuçlarının tespit edilmesi, kalite standartları gereği oluşturulan
doküman yönetim sistemindeki kullanımın irdelenmesi,
çıkan sonuçların literatür ve mevzuat yönünden tartışılması ve uygulama sürecinde yapılacak iyileştirme faaliyetlerinde kullanılması da hedeflenmiştir.

2.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırma Yöntemi: Araştırma tanımlayıcı modelde saha
araştırması şeklinde yapılmıştır. Araştırmanın evren ve
örneklemini Malatya ilindeki tüm hastanelerde aktif kullanılan Aydınlatılmış Onam Formları oluşturmaktadır.
Örneklem için tüm formlara ulaşılması hedeflenmiştir.
Araştırma verisi için bu formların arşivsel olarak incelenmesi kararlaştırılmıştır.
Araştırma Tercihi: Malatya ilinin tercih sebebimiz olması, ilin büyükşehir olması, Tıp Fakültesinin (Araştırma ve
Uygulama Hastanesi) olması, çok sayıda büyüklükleri farklı olan özel ve kamu hastanelerinin olması, konu hakkında
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Araştırmada Teknik Kriterler: İnceleme sırasında
yoruma açık ve tartışmalı hallerde uzman görüşlerine
başvurularak neticelendirilmiştir. Uygunsuzluk kriteri
olarak parametrelerden en az bir maddesinin eksik veya
olmayışı yeterli kabul edildi. Mevzuattaki işlemi yapacak
personel parametresi için hekimin ad-soyadı ve imzası
hanesinin olması yeterli kabul edildi. Uygunsuzluk tespit
edilen formlarda bulunması gereken parametrelerin sayı
eksikliğine göre de 4 gruba (1-2, 3-4, 5-6, 7 ve üzeri eksik) ayrılarak sayı ve oranlar tespit edildi. Ayrıca formlar
genel olarak Sağlık Kalite Standartları doküman yönetim
rehberine (eski) göre gözden geçirildi. Ancak hatalı doküman detaylarının tümü istatistiklere yansıtılmadı. Hatalı
formların sayı ve oranları genel olarak belirtildi. Yan dal
uzmanlıkları ve yüksek riskli işlemlere ait onamlar ana dal
branşında gösterilmiştir. Genellikle cerrahi branşlarda
fazla sayıda onam olduğundan diğer branşlardaki onamlar tek grupta (dâhili) gösterildi.

Kamu
Hastaneleri

Özel
Hastaneler

Araştırma
Hastaneleri

Genel
Toplam

1520048

606054

349007

2475109

Yatan Hasta
Sayısı

38903

42819

37728

119450

Yapılan
Ameliyat
Sayısı
(A,B,C)

10789

11446

13409

35644

432

213

539

1184

Poliklinik
Sayısı

Toplam Hekim
Sayısı
Toplam İl
Nüfusu

760 000

Ayrıca tüm hastaneler 2014 yılında Bakanlıkça yapılan
merkezi kalite değerlendirmesine tabi tutulmuştur. Aktif
olarak tüm hastanelerde kalite yönetim birim ve hizmetleri mevcuttur. İlde araştırma yapılmadan önce geniş
katılımlı Sağlık Hukuku Sempozyumu ve hastane hizmetiçi eğitimlerde rıza ve onama ait eğitimler çoğunlukla
gerçekleştirilmiş durumda idi.

3.

BULGULAR

Malatya ili hastanelerinde tespit edilen ve kullanılan
Aydınlatılmış Onam Form sayısı 1361’dir.
Grafik 1: Form Sayılarının Hastanelere Göre Dağılımı
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Araştırmada Uygulama: Araştırma aşamasında tüm
hastanelerin Yönetici ve Kalite Yönetim Direktörleri ile
görüşülerek izin alınmak suretiyle hastanelerde kullanılan Aydınlatılmış Onam Formlarına ulaşılmış ve bir arşiv
havuzunda biriktirilmiştir. Araştırmayı kabul etmeyen
hastane olmamıştır. Dolayısıyla araştırma verisi için hedeflenen tüm onam formlarına ulaşılmıştır. Arşivleme
hastanelere ve planlanan bölümlere göre yapıldı.
Toplanan tüm formlar tarafımızca oluşturulan araştırma
özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma neticesinde formlar tek tek tarafımızca mevzuat gereği (Hasta
Hakları Yönetmenliği, SKS) ilgili parametreler yönünden
uygunlukları incelendi.

Tablo 2: Yıllık (2015 ilk 6 ay) istatistiklere bakıldığında il
genelindeki sağlık verileri
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yeterli veri sahibi olacağımız hekim, tıbbi müdahale yapılan hastanenin olması ve gönüllü olarak verilerini bizimle
paylaşılmasına ikna edilmesi gibi faktörlerdir. Araştırma,
Mayıs ve Haziran 2015 tarihlerinde yapılmıştır.

Araştırmada Analiz: Sonuçlar istatiksel (excell, SPSS)
olarak hesaplanıp (sayı, yüzde) bulgulara yansıtılmıştır.
Bulgularda elde edilen sonuçlar grafik ve tablolarda gösterilerek tartışmaya geçildi. İstatistik verilerinde yüzde küsuratları yakına doğru yuvarlatılmıştır.
Araştırmanın Bölge Özellikleri: Çalışma verisi için
araştırma yapılan ilin (Malatya) sağlık hizmet veri özellikleri
aşağıdaki gibidir.
Tablo 1:

Araştırma bölgesindeki hastane sayı ve dağılımları

Hastane
Rolü

Kamu
Hastaneleri

AII

1

Özel
Hastaneler

Araştırma
Hastaneleri

C

3

Diğer

4

9

1

Toplam

8

9

1

Genel
Toplam

Total form sayısına göre hastane kalite birimlerince kullanılan Doküman Yönetim (DY) sistemine kayıtlı form sayısı
1241 (%91), kayıtsız (dış kaynaklı olarak tanımlı veya tanımsız) 120 (%9) dur.

18

Toplam 18 hastane mevcuttur. Tıp merkezleri araştırma
da kapsam dışı tutulmuştur.
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Tablo 3: Hastane gruplarına göre kayıtlı ve kayıtsız formların uygunluk dağılımı
Kayıtlı Doküman (DY)
Uygun

Kayıtsız Doküman (DY)

Uygunsuz

Uygun

Toplam

Uygunsuz

Toplam

Genel
Toplam

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Kamu Hastaneleri

36

%10

266

%73

302

4

%1

58

%16

62

364

Araştırma
Hastaneleri

63

%15

342

%83

405

-

-

10

%2

10

415

Özel Hastaneler

39

%7

495

%85

534

6

%1

42

%7

48

582

Toplam

138

%10

1103

%81

1241

10

%1

110

%8

120

1361

50

Tablo 4: Totalde formların tüm hastanelerde branşlara göre uygunluk dağılımları
Tüm Hastaneler (Kayıtlı + Kayıtsız)

Branşlar
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Totalde ise 1361 formun; 148 (%11) uygun, 1213 (%89) uygunsuz tespit edilmiştir. Kayıtlı formların 138 (%10) uygun,
kayıtsızların ise 10 (%1) uygun tespit edilmiştir.

Uygunsuz

Uygun

Formların Genel Toplamı

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Sayı

Beyin ve Sinir Cerrahisi

76

%6

9

%05

85

%7

Genel Cerrahi

220

%16

19

%1.2

239

%17

Göğüs Cerrahisi

32

%2

7

%04

39

%3

Göz Hastalıkları

80

%6

6

%03

86

%6

Kadın Hastalıkları ve Doğum

128

%10

19

%1.3

147

%11

Kalp ve Damar cerrahisi

56

%4

12

%08

68

%5

Kulak Burun Boğaz

79

%6

7

%04

86

%6

Ortopedi ve Travmatoloji

112

%8

20

%1.3

132

%10

Plastikve Estetik Cerrahi

Yüzde

76

%6

8

%04

84

%5

Üroloji

106

%8

10

%06

116

%9

Çocuk Cerrahi

40

%3

-

-

40

%3

Diğer (Dâhili Branşlar vb.)

208

%16

31

%2.3

239

%18

Toplam

1213

1361

%100

148

Branşlara göre bakıldığında en fazla formu ortopedi, kadın doğum ve genel cerrahi branşı kullanmaktadır. En fazla uygunsuzluk bu branşlar ve dâhili branşlarında, en az uygunsuzluk ise göğüs cerrahi ve çocuk cerrahi branşında çıkmıştır.
Tablo 5: Totalde mevzuat parametrelerine göre formların uygunluk dağılımları
Mevzuatta aydınlatılmış
onamda istenen
başlıklar (parametreler)

Kamu Hastaneleri
Uygun
Sayı

Araştırma Hastaneleri

Uygunsuz

Uygun

Uygunsuz

Özel Hastaneler
Uygun

Genel Toplamda

Uygunsuz

Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Uygun

Uygunsuz

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

%2

1330

%98

31

%2

372

%64

567

%42

794

%58

%24

442

%76

385

%28

976

%72

361

%62

221

%38

880

%65

481

%35

570

%98

12

%2

1317

%97

44

%3

%84

78

%13

504

%87

198

%15

1163

%85

245

%59

227

% 39

355

%61

561

%41

800

%59

%22

324

%78

93

%16

489

%84

228

%17

1133

%83

66

%16

349

%84

70

%12

512

%88

202

%15

1159

%85

%85

59

%14

356

%86

94

%16

488

%84

205

%15

1156

%85

-

-

415

%100

-

-

582

%100

-

-

-

-

167

% 46

183

%44

232

%56

239

%41

343

%69

742

%55

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

353

%97

11

%3

407

%98

8

%2

570

%98

12

İşlemden Beklenen
Faydalar

149

%41

215

%59

208

%50

207

%50

210

%36

İşlemin Reddi durumunda
Fayda ve Riskler

116

%32

248

%68

129

%31

286

%69

140

İşlemin Varsa Alternatifleri

237

%65

127

%35

282

%68

133

%32

İşlemin Komplikasyonları

353

%97

11

%3

394

%95

21

%5

İşlemin Tahmini Süresi

55

% 15

309

%85

65

%16

350

Hastalığın Muhtemel
Sebepleri ve Seyri

164

%45

200

%55

170

%41

Kullanılacak İlaçların
Özellikleri

44

%12

320

%88

91

Sağlık İçin Kritik Yaşam
Özellikleri

66

% 18

352

%82

Gerektiğinde Tıbbi
Yardıma Ulaşma

52

%15

312

Hasta Adı-Soyadı, İmzası

364

%100

Rızanın Alındığı tarih ve
Saat

197

%54

1361 %100
619

%45
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1-2 başlıkta 3-4 başlıkta 5-6 başlıkta
eksiklik
eksiklik
eksiklik

7 ve üzeri
başlıkta
eksiklik

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde
Tüm
Hastaneler

105

%9

1031 %85

37

%3

40

%3

Toplam
1213
%100

Tablo 6’ya göre formlarda en fazla eksiklik çıkan sayısal
grup 3-4 başlıkta (%85), bunu en az grup ile 5-6 başlıktaki
(%3) sayısal grup izlemektedir. Uygunsuz formların büyük
çoğunluğunda (%) 3 ile 4 parametre arasında bir sayıda
mevzuata göre eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmiştir.
Araştırmamızda tüm detayları ile istatistikleri yapılmasa
da, konuyla ilgili olduğu ve tanımlayıcı olarak belirtilmesinde yarar olacağı kanaat edilen diğer bir konuda kullanılan formların Sağlık Bakanlığı Kalite Yönetimince önerilen
Doküman Yönetimi kılavuzuna göre de tespit edilen hususlar bulunmaktadır. Buna göre kayıtlı 1241 onam formundan 284 (%23)’ü doküman yönetim kılavuzuna göre
doğru isimlendirme, logo, revizyon no ve tarihi, sayfa sayısı ve diğer yönlerden uygun bulunmamıştır.
Formlarda içerik parametreler (alt başlık) içinde ve dışında
en fazla tespit edilen eksiklik veya yanlışlar, fikir vermesi
açısından aşağıya çıkarılmıştır
■■ Onamlarda hastanın şikâyet hakkını kullanmamaya
veya hekimin hiçbir şekilde işlemden sorumlu tutulmayacağına dair ifadeler mevcuttur.
■■ Onamlarda aşırı şekilde işlem sonrası sürece dair öneriler mevcuttur.
■■ Onamlarda yüksek seviyede işlemin tüm teknik detaylarını içeren gereksiz anlatımlar mevcuttur.
■■ Onamlarda işleme özgüllük yerine bilinen bütün girişimlerin toplu yazıldığı ve ihtiyacı karşılamayan veya
gereksiz paniğe neden olan onamlar mevcuttur.
■■ Onamlarda acil durumlarda onam alınmasına ihtiyaç
yokken onamlarda tezatlık oluşturan acil onam alınma
bilgileri mevcuttur.

■■ Onamlarda farklı tanılar için yapılan işlemlerde tanıya
ait az bilgiler mevcuttur.
■■ Onamlarda çok fazla sayıda izin verme/vermeme,
kabul etme/etmeme gibi pratikte işaretleme yapılamayacak tarzda aynı onayların iççice geçtiği ifadeler
mevcuttur.
■■ Onamlarda hastanın anlayacağı bir şekilde düz sade
anlatımdan ziyade tıp profesyonelleri seviyesinde bol
Latince kelime ve hatta akademik düzeyde anlatım
mevcuttur.
■■ Onamlarda hastanın yerine konularak adeta onam
hasta tarafından hekime verilmiş gibi bir dilekçe veya
teminatı andıran dil ifadeleri (ameliyatımın yapılmasını
rica ederim vb) mevcuttur.
■■ Aynı klinikte, aynı hekimlerce kullanılan, aynı işleme ait
birden fazla onamlar mevcuttur.
■■ Onamlar dernek, hastane, meslek odaları, şahsi vb
yerlerden kopyalanarak hiçbir düzeltme işlemi yapılmadan, kendi süreçleri ile tezatlık oluşturacak şekilde
kullanılmaktadır.

4.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Hastanelerde aydınlatılmış onam uygulamalarının önemi,
dünyadaki gelişmesine paralel ülkemizde de başta Sağlık
Kalite Standartları ve gelişen evrensel normlar, Avrupa
Birliği yasaları uyumlaştırma çalışmaları, sağlık hukuku,
hasta hakları ve diğer mevzuatların olumlu etkisiyle artarak devam etmektedir. Son yıllarda konu ile ilgili mevzuat
ve makale sayısında artış olduğu açıkça gözlenmektedir.
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Tablo 6: Araştırmada uygunsuz parametrelerinin (alt başlık)
eksiklik sayı gruplarına göre dağılımı

■■ Onamlarda aşırı bir şekilde, şahit veya diğer ilgisiz sağlık personelinin adı, soyadı ve imzası hanesi mevcuttur.
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Tablo 5’e bakıldığında istenen mevzuat parametrelerine
göre formlarda en fazla uygunluk hasta ad-soyadı-imzası (%100) ve işlemi yapacak personelin ad-soyadı-imzası
(%98) başlıklarında çıkmıştır. En az uygunluk ise gerektiğinde tıbbi yardıma ulaşma (%15), işlemin tahmini süresi
(%15), sağlık için kritik yaşam özellikleri (%15) ve kullanılacak ilaçların özellikleri (%17) başlıklarında çıkmıştır.
Oranların tersi de uygunsuzlar için geçerlidir.

Aydınlatma ve onam kelimeleri farklı anlam içerikli kavramlardır. Mevzuatta; hastanelerin sağlık sunum hizmetlerinde istenen uygulama, aydınlatma (bilgilendirme) ve
onamın (rıza) bir arada olmasıdır. Hasta hem hastalık,
tedavi ve yapılacak müdahale konusunda yeterli bir oranda bilgilendirilecek hem de özgür iradesi ile rızası alınacaktır. Günümüz hastanelerinde bu amaçla hazırlanıp
kullanılan ve sayısal olarak yüksek bir değerde olan farklı
Aydınlatılmış Onam Formları mevcuttur. Araştırmamızdaki
tespite göre sadece Malatya il hastanelerinde kullanılan
1361 formun olması, ülkemiz genelinde çok ciddi bir form
sayısının mevcudiyetine işaret etmektedir.
Aydınlatılmış Onam Formlarının (rıza belgesi, tıbbi onam
vb.) uygunluğu konusu çok tartışmalıdır (Namal, 2008:
108). Mevzuatta (yönetmelik) belirlenmiş aydınlatma ve
onam içeriği parametreleri mevcuttur. Genelde mevzuatla
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belirlenmiş bir ideal form örneği yoktur. Meslek örgütlerinin yayınlamış olduğu form ve kılavuzların da yetersizliği
söz konusu olup, uygulama ve amaç birliği oluşturmadığı görüşündeyiz. Bu nedenle hekim ve hastanelere göre
çok farklı formlarında oluşması kaçınılmaz olmaktadır.
Belki de bu durum uygulama sürecindeki bağımsız değişkenlerin (onam konusundaki hekim ve hasta bilgi düzeyi,
hukuksak baskı, anlaşılma durumu, kurum politikaları vb.)
çokluğundan kaynaklanan tabii bir durumdur. Genellikle
konu hakkındaki bilgi, uygulama ve standart detay yetersizliği, amacına ulaşmayan çok farklı formlarında oluşmasına neden olmaktadır. Bu formların hukuki süreçlerde
ihtiyacı karşılaması içinde uygunlukların yeterli olması
büyük önem arz etmektedir (Kayar, 2012: 28) Bu amaçla yaptığımız araştırmamızda Malatya il hastanelerinde
kullanılan Aydınlatılmış Onam Formlarının %89’unun
(1213) mevzuata göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir.
Karşılaştırma için literatüre bakıldığında aynı konu verili
çalışmaya ulaşılmamıştır fakat benzer konuda uygulama
yetersizliğinin belirtildiği çok çalışmalar vardır (Tümer vd.
2015; Oral, 2011: 186; Turla vd.,2005:2; İncesu, 2014). Bu
ve benzer sonuçlar konu hakkındaki eksiklerin giderilmesi
için çok çaba gösterilmesi ve yaptırımlar yapılması gerektiğini açıkça ortaya çıkarmaktadır.
Araştırmada kamu, özel ve üniversite hastane grupları
arasındaki istatistiksel oranlar benzer sonuçlanmıştır.
Üniversite hastanesinde kayıtlı form sayısının yüksekliği
hastanenin ana bilim dalı organizasyon şekline, müdahale
ve tedavi çeşitliliğine, öğretim üyesi seviyesinde akademik
yaklaşım ve yönetim başarısına bağlanmıştır. Ancak içerik
parametrelerindeki uygunsuzluk diğer hastanelere yakın
değerlerde tespit edilmiştir. Ayrıca genel olarak hastanelerde %91 (1241) oranında kayıtlı form kullanılması uygulanmakta olan Sağlık Kalite Standartları çalışmalarının
olumlu çalışmasına bağlanmıştır. Kayıtsız formlar kamu
ve özel hastanelerinde fazladır. Bunun nedeninin bazı
hekimlerin konu hakkındaki negatif tutum ve davranışlarından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Kayıtlı formların uygunluğunun daha yüksek olması (%10,%1) uygulamanın başarısı için Sağlık Kalite Standartlarının önerdiği
Doküman Yönetim Sisteminin gerekliliğinin önemini göstermektedir. Uygulamanın başarısı, aydınlatılmış onam
sürecinin hukuki belge hüviyeti ve güvenilir kayıt değeri
için oluşturulan Doküman Yönetim Prosedürlerine göre
düzenlemeler yapılmalıdır düşüncesindeyiz.
Araştırmada branş bazına bakıldığında en fazla form,
müdahale çeşitliliğinin olduğu branşlarda gözlenmektedir.
Bu beklenen bir sonuç olup form sayısının yüksekliği
uygunsuzluk oranında yükselmesine neden olmaktadır.
Ayrıca birbirinden kopyalanan form içerikleri ve konuya
gösterilen özen eksikliği branşlarda ki uygunsuzlukları
arttırmaktadır. Araştırmamızda Genel Cerrahi, Kadın
Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Üroloji gibi yoğun
branşlarda daha fazla yüksek oranlarda uygunsuzluk
tespit edilmiştir. Malpraktis analizlerine göre en fazla
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maruz kalınan bu branşlar olduğu düşünüldüğünde, konu
hakkında ciddi düzeltici faaliyetlerin öncelikle yapılması
gerektiği kanısına varılmaktadır.
Aydınlatma konusunda şekil serbestîsi olduğundan sözlü
ve yazılı yapılabilir denilmektedir (Hakeri, 2007: 134-135).
Ancak ispat kolaylığı açısından ve hekimin lehine olması
için yazılı yapılması tercih edilmektedir. Bilgilendirmede
önemli olan birebir ve yüz yüze sözlü anlatımdır. Hukuki
geçerlilikte aranan ölçüt sözlü ve yeterli anlatımdır. Sözlü
ve yeterli yapılacak onamların yazılı onamlara göre daha
etkili, anlaşılır, güvenilir olduğu saptanmıştır (Türk vd.,
2014: 30). Onamda yaşanan ikilemlerden biri de aydınlatma ve onam kayıtlarının bir arada olup olmamasıdır.
Bilgilendirme sözlü, görsel, CD, broşür vb. araç ve yöntemlerle de yapılabilir fakat pratikte kolaycılık için aydınlatma ve onam kayıtları bir arada aynı form üzerinde yapılmaktadır. Bu nedenle Aydınlatılmış Onam Formlarının
içerik konuları çeşitlenmekte ve sayfa sayısı arttırılarak
hastaya duyurulması istenen tüm bilgiler verilmeye çalışılmaktadır. Buradaki bilgilendirmeler bazen hastanın
onay vermesine yardımcı olacak bilgilendirmelerden ziyade hekimin sorumluluktan kurtulmak için “hastayı bilgilendirmiştim” yaklaşımı tarzında, mevzuatla bağdaşmayan ve amaca ulaşmayan konular içerebilmektedir. 2011
yılında Tıp Etiği ve Tarihi Ana Dalından Namal’ın “Etik Bir
Çağrı: Tüm Tıbbi Müdahaleler Gibi Aydınlatılmış Onamda
Usulüne Göre Uygun İcra Edilmelidir” adlı makalesinde
ayrıntılı belirttiği gibi hem yasa gereği hem de etik gereği
uygulama hakkında temel bilgilere sahip olunarak sadece
yasalardan korunmak için değil etik kavramı için de
onam usulüne uygun icra edilmelidir (Namal, 2011: 19).
Uluslararası düzeyde de Anderson tarafından yayınlanan
makalede her bir ameliyat için bir tane Aydınlatılmış Onam
Formu hazırlanması gerektiği belirtilmektedir (Anderson
vd., 2009: 37)
Hukuksal bakışta onamda asıl olan amacın gerçekleşmesi
için yeterli bilgilendirme ve verilen onamdaki sağlam iradedir. Burada da önemli olan iradeyi sakatlayan bir nedenin bulunmamasıdır. Bunun için aldatılma ve hataya
sebep olacak yönlendirmenin yapılmaması veya kararı etkileyecek eksik ve önemli bilgilendirmemelerin olmaması
gerekir. Bu nedenle Aydınlatılmış Onam Formlarında kapsam, sınırlılıklar, yeterlilik, anlaşıla bilirlik ve zaman önemli
kavramlardır.
Hasta ne kadar bilgilendirilmelidir sorusu tartışılmalıdır. Yasal mevzuata göre konu başlıkları (parametreler) belirlenmiştir. Bu nedenle araştırmamızda bu yasal
başlıklar araştırılmıştır. Ancak birçok makalede fazla bilgilendirmenin de bazen sorun oluşturacağı belirtilmektedir (Güzeldemir, 2005). Bazen de Aydınlatılmış Onam
Formlarındaki yazılan bilgiler hasta üzerinde olumsuz durumların gelişmesine neden olmaktadır. Aydınlatma kapsamı hastanın durumuna göre değişebileceği hallerde bulunmaktadır (turkhukuksitesi.com, 2015). Örneğin estetik

Genellikle Aydınlatılmış Onam Formunda aydınlatma
ve onam bir arada kayıtlandırıldığından mevzuata göre
kapsam parametreleri baz alınarak yaptığımız bu araştırmada da Malatya ili hastanelerinde ciddi eksiklikler tespit edilmiştir. Sonuçlara göre formlarda %85’inde 3 ila 4
parametre arasında uygunsuzluk görülmüştür. Formlara
göre aydınlatma parametrelerinde en fazla uygunsuzluğun gerektiğinde tıbbi yardıma ulaşma (%85), işlemin
tahmini süresi (%85), sağlık için kritik yaşam özellikleri
(%85) ve kullanılacak ilaçların özellikleri (%83) başlıklarında çıkması, aydınlatma ve onam uygulamalarındaki bilgi
yetersizliğine, özen eksikliğine, negatif tutum ve davranışlara, mevzuat detay yetersizliğine bağlanmıştır. Sonuçlara
göre uygunsuzluklar için çalışmalar yapılmalı ve konu hakkındaki bilgi eksikliği eğitimle giderilmelidir.
Çalışmamızın sonuçlarını destekleyen Turla ve ark. yaptığı
çalışmada hastaların %85’i ameliyat süresince hastanedeki kalış sürelerini ve %83’ünün de ameliyat sonrası kritik
yaşam değişikliklerini bilmedikleri belirtilmiştir (Turla vd.,
2005:2). Yıldırım ve ark. yaptığı çalışmada da uzun metinli
onamların kısa onamlara göre hasta bilgi düzeyinde daha
etkili olduğu belirtilmiştir (Yıldırım vd., 2001: 10). Kontrol
grubu oluşturularak yapılan Civaner ve ark. çalışmasında
da ayrıntılı bilgilendirilmiş hasta gruplarının, bilgi düzey ve
hoşnutluğunu arttırdığı tespit edilmiştir (Civaner ve Terzi,
2001:7). Yine diğer bir çalışmada cerrahi branşlarda yazılı
onamların dahili branşlara göre okuyup anlamanın ve sözel anlatımın daha etkili olduğu belirtilmiştir (Ertürk vd.,
2013: 20). Bu sonuçlar gösteriyor ki Aydınlatılmış Onam
Formlarında belirtilen her başlık ve detaylı anlaşılabilir
bilginin, sözel anlatımla birlikte yazılı belge ile sunulması
sürece katkı sağlayacak özellik taşımaktadır.
Aydınlatılmış onamın kapsamı konusunda makalelere bakıldığında birçok ulusal ve uluslar arası düzeyde benzer
aydınlatma parametrelerinin olması gerektiği görülmektedir (Tümer vd., 2015; Oral, 2011: 2; Namal, 2008: 108;
Kayar, 2018: 28; Hakeri, 2007: 134-135). Amerikan Tıp
Birliğinin hekimler için hazırlamış olduğu kılavuzda aydınlatılmış onamın asgari düzeyde içermesi gerektiği konular
ile Türk Tabipler Birliğinin aynı konudaki önerileri yürürlükteki mevzuatla benzerdir (ama-assn.org: 2015; Türk
Tabipler Birliği, 2009: 37). Araştırmamızda da kapsam parametrelerinde uygunsuzlukların yüksek oranda çıkması,
mevzuat haricinde ulusal ve uluslararası ölçütlere göre asgari bir düzey yakalanması için de çok çaba gösterilmesi
gerektiğini vurgulamaktadır.

Sonuç olarak; yaptığımız bu çalışma ile araştırma yapılan
Malatya il hastanelerinin kullandıkları Aydınlatılmış Onam
Formları hakkında, bilinen mevzuat yönündeki değerlendirmelerimizin ülkemizdeki diğer tüm hastaneler konusunda da genelleme yapmak için yeterli olmadığını kabul
etsek te gözlemsel olarak benzer sonuçların olduğunu
tahmin etmekteyiz. Hasta özerkliği ve hak kavramının
önemli bir yere sahip olduğu günümüzde, konunun önemine binaen çok sayıda, ayrıntılı mevzuat ve akademik
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca mezuniyet öncesi ve sonrası dönemde konu sürekli ve etkin eğitimlerle
desteklenmelidir. Aydınlatılmış onam sürecinde, hastaya
sözlü anlatımla ve güçlü bir ilişki ile bilgi ihtiyacı karşılanarak hastanın endişeleri giderilmeli, sağlam ve yeterli
seviyedeki iradesi ile onam alınmalı ve mevzuata uygun
belgelenmelidir. Belgelemede büyük değeri olan ve hastanelerde kullanılan yazılı onam formlarında da içerik konusunda, meslek örgütlerinin müşterek çalışmaları ve önerileri ile her durum için mevzuata uygun örnek standart
formların oluşturulması uygulamaya önemli derecede
katkı sağlayacaktır. Uygunsuzlukların giderilmesi için tüm
paydaşların bilgi düzeyi yükseltilmeli ve daha fazla çaba
gösterilmeli, mevzuat detaylandırılmalı ve birleştirilmeli,
doküman yönetimine önem verilmeli ve yaptırımlar uygulanmalı önerilerini desteklemekteyiz.
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operasyonlarda iyi bir karar için kapsam maddelerinden
daha fazla, kanserli hastalarda da daha az bilgilendirme
yapılarak hastanın psikolojik durumu korunmaya çalışılmaktadır. Bu konuyu destekleyen Yargıtay içtihatları olduğu gibi kapsam ve sınırlılığını desteklemeyen içtihatları da
mevcuttur. Genelde hasta lehine olabilecek bilgilendirme
kapsam ve sınırlılıkları uygun bulunmaktadır.
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YATAN HASTALARIN HİZMET KALİTESİ ALGILARININ
SERVQUAL SKORUNA GÖRE İNCELENMESİ
İkbaliye ZAFER
Darıca Farabi Devlet Hastanesi, ikbaliyezafer@gmail.com

Anahtar Kelimeler: Hastanelerde Hizmet Kalitesi, Sağlıkta Kalite.

ANALYSIS OF HOSPITALIZED PATIENTS SERVICE QUALITY PERCEPTION IN TERMS OF SERVQUAL SCORE
SUMMARY
Quality of health services, as well as in terms of the health of patients, in the same hospital when needed, it is important to
choose again. Patient perceptions of the quality of the determined deficiencies and shortcomings in service delivery aspects of
the hospital identified, and work to be done in this direction, with better quality and effective health care services can be offered.
This work is realized to define in which level the expectations are met and quality perception related to health services of the
patients who are staying at Darıca Farabi State Hospital Servqual service quality scale and personal information form prepared
for the questionnaire. Applied to 300 patients staying in Darıca Farabi State Hospital between the 1-7 September in 2013. Data
gained by the questionnaires are analyzed with the help of SPSS 17.0 statistics programme at the computer environment. T-test
,one way Anova test and Tukey Tests are used for evaluating the data besides frequency,percentage and standart deviation
statistics Besides evaluating the data. As a result of the research, it is concluded that expectations of the patients staying in
Darıca Farabi State Hospital are highly met, however, it gives lower service than expectations in the view of just in security.
The study also service quality perceptions and expectations of patients for age, number of previous hospitalizations, gender,
education level and number of days in the hospital it was determined that according to the variances.
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Sağlık hizmetlerinde kalite, hastaların sağlıkları açısından olduğu kadar, aynı hastaneyi ihtiyaç olduğunda tekrar tercih etmelerinde
önemlidir. Hastaların kalite algılarının değerlendirilmesiyle, hastanelerin hizmet sunumundaki eksiklikleri ve aksayan yönlerinin
belirlenmesi sağlanabilir ve bunlara ilişkin iyileştirmeler sayesinde daha kaliteli ve etkili sağlık hizmetleri sunulabilir. Bu araştırma;
Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde yatan hastaların, sağlık hizmetlerine ilişkin algıladıkları kalite ile beklentilerinin ne düzeyde
karşılandığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kişisel bilgi formu ve Servqual hizmet kalitesi ölçeğinden oluşan anket
formu; Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde 2013 yılı 1-7 Eylül tarihleri arasında yatan 300 hastaya uygulanmıştır. Anketlerden
elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 17.0 istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi,
frekans, yüzde, ortalama standart sapma istatistiklerinin yanında, t testi, tek yönlü anova ve tukey testlerinden faydalanılmıştır.
Araştırma sonucunda; Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nin yatan hastaların beklentilerini büyük oranda karşılandığı, sadece
güvenilirlik boyutunda beklentilerinin altında hizmet verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada ayrıca hastaların hizmet kalite
algı ve beklentilerinde yaşlarına, hastaneye yatış sayılarına, cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına ve hastanede yattıkları gün
sayılarına göre farklılaşmaların olduğu belirlenmiştir.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Keywords : Service Quality, Quality in Health, Hospital

1.

GİRİŞ

Kaliteli sağlık hizmetlerine olan ilgi giderek artmaktadır.
Toplum tarafından daha kaliteli sağlık hizmeti talep edilmekte, rekabet giderek artmakta, aynı doğrultuda sağlık
hizmetlerinin maliyeti artmaktadır. “Kamunun ve politika
yapıcılara sistemdeki verimsizliklerin giderilmesi konusunda baskılar artmakta, kalite ise hizmet sunucularına yapılan ödemelerle ilişkilendirilmektedir. Artan tüketici hareketi, kurumsal baskılar ve yeni düzenlemeler nedeniyle

kalite yönetimi, yöneticiler ve bütün sağlık çalışanları için
stratejik öneme sahip duruma gelmiştir” (Kaya, 2013: iv).
Sağlık kurumlarında sunulan hizmetin kalitesi, bakımın
teknik ve sanatsal yönü ile belirlenir. Bakımın teknik yönü,
verilen hizmetin hastanın sağlık durumunda arzulanır değişiklik yaratması yani hizmetin, çağdaş tıp biliminin gereklerine uyması olarak tanımlanabilir. Bakımın sanatsal
yönü ise, hizmetin verilişinde hasta istek ve beklentilerine
dikkat edilmesi ile ilgilidir.
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Hastaları memnun etmek isteyen yöneticiler, hizmet planlaması ve tasarımında hitap edeceği nüfusun kendi hizmetleriyle ilgili istek ve beklentilerini bilmelidirler. Hasta
istek ve beklentilerini karşılamayan bir sağlık hizmeti, ne
kadar bilimsel esaslara dayalı olarak verilirse verilsin toplum tarafından benimseneceğini söylemek zor olacaktır.
Verilen sağlık bakım hizmetlerinin hastaları ne derecede
mutlu ettiği ve hastanın hastaneden hangi duygularla
ayrıldığının bilinmesi geleceğe yönelik planlamalar açısından oldukça önemlidir.
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“Sağlık hizmetlerinde, sunulan kaliteli bir hizmet ekonomik ve hissi yararlar sağlayacağı gibi, hizmetteki bir hata
ya da ihmal insan hayatına mal olabilmektedir. Bunun için
hata maliyeti çok ağır olan sağlık hizmetleri kalite düzeyinin yüksek tutulması zorunludur” (Karabulut ve Yapraklı,
1999: 119).

Bu araştırma; Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde yatan
hastaların, sağlık hizmetlerine ilişkin algıladıkları kalite ile
beklentilerinin ne düzeyde karşılandığının belirlenmesi
amacıyla gerçekleştirilmiştir.

2.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE
VE SERVQUAL HİZMET KALİTESİ
MODELİ

2.1.

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı

Kalite (Qualites) Latince “nasıl oluştuğu” anlamına gelen
“qualis” kelimesinden gelmektedir. Esasta kalite sözcüğü
hangi ürün ve hizmet için kullanılıyorsa, onun gerçekte ne
olduğunu belli etmek hedefini taşımaktadır. Kalite, genel
anlamda günlük hayattaki konuşmalarda bir ürün veya
hizmetin diğerlerine göre üstünlüğünü ve iyiliğini, diğer
bir ifadeyle kaliteye konu olan ürün ve hizmetin iyi niteliklerinin olduğunu belirtmektedir. Bu bakımdan kalite,
bir ürün veya hizmet hakkında subjektif (kişisel) değerleri
içermektedir (Özçakar, 2010: 107)
Sağlık hizmetlerinde kalite anlayışını şekillendiren bir lider
olan Avedis Donabedian, yüksek kaliteli hizmeti “hizmet
sürecinin bütün kısımlarındaki beklenen kazançlar ve
kayıplar dengesi hesaba katıldıktan sonra, hastanın iyilik
halinin kapsamlı bir ölçüsünü en üst düzeye çıkarması
beklenen hizmet” olarak tanımlamaktadır (Kaya, 2013: 4).
Sağlık hizmetlerinde kalite hedefine ulaşılmasının kalite
yönetim anlayışı ile gerçekleşebileceği öngörülmektedir.
Kalite yönetimi; örgütlerde liderlik, yönetim, insan, sistem ve ürün kalitesinin birlikte ve sürekli geliştirilmesini,
kalite geliştirme, kalite planlama ve kalite kontrol uygulamalarının yapılmasını ve aynı zamanda kalite güvence sistem standartlarının oluşturulmasını hedefleyen yönetim
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anlayışı olarak tanımlanabilmektedir (Aktan,1999: 2).
“Hizmet üretiminde karşılaşılan problemler azaldıkça,
sunulan hizmetin türü önemli olmaksızın kalite ön plana
çıkmaktadır. Böylece, sağlık, eğitim, güvenlik hizmetleri
gibi fertlerin ve toplumun bugününü ve geleceğini yakından ilgilendiren birtakım hizmetlere verilen önem daha
da artmaktadır” (Karabulut ve Yapraklı: 1999: 119).
Yalnız tıbbi faaliyetler acısında ele alınmış bir tanıma göre
sağlık hizmetlerinde kalite; bir hastalık ya da durumun
bir fonksiyonu olarak, bireyin sağlık durumunda ortaya
çıkabilecek bir gerilemeyi en azından durduracak ya da
iyileşme sağlayacak bir şekilde belli faaliyetlerin yerine getirilmesidir. Buna göre sağlık hizmetlerinin kalitesi, doğru
olan tıbbi faaliyetlerin en iyi sonucu verecek şekilde yerine
getirilmesidir. ABD’deki Tıp Enstitüsünün kalite tanımı ise,
birey ve topluma sunulan sağlık hizmetlerinin arzulanan
sağlık çıktılarına ulaşma ihtimalini arttırma ve günün profesyonel bilgi birikimi ile tutarlı olma derecesidir (Çatalca,
2003: 8-9).
Sağlık hizmetlerinde kalite, en basit tanımı ile “doğru, tam
ve zamanında, en düşük maliyetle verilen sağlık hizmeti
ile hastanın memnun ayrılmasını sağlamak” olarak tanımlanabilir (Pakdil, 2007: 38).
Roemer ve Montoya-Aguilar sağlık hizmetlerinde kaliteyi “kullanılan kaynakların ve yapılan faaliyetlerin spesifik
bir göstergesi” olarak tanımlamaktadır (Önsüz, 2008: 34).
Daha kapsamlı bir tanımlamayla kaliteli sağlık hizmetleri; cerrahi girişim için bekleme süresinin kısaltılması, acil
servislerde, gerçekten ihtiyaç duyulan acil sağlık hizmetlerinin verilmesi, yetersiz veya yanlış klinik uygulamaların minumuma indirilmesi günün gelişen bilimsel uygulamalarının hayata geçirilmesi, sağlık personeli ile hasta
ve yakınlarının sağlıklı iletişim kurmaları ve genel olarak
toplumdaki bireylerin sağlıklarının geliştirilmesi olarak ele
alınabilir (Akalın, 2000: 254).
Kaliteli sağlık hizmetleri, dengeli, verimli, planlı, ulaşılabilir ve sıfır hata ile hizmet vermekle gerçekleşebilir. “Kaliteli
hizmet, sürdürülebilir, hizmeti sunan ve alanların memnuniyetlerini artırmaya dayanan, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan bir yönetim anlayışının ürünüdür.
Sağlıkta kalite, kişilerin hem ihtiyacı olan, hem de arzu ettikleri sağlık hizmetinin en düşük maliyetle verilmesidir”
(İncesu ve Yorulmaz, 2013: 4). Donabedian’a göre sağlık
hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetleri bilimi ve teknolojisi
ile bu bilim ve teknolojinin uygulanmasının ürünü olarak
düşünülebilir. Bu ürün etkenlik, etkililik, verimlilik, optimallik, kabul edilebilirlik, yasallık ve hakkaniyeti içeren çeşitli özelliklerle nitelendirilebilir (Kaya, 2013: 5-6);
“Etkenlik: Etkenlik (efficacy), en uygun koşullar altında
kullanıldığında, sağlık hizmetleri bilim ve teknolojisinin
sağlıkta iyileştirmeler meydana getirme yeteneğidir. “En
uygun koşulları” belirlemek mümkün olmadığında bunun yerine “belirli koşullar altında” terimi kullanılabilir.

ile beklentileri arasındaki fark hizmet kalitesinin ölçüm indeksi olarak kabul görmektedir. Hizmet kalitesinin ölçümü
üzerine literatürde farklı yöntemlerin olduğu görülmektedir. “Bunlardan bazıları yaygın uygulama alanları bulurken
bazıları sadece sektörel uygulamalarda kullanılmıştır. Bu
yöntemlerden en yaygını Parasuraman ve arkadaşları tarafından önerilen Servqual yöntemidir” (Kaya, 2013: 43).

Etkililik: Etkililik (effectiveness), sağlıkta şimdi ulaşılabilir olan iyileştirmelere gerçekte ulaşma derecesidir.
Bu, gerçek performans ile idealde ya da belirli koşullar
altında sağlık hizmetleri bilim ve teknolojisinin ulaşması
beklenebilen performans arasında karşılaştırma yapmayı
gerektirir.

Servqual hizmet kalitesi modelinde hizmet kalitesi algılamalarını etkileyen boşluklar ve bunlara neden olan faktörler şu şekildedir (Chowdhury, 2008: 134-135Akt: Yaşa,
2012:67-68):

Verimlilik: Verimlilik (efficiency), sağlıkta ulaşılabilir iyileştirmeleri azaltmaksızın hizmet maliyetini azaltma
yeteneğidir.
Optimallik: Optimallik (optimality), sağlıktaki iyileştirmeleri, bu iyileştirmelerin maliyeti ile dengelemektir. Bu tanım, sağlık hizmetlerinin maliyetleri ve faydaları arasında
“en iyi” ya da “optimum” bir nokta bulunduğu anlamına
gelir. Bu noktanın altında, faydalara göre düşük maliyetle daha fazla fayda elde edilebilir, üzerinde ise faydalara
göre çok fazla maliyetle ilave faydalar elde edilir.
Kabul Edilebilirlik: Kabul edilebilirlik (acceptability), hastaların ve ailelerinin isteklerine, arzularına ve beklentilerine uygunluk olarak tanımlanır. Kabul edilebilirliğin beş
ögesi vardır: Erişilebilirlik, hasta-hizmet sunucusu ilişkisi,
hizmetin rahatlık ve konfor sağlayan yönleri, hastaların
hizmetin etkileri, riskleri ve maliyeti ile ilgili tercihleri ve
hastaların adil ve hakkaniyetli olarak düşündükleri şeyler.
Yasallık: Yasallık (legitimacy), etik prensipler, değerler,
normlar, yasalar ve düzenlemelerde ifade edilen sosyal
tercihlere uygunluk olarak tanımlanır. Kısaca sosyal kabul
edilebilirlik olarak görülebilir.
Hakkaniyet: Hakkaniyet (equity), bir toplumun üyeleri
arasında sağlık hizmetlerinin ve faydalarının dağıtımında, doğru ya da adil olanı belirleyen prensibe uygunluk
olarak tanımlanır. Hakkaniyet, hizmeti bireyler için kabul
edilebilir ve sosyal olarak yasal hale getiren şeyin bir kısmıdır. Hakkaniyet, kalitenin ayrı bir özelliği olacak kadar
önemlidir”.

2.2.

SERVQUAL Hizmet Kalitesi Modeli

Alınan hizmetin kalitesinin belirlenmesi soyut bir süreçtir.
Diğer bir ifade ile somut bir ürün hakkında müşterilerin
görüşleri daha rahat ortaya konulabilirken, hizmetlerde
daha zordur. Bu nedenle verilen hizmetlere ilişkin müşteri algılarını ölçmek için hizmet işletmeleri farklı yöntemler
geliştirmektedirler. Ölçülemeyen şey, iyileştirilemez görüşünden yola çıkarak, sistemli bir çalışma ile hizmet kalitesi
ölçülebilir. Müşterilerin hizmet sunumuna ilişkin algıları

■■ “Birinci Boşluk, müşterilerin beklentilerine karşı
yönetimin algıları (Bilgi Boşluğu): Müşterilerin bir
hizmetten beklentileri ile yönetimin müşteri beklentilerini algılaması arasında farklılıklar oluşabilmektedir.
■■ Boşluk, yönetim algılarına karşı hizmetin özellikleri (Standardizasyon Boşluğu): Bilgi boşluğu Yönetim
bazı zamanlarda müşteri beklentilerini doğru algılamasına rağmen, onların ihtiyaçlarını karşılayacak olan
hizmet standartlarını sağlayamayabilir.
■■ İkinci Boşluk, yeni hizmet tasarım ve standardına
karşı hizmet sunumu (Sunum Boşluğu): Hizmet sunumu için belirlenen hizmet standartlarının tarifi ile
gerçekte sunulan hizmetin kalitesi arasındaki farklılık
olabilir.
■■ Üçüncü Boşluk, hizmet sunumuna karşı dış iletişim
(İletişim Boşluğu): Gerçekte sunulan hizmet kalitesi
ile firmanın dışarıyla iletişim yolları aracılığıyla broşür
veya ilanlarda tarif ettiği hizmet kalitesi arasında farklılık olabilir.
■■ Dördüncü Boşluk, algılanan hizmete karşı beklenen hizmet (Hizmet Boşluğu): Bu boşluk, müşterilerin hizmetten beklentileriyle gerçekte aldıkları ve algıladıkları hizmetin kalitesi arasındaki farklılıktan ortaya
çıkmaktadır”.
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Uygulamanın kalitesi değerlendirilirken etkenlik kontrol
edilmez. Etkenlik araştırma, deneyim ve profesyonel fikir
birliğinin bir ürünü olarak bize önceden verilir. Alternatif
hizmet stratejilerinin göreli etkenliği, iyi kontrol edilmiş
klinik araştırmalar ya da teknoloji değerlendirme yoluyla
belirlenir. Klinik yönetimin bilinen en etken stratejisi başarılabilecek olanın üst sınırını belirler; bu teknolojik sınırdır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

SÖZEL BİLDİRİLER

Bilgi boşluğu, standardizasyon boşluğu, sunum boşluğu
ve iletişim boşluğunun bir fonksiyonudur. Hizmet boşluğu, bu açıkların veya boşlukların azalması veya artmasıyla
aynı yönde hareket eder.

2.3.

SERVQUAL Hizmet Kalitesi Boyutları

Parasuraman, Zeithaml ve Berry’ ye göre söz konusu beş
hizmet kalitesi boyutu bir iskelet oluşturmakta ve gerektiğinde başka hizmet organizasyonlarında da uyarlanabilmektedir. Araştırmacılara göre; hizmet sektöründe yer
alan kuruluşların kendine özgü özellikleri vardır. Ancak
genel olarak tüm hizmet sağlayan organizasyonlarda geçerli olan aşağıdaki beş hizmet kalitesi boyutundan söz
etmek mümkündür. Bu boyutlar aşağıda özet olarak yer
almıştır (Nasır ve Nasır, 2008: .248-249);
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SÖZEL BİLDİRİLER
■■ Fiziksel özellikler: Tesislerin fiziksel özellikleri, araç ve
gereçler ve hizmet veren personelin fiziksel görünümü
■■ Güvenilirlik: Söz verilen hizmet performansının sürekli, doğru ve güvenilebilir bir şekilde sunulması.
■■ Heveslilik: Çalışanların hizmeti sunmak için istekli ve
hazır olması. Müşteriye yardımcı olma istekliliği ve hizmetin vakitlice verilmesi
■■ Güvence/Söz: Çalışanların bilgisi, nezaketi ve müşterilerinin güvenini ve itimadını kazanma kabiliyeti

3.
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VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

■■ Empati: Müşterilerini dikkate alma, önemseme ve bireysel ilgi gösterme

GEREÇ VE YÖNTEM

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” (Karasar, 2009: 77).
Araştırmanın evrenini; Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde
2013 yılı 1-7 Eylül tarihleri arasında yatan hastalar oluşturmaktadır. Araştırmada örnekleme yoluna gidilmemiştir. Hastane 298 yatak kapasitelidir. Araştırmaya başlanıldığında hastanede yatan 270 hasta bulunmaktadır.
Hastaların tamamına ulaşılmaya çalışılmış, ancak gönüllülük esas alınmıştır. Bir hafta içerisinde hastaneye yeni
yatan hastalarla birlikte araştırma 300 hasta üzerinde
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Söz konusu anket 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hastaların tanımlayıcı özelliklerini (yaş, cinsiyet, vb.) belirlemeye yönelik 6 soru yer
almaktadır. İkinci bölümde ise Servqual hizmet kalitesi
beklenti ölçeği 3. Bölümde de Servqual hizmet kalitesi
algı ölçeği yer almaktadır. Ölçeğe ilişkin güvenilirlik analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 1’de görülmektedir. Ölçeğin boyutlarının güvenirlik katsayıları yüksek
olarak bulunmuştur.
Tablo 1: Güvenirlik Katsayıları
Maddeler

58

Boyutlar

α

1-4

Somut Özellikler

0,854

5-9

Güvenilirlik

0,679

10-13

Heveslilik

0,729

14-17

Güven

0,829

18-22

Empati

0,854

Katılımcılara sorulan sorular, anketin cevaplandırılmasını
kolaylaştırmak, araştırmacının verileri daha hızlı değerlendirmesini sağlamak amacıyla kapalı uçludur. Araştırmada
kullanılan Likert Ölçeği, kolaylığı nedeni ile tercih edilmiştir. Anketi yanıtlayan kişilere verilen önermelerle ilgili
görüşlerini, çok olumludan çok olumsuza kadar sıralanan
seçeneklerden belirtmeleri istenmiştir. Buna göre; (5)
çok yüksek, (4) yüksek, (3) kararsızım, (2) düşük, (1) çok
düşük şeklinde bir ölçek kullanılmıştır. Ölçek sonuçları
5.00-1.00=4.00 puanlık bir genişliğe dağılmışlardır. Bu
genişlik beşe bölünerek hastaların hizmet kalite beklentileri ve algıları 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.
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical
PackageforSocialSciences) for Windows 17.0 programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken
tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, Ortalama,
Standart sapma) kullanılmıştır. Hastaların hizmet kalite
beklenti ve algı düzeyleri arasındaki farklılaşmayı incelemek için eşleşmiş t testi analizi kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı t-testi,
ikiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplararası
karşılaştırmalarında Tek yönlü (Oneway) Anova testi ve
farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey Post Hoc
testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.

4.

BULGULAR

Bu bölümde, araştırmaya katılan hastalardan ölçekler yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak
açıklama ve yorumlar yapılmıştır.

4.1.

Hastaların Demografik Özelliklerine Göre
Dağılımı

Araştırmaya katılan hastaların 156’sı (%52,0) erkek, 144’ü
(%48,0) kadın, 30’u (%10,0) 20 yaş ve altı, 79’u (%26,3) 21
- 30 yaş, 57’si (%19,0) 31 - 40 yaş, 45’i (%15,0) 41 - 50 yaş
ve 89’u (%29,7) 51 yaş ve üzerindedir. Öğrenim durumu
değişkeni açısından 27’si (%9,0) okur-yazar, 64’ü (%21,3) ilkokul, 62’si (%20,7) ortaokul, 83’ü (%27,7) lise, 34’ü (%11,3)
ön lisans, 20’si (%6,7) lisans, 10’u (%3,3) yüksek lisans/doktora öğrenim durumunda olup, 136’sı (%45,3) 0-1000 TL,
89’u (%29,7) 1001-2000 TL, 53’ü (%17,7) 2001-3000 TL, 22’si
(%7,3) 3001 TL ve üzeri aylık gelir düzeyindedir. Hastaların
144’ü (%48,0) 1 kez, 109’u (%36,3) 2 kez, 26’sı (%8,7) 3 kez,
21’i (%7,0) 4 kez ve üzeri aynı hastanede hasta olarak yatmakta olup, hastalar bulunduğu hastanede şuanki yatışta bulunduğu gün sayısı değişkenine göre 153’ü (%51,0)

SÖZEL BİLDİRİLER

Frekans(n)

Yüzde (%)

Erkek

156

52,0

Kadın

144

48,0

20 Yaş Ve Altı

30

10,0

21 - 30 Yaş

79

26,3

31 - 40 Yaş

57

19,0

41 - 50 Yaş

45

15,0

51 Yaş Ve üzeri

89

29,7

Okur-yazar

27

9,0

İlkokul

64

21,3

Ortaokul

62

20,7

Lise

83

27,7

Ön Lisans

34

11,3

Lisans

20

6,7

Yüksek Lisans/doktora

10

3,3

0-1000 TL

136

45,3

1001-2000 TL

89

29,7

2001-3000 TL

53

17,7

3001 TL Ve üzeri

22

7,3

1 Kez

144

48,0

Şuan Bulunduğu 2 Kez
Hastanedeki
3 Kez
Yatış Sayısı

109

36,3

26

8,7

4 Kez Ve üzeri

21

7,0

1-3 Gün

153

51,0

Cinsiyet

Yaş

Öğrenim
Durumu

Aylık Ortalama
Gelir Durumu

Hastanede
Yatışta
Bulunduğu Gün
Sayısı

Gruplar

4-7 Gün

80

26,7

8-11 Gün

37

12,3

12 Gün Ve üzeri

30

10,0

1-3 gün, 80’i (%26,7) 4-7 gün, 37’si (%12,3) 8-11 gün, 30’u
(%10,0) 12 gün ve üzeri olarak dağılmaktadır.

4.2.

Hastaların Beklenen ve Algılanan Hizmet
Kalite Düzeyleri Arasındaki Farklılık İçin
Yapılan Eşleşmiş T-Testi Sonuçları

Fiziksel özellikler beklentisi ile fiziksel özellikler algısı, güvenilirlik beklentisi ile güvenilirlik algısı, heveslilik beklentisi ile heveslilik algısı, güven beklentisi ile güven algısı, empati beklentisi ile empati algısı, beklenen hizmet kalitesi
ile algılanan hizmet kalitesi arasında anlamlı bir farklılığın
olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan analiz sonrası bulgular aşağıda verilmiştir.
Güvenilirlik beklentisi ile güvenilirlik algısı ortalamalarının
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla yapılan eşleştirilmiş grup t-testi sonucunda,
aritmetik ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur(t=2,426; p=0,016<0,05). Güvenilirlik

Beklenti

Algı

Ölçümler

N
Ort

Fiziksel Özellikler
Beklentisi - Fiziksel
Özellikler Algısı

Ss

Ort

Z

p

Ss

3,857 0,813 3,760 0,813

300

1,510 0,132

Güvenilirlik Beklentisi 3,948 0,948 3,739 0,950
Güvenilirlik Algısı

300

2,426 0,016

Heveslilik Beklentisi Heveslilik Algısı

3,845 0,905 3,678 0,979

300

1,955 0,052

Güven Beklentisi Güven Algısı

3,906 0,867 3,758 0,949

300

1,867 0,063

Empati Beklentisi Empati Algısı

3,754 0,969 3,750 0,974

300

0,047 0,962

Beklenen Hizmet
Kalitesi - Algılanan
Hizmet Kalitesi

3,861 0,812 3,738 0,836

300

1,701 0,090

beklentisi ortalaması (x=3,948) güvenilirlik algısı ortalamasından (x=3,739) yüksektir. Fiziksel özellikler beklentisi ile
fiziksel özellikler algısı, heveslilik beklentisi ile heveslilik algısı, güven beklentisi ile güven algısı, empati beklentisi ile
empati algısı, beklenen hizmet kalitesi ile algılanan hizmet
kalitesi ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan eşleştirilmiş grup
t-testi sonucunda, aritmetik ortalamalar arasındaki fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).

4.3.
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Tablolar

Tablo 3: Hastaların Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalite
Düzeyleri Arasındaki Farklılık İçin Yapılan Eşleşmiş
T-Testi Sonuçları

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 2: Hastaların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı

Hastaların Algılanan Hizmet Kalite
Düzeylerinin Demografik Özelliklere Göre
Farklılaşma Durumu

Araştırmada hastaların hizmet kalite algılarının, cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına, gelir durumlarına ve hastanede şuan ki yatışta bulunduğu gün sayılarına göre istatistiksel olarak farklılık göstermediği belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan hastaların hastane hizmet kalite algısını belirleyen boyutlardan; fiziksel özellikler, güvenilirlik
ve güven algısı boyutlarında anlamlı farklılıkların olmadığı,
heveslilik, empati ve genel algıladıkları hizmet kalitelerinde farklılıkların olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Buna göre;
51 ve daha büyük yaşta olan hastaların heveslilik algısı
puanları, 31-40 yaş ve daha küçük yaştakilerin algılarından düşük bulunmuştur. 20 ve daha küçük yaşta olan hastaların empati ve genel algılanan hizmet kalitesi puanları
51 ve daha büyük yaşta olan hastaların algılanan hizmet
kalitesi puanlarından yüksek bulunmuştur.
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Tablo 4: Hastaların Algılanan Hizmet Kalite Düzeylerinin Yaşa Göre Ortalamaları

Fiziksel Özellikler Algısı

Heveslilik Algısı

Güven Algısı

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Güvenilirlik Algısı

Empati Algısı

Algılanan Hizmet Kalitesi

N

Ort

Ss

20 Yaş Ve Altı

30

4,033

0,911

21 - 30 Yaş

79

3,646

0,861

31 - 40 Yaş

57

3,921

0,703

41 - 50 Yaş

45

3,650

0,671

51 Yaş Ve üzeri

89

3,722

0,845

20 Yaş Ve Altı

30

4,073

0,771

21 - 30 Yaş

79

3,732

1,015

31 - 40 Yaş

57

3,888

0,832

41 - 50 Yaş

45

3,738

0,862

51 Yaş Ve üzeri

89

3,539

1,027

20 Yaş Ve Altı

30

4,100

0,706

21 - 30 Yaş

79

3,788

0,986

31 - 40 Yaş

57

3,807

0,832

41 - 50 Yaş

45

3,672

0,842

51 Yaş Ve üzeri

89

3,357

1,117

20 Yaş Ve Altı

30

4,033

0,776

21 - 30 Yaş

79

3,775

1,059

31 - 40 Yaş

57

3,864

0,892

41 - 50 Yaş

45

3,778

0,731

51 Yaş Ve üzeri

89

3,573

1,014

20 Yaş Ve Altı

30

4,087

0,721

21 - 30 Yaş

79

3,787

1,039

31 - 40 Yaş

57

3,905

0,912

41 - 50 Yaş

45

3,760

0,729

51 Yaş Ve üzeri

89

3,499

1,087

20 Yaş Ve Altı

30

4,067

0,683

21 - 30 Yaş

79

3,747

0,868

31 - 40 Yaş

57

3,879

0,734

41 - 50 Yaş

45

3,722

0,637

51 Yaş Ve üzeri

89

3,536

0,956

F

p

Fark

2,083

0,083

2,301

0,059

4,486

0,002

1,681

0,154

2,835

0,025

1>5

2,942

0,021

1>5

1>5
2>5
3>5

Tablo 5: Hastaların Algılanan Hizmet Kalite Düzeylerinin Şuanki Bulunduğu Hastanedeki Yatış Sayısı Göre Ortalamaları

Fiziksel Özellikler Algısı

Güvenilirlik Algısı

Heveslilik Algısı

Güven Algısı

Empati Algısı

Algılanan Hizmet Kalitesi

60

Grup

Grup

N

Ort

Ss

1 Kez

144

3,887

0,810

2 Kez

109

3,640

0,834

3 Kez

26

3,692

0,756

4 Kez Ve üzeri

21

3,595

0,700

1 Kez

144

3,896

0,913

2 Kez

109

3,560

0,893

3 Kez

26

3,908

0,869

4 Kez Ve üzeri

21

3,391

1,327

1 Kez

144

3,826

0,936

2 Kez

109

3,502

0,980

3 Kez

26

3,683

0,841

4 Kez Ve üzeri

21

3,560

1,284

1 Kez

144

3,835

0,938

2 Kez

109

3,677

0,917

3 Kez

26

3,702

0,721

4 Kez Ve üzeri

21

3,726

1,376

1 Kez

144

3,836

0,947

2 Kez

109

3,624

0,946

3 Kez

26

3,792

0,821

4 Kez Ve üzeri

21

3,762

1,399

1 Kez

144

3,857

0,816

2 Kez

109

3,600

0,795

3 Kez

26

3,764

0,717

4 Kez Ve üzeri

21

3,604

1,182

F

p

2,346

0,073

3,930

0,009

2,409

0,067

0,619

0,603

1,002

0,392

2,184

0,090

Fark

1>4
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Grup

larının şuanki bulunduğu hastanedeki yatış sayısı değişkenine göre farklılık göstermektedir (p<0.05). Buna göre;
şuanki bulunduğu hastanedeki yatış sayısı 1 kez olan hastaların güvenilirlik algıları, şuanki bulunduğu hastanedeki
yatış sayısı 4kez olan hastaların güvenilirlik algısından
yüksektir.

4.4.

Fiziksel Özellikler
Beklentisi
Güvenilirlik Beklentisi
Heveslilik Beklentisi

Hastaların Beklenen Hizmet Kalite
Düzeylerinin Demografik Özelliklere Göre
Farklılaşma Durumu

Araştırmaya katılan hastaların gelir durumlarına ve hastanede şuanki hastanede yatış sayılarına göre hizmet
kalite beklentilerinde istatistiksel olarak farklılık olmadığı
belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan hastaların hizmet kalitesi beklenti
puanları tüm boyutlarda hastaların cinsiyetlerine göre
farklılık göstermektedir (p<0,05). Erkek hastaların hizmet
kalitesi beklentileri tüm boyutlarda, kadın hastaların bek-

Güven Beklentisi
Empati Beklentisi
Beklenen Hizmet
Kalitesi

Erkek

N

Ort

Ss

156 4,005

0,727

Kadın 144 3,696

0,871

Erkek

156 4,140

0,738

Kadın 144 3,740

1,097

Erkek

156 4,091

0,699

Kadın 144 3,578

1,022

Erkek

156 4,043

0,720

Kadın 144 3,757

0,983

Erkek

156 3,982

0,816

Kadın 144 3,507

1,061

156 4,053

0,658

Kadın 144 3,653

Erkek

0,909

t

p

3,342

0,001

3,726 0,000
5,112 0,000
2,894 0,005
4,367 0,000
4,393 0,000

Araştırmaya katılan hastaların yaşlarına göre hizmet kalitesi beklenti puanlarında yaşlarına göre tüm boyutlarda anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Buna
göre; 51 ve daha büyük yaşta olan hastaların hizmet
kalite beklentilerinin diğer yaşlardaki hastalardan daha
yüksektir.

lentilerinden yüksek bulunmuştur.
Tablo 7: Hastaların Beklenen Hizmet Kalite Düzeylerinin Yaşa Göre Ortalamaları

Fiziksel Özellikler Beklentisi

Güvenilirlik Beklentisi

Heveslilik Beklentisi

Güven Beklentisi

Empati Beklentisi

Beklenen Hizmet Kalitesi

Grup

N

Ort

Ss

20 Yaş Ve Altı

30

4,000

0,698

21 - 30 Yaş

79

3,554

0,803

31 - 40 Yaş

57

3,904

0,977

41 - 50 Yaş

45

3,878

0,663

51 Yaş Ve üzeri

89

4,037

0,749

20 Yaş Ve Altı

30

4,093

0,768

21 - 30 Yaş

79

3,625

1,042

31 - 40 Yaş

57

3,951

1,013

41 - 50 Yaş

45

3,978

0,723

51 Yaş Ve üzeri

89

4,169

0,910

20 Yaş Ve Altı

30

4,017

0,626

21 - 30 Yaş

79

3,411

1,007

31 - 40 Yaş

57

3,759

1,116

41 - 50 Yaş

45

3,894

0,658

51 Yaş Ve üzeri

89

4,202

0,655

20 Yaş Ve Altı

30

3,967

0,845

21 - 30 Yaş

79

3,680

0,846

31 - 40 Yaş

57

3,890

1,105

41 - 50 Yaş

45

3,756

0,706

51 Yaş Ve üzeri

89

4,171

0,725

20 Yaş Ve Altı

30

3,987

0,726

21 - 30 Yaş

79

3,375

0,948

31 - 40 Yaş

57

3,632

1,122

41 - 50 Yaş

45

3,764

0,783

51 Yaş Ve üzeri

89

4,085

0,920

20 Yaş Ve Altı

30

4,015

0,686

21 - 30 Yaş

79

3,527

0,803

31 - 40 Yaş

57

3,824

0,990

41 - 50 Yaş

45

3,856

0,646

51 Yaş Ve üzeri

89

4,132

0,706

F

p

Fark

4,303

0,002

5>2

3,822

0,005

5>2

9,389

0,000

1>2
4>2
5>2
5>3

3,956

0,004

5>2

6,769

0,000

1>2
5>2
5>3

6,593

0,000

1>2
5>2
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lirleyen boyutlardan sadece güvenilirlik algıları ortalama-

Tablo 6: Hastaların Beklenen Hizmet Kalite Düzeylerinin
Cinsiyete Göre Ortalamaları

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Araştırmaya katılan hastaların hizmet kalite algılarını be-
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Tablo 8: Hastaların Beklenen Hizmet Kalite Düzeylerinin Öğrenim Durumu Göre Ortalamaları
Grup

Güvenilirlik Beklentisi

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Fiziksel Özellikler Beklentisi

Heveslilik Beklentisi

Güven Beklentisi

Empati Beklentisi

Beklenen Hizmet Kalitesi

Ort

Ss

Okur-yazar

27

3,843

1,277

İlkokul

64

3,883

0,774

Ortaokul

62

4,117

0,691

Lise

83

3,855

0,596

Ön Lisans

34

3,765

0,828

Lisans

20

3,338

0,994

Yüksek Lisans/doktora

10

3,475

0,837

Okur-yazar

27

3,474

1,541

İlkokul

64

4,022

0,904

Ortaokul

62

4,200

0,750

Lise

83

4,186

0,647

Ön Lisans

34

3,577

0,891

Lisans

20

3,290

1,102
0,984

Yüksek Lisans/doktora

10

3,800

Okur-yazar

27

3,722

1,298

İlkokul

64

3,930

0,876

Ortaokul

62

4,057

0,674

Lise

83

4,030

0,598

Ön Lisans

34

3,522

0,922

Lisans

20

2,988

1,368

Yüksek Lisans/doktora

10

3,600

0,860

Okur-yazar

27

3,926

1,244

İlkokul

64

3,969

0,801

Ortaokul

62

3,976

0,666

Lise

83

4,036

0,755

Ön Lisans

34

3,699

0,802

Lisans

20

3,325

1,181

Yüksek Lisans/doktora

10

3,800

1,154

Okur-yazar

27

3,667

1,451

İlkokul

64

3,778

0,976

Ortaokul

62

3,965

0,834

Lise

83

3,916

0,688

Ön Lisans

34

3,353

0,954

Lisans

20

3,270

1,259

Yüksek Lisans/doktora

10

3,520

1,003

Okur-yazar

27

3,712

1,298

İlkokul

64

3,915

0,765

Ortaokul

62

4,065

0,650

Lise

83

4,009

0,552

Ön Lisans

34

3,572

0,813

Lisans

20

3,246

1,088

Yüksek Lisans/doktora

10

3,641

0,775

Araştırmaya katılan hastaların öğrenim durumlarına göre
hizmet kalitesi beklenti puanlarında yaşlarına göre tüm
boyutlarda anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.05).

62

N

F

p

Fark

2,988

0,008

3>6

5,824

0,000

3>1
4>1
3>5
4>5
2>6
3>6
4>6

5,641

0,000

2>6
3>6
4>6

2,347

0,031

4>6

2,921

0,009

3>5

4,330

0,000

2>6
3>6
4>6

Genel olarak ortaokul mezunlarının beklentilerinin diğer
öğrenim durumunda olan hastalardan daha yüksek olduğu gözlenmiştir.
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N

Ort

Ss

153

3,928

0,664

4-7 Gün

80

3,628

0,939

8-11 Gün

37

4,128

0,893

12 Gün Ve üzeri

30

3,767

0,912

1-3 Gün

153

4,084

0,807

4-7 Gün

80

3,678

1,076

8-11 Gün

37

3,935

1,112

12 Gün Ve üzeri

30

3,993

0,925

1-3 Gün

153

3,881

0,832

4-7 Gün

80

3,659

1,043

8-11 Gün

37

3,878

0,982

12 Gün Ve üzeri

30

4,117

0,688

1-3 Gün

153

3,961

0,773

4-7 Gün

80

3,747

1,034

8-11 Gün

37

3,912

0,936

12 Gün Ve üzeri

30

4,042

0,713

1-3 Gün

153

3,833

0,823

4-7 Gün

80

3,550

1,109

8-11 Gün

37

3,660

1,212

12 Gün Ve üzeri

30

4,013

0,858

1-3 Gün

153

3,939

0,675

4-7 Gün

80

3,649

0,966

8-11 Gün

37

3,893

0,978

12 Gün Ve üzeri

30

3,988

0,716

1-3 Gün
Fiziksel Özellikler Beklentisi

Güvenilirlik Beklentisi

Heveslilik Beklentisi

Güven Beklentisi

Empati Beklentisi

Beklenen Hizmet Kalitesi

Araştırmaya katılan hastaların hizmet kalite beklentilerini belirleyen boyutlardan fiziksel özellikler ve güvenilirlik
beklentilerinde istatistiksel açıdan farklılıkların olduğu
(p<0.05)., diğer boyutlar olan heveslilik, güven, empati ve
genel hizmet kalite beklentilerinde hastanede şuanki yatışta bulunduğu gün sayısına göre farklılıkların olmadığı
belirlenmiştir (p>0.05). Buna göre; Bulunduğu hastanede
şuanki yatışta bulunduğu gün sayısı 1-3 gün ve 8-11 gün
olan hastaların fiziksel özellikler beklentileri hastanede
şuan yatışta bulunduğu gün sayısı 4-7 gün olan hastalardan yüksektir. Bulunduğu hastanede şuan yatışta bulunduğu gün sayısı 1-3 gün olan hastaların güvenilirlik beklentileri de bulunduğu hastanede şuan yatışta bulunduğu
gün sayısı 4-7 gün olan hastalardan yüksektir.

5.

SONUÇ

Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde yatan hastaların, sağlık hizmetlerine ilişkin algıladıkları kalite ile beklentilerinin
ne düzeyde karşılandığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırmadan ulaşılan sonuçlar aşağıda tartışılarak sunulmuştur:
Araştırmaya katılan hastaların hizmet kalite beklenti ve
algıları, fiziksel özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven ve

F

p

Fark

4,130

0,007

1>2
3>2

3,319

0,020

1>2

2,145

0,095

1,354

0,257

2,382

0,070

2,595

0,053

empati boyutları olmak üzere beş boyutta incelenmiştir.
Hizmet kalite beklenti ve algıları arasında istatistiksel açıdan tek farklılık güvenilirlik boyutunda ortaya çıkmıştır.
Buradan hastanenin fiziksel özellikler, heveslilik, güven ve
empati boyutlarında hastaların hizmet kalite beklentilerini karşıladığı, güvenilirlikte ise hastaların beklentilerinin
altında olduğu sonucuna varılmıştır. “Sağlık sisteminde
önemli yer işgal eden hastanelerin karmaşık bir sistemi
vardır. Bu karmaşık sistemin en önemli unsuru ise insandır ve konu insan sağlığı olduğunda ise hizmetin kalitesi
ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde son yıllarda sağlık hizmetlerinde önem kazanan kalite çalışmalarında amaç hastaneye başvuranların ve hastane çalışanlarının beklenti ve
ihtiyaçlarının karşılanmasıdır” (Kırkbıyık ve Doğan, 2000).
Bu bağlamda yapılan araştırmada hastaların beklentilerinin yüksek oranda karşılandığı belirlenmiştir.Araştırmaya
katılanların cinsiyetlerine, öğrenim durumu, aylık ortalama gelir durumu ve hastanede yattığı gün sayısına göre
algıladıkları hizmet kalite düzeyinin farklılaşmadığı belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile kadın ve erkek, farklı öğrenim
durumunda ve farklı ortalama aylık gelir düzeyine sahip
ve hastalığından dolayı hastanede yattığı gün sayısı farklı
olan hastaların, hastaneden algıladıkları hizmet kalite düzeyleri benzerlik göstermektedir. Araştırmaya katılanların
yaşlarına göre hizmet kalitesi boyutlarından heveslilik,
empati ve genel hizmet kalite algılarında farklılaşmalar olduğu, şu anki bulunduğu hastanedeki yatış sayısına göre
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Grup

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 9: Hastaların Beklenen Hizmet Kalite Düzeylerinin Bulunduğu Hastanede Şuanki Yatışta Bulunduğu Gün Sayısı Göre
Ortalamaları

63

64

güvenilirlik algılarında farklılaşmaların olduğu belirlenmiştir. Buna göre 20 yaş ve altındaki hastaların heveslilik, empati ve genel hizmet kalite algıları, daha büyük yaşlardaki
hastalardan daha olumlu, ilk kez yatan hastaların güvenilirlik algıları da 2 kez yatan hastalardan daha olumludur.
Araştırmaya katılan hastaların cinsiyetlerine, yaşlarına ve
öğrenim durumlarına göre hizmet kalite beklentilerinde
farklılaşmalar olduğu belirlenmiştir. Hizmet kalitesini belirleyen tüm boyutlarda erkek hastaların beklentilerinin,
kadın hastalardan, 20 yaş ve altındaki hastalarla 51 yaş
ve üzerindeki hastaların hizmet kalite beklentileri, diğer
yaşlardaki hastalardan, ortaöğretim mezunu hastaların
diğer öğrenim durumundaki hastalardan hizmet kalite
beklentilerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmaya katılan hastaların şuan hastanede yatışta bulunduğu gün sayısına göre hizmet kalitesini belirleyen faktörlerden fiziksel özellikler ve güvenilirlik beklentilerinde
farklılaşmalar olduğu belirlenmiştir. Buna göre hastanede
kaldığı 8-11 gün olanların fiziksel özellikler beklentisi, 1-3
gün yatanlarında güvenilirlik beklentileri, diğer yatış günlerinde bulunanlardan yüksektir.
01-04 Mart 2016, Antalya
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Literatürde ise bu konuda farklı sonuçlara rastlamak
mümkündür. Kulkul ve Işıkhan’ın (2006) araştırmalarında
Hastaların sosyo-demografik özellikleri ile hizmet kalitesi
puanlarının karşılaştırılması sonucunda; erkek hastaların
kadın hastalara göre sunulan hizmeti daha kaliteli algıladığı,
yaşlı hastaların genç hastalara göre sunulan hizmeti daha
kaliteli algıladığı, hizmet kalitesinin tüm boyutları açısından
öğrenim düzeyi düştükçe sunulan hizmetin daha kaliteli algılandığı saptanmıştır. Ercan ve arkadaşlarının (2004) yaptıkları araştırmada ise; eğitim ve gelir düzeyinin artmasıyla
hastaların tatmin düzeylerinin azaldığı, yaşın artışıyla memnuniyetin arttığı saptanmıştır. Devabakan’ın (2005) iki ayrı
hastanede yaptığı araştırmasında hastanenin birinde farklı
yaş gruplarında bulunan hastaların hizmet kalitesine yönelik algıları arasında önemli bir fark kaydedilmezken, diğer
hastanede hastanenin fiziksel özellikleri açısından yaşlı hastaların genç hastalara göre sunulan hizmetleri daha kaliteli
algıladıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Yine aynı araştırmada
her iki hastanede tedavi gören hastaların hizmet kalitesine yönelik algılarında önemli bir fark tespit edilmemiştir.
Buradan araştırmadan çıkan bulgular ve ilgili literatür doğrultusunda hastaların hizmet kalitesine yönelik algılarında
demografik özellikler açısından bir genelleme yapılamayacağı, her araştırmaya göre farklı sonuçlar çıkabileceği söylenebilir. Bulguları inceleyecek olursak, yüksek hizmet kalitesi ile karşılaşan hastalar elde ettikleri hizmetten memnun
olacak yani müşteri tatmini bu sayede sağlanacaktır. Yine
hastaların yüksek hizmet değeri ile karşılaşmaları da tatmin
olmaları üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Kısacası, hastaların gelecekteki davranışları üzerinde başta algıladıkları
hizmet kalitesi olmak üzere hizmet değerini etkileyen kayıp
ve hizmet değeri önemli etkilere sahip olacaktır. Sonuç olarak tüm bu değişkenler, hastaların gelecekteki davranışları
üzerinde etkili olup, yüksek hizmet kalitesi ve hizmet değeri

hastaları pozitif davranmaya sevk edecektir. Yani, hastalar
gelecekte herhangi bir hastalık durumunda yine aynı hastaneyi tercih edecek, ziyaret ettikleri hastaneyi arkadaşlarına tavsiye edecek ve kendilerini o hastanenin sadık birer
müşterisi olarak adlandıracaklardır (Serbest, 2006).
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SAĞLIK KURUMLARINDA ENTELEKTÜEL SERMAYE
YÖNETİMİ VE KURUMSAL PERFORMANSA ETKİSİ
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Sandıklı Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Direktörü

1
2

Önemi: işletmeler amaçlarına ulaşabilmek için maddi ve mali sermayenin yanında bilginin değere dönüştürülmüş hali olan
entellektüel sermayeye de ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Diğer yandan gerek yerel, gerekse global piyasalarda rekabet etmek
ve ayakta kalabilmek için yaşanan bilgi devrimine ve gelişmelere karşı duyarsız kalamamaktadırlar. Bunun bir sonucu olarak ta;
organizasyonun bilgi değeri ya da hissedilmeyen varlıkları şeklinde tanımlanan “entellektüel sermaye” kavramı önem kazanmaya
başlamıştır.
Yöntem: Bu çalışma Ocak 2011 de Sandıklı Devlet Hastanesinde çalışan 192 çalışanı üzerinde yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS
11.5 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. İstatistik analizlerde ortalama, standart sapma, korelasyon, regresyon
testleri kullanılmıştır
Bulgular: Katılımcıların % 24,5’si hemşire, % 58,3’ünün lise düzeyinde eğitim aldığı tespit edilmiştir. Kurumsal performans ile
İnsan Sermayesi (r= .582), Yapısal Sermaye (r=.661), İlişkisel Sermaye (r=.516) arasında anlamlı bir ilişki vardır
Sonuç: Kurumsal performans en fazla etkileyen değişken yapısal sermayedir (R²= % 43,7).
Anahtar Kelimeler: Entelektüel sermaye, Performans, Kurumsal Performans

INTELLECTUAL CAPITAL IN HEALTH INSTITUTIONS CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT AND EFFECT
SUMMARY
Purpose : The purpose of this study was to investigate the relationship between three intelectual capital and organizzational
performance.
İmportance: Recently,Companies need not only the financial capital but also need intellectual capital to reach to their goals.
In other side, they must keep up with technological developments and changes to bepowerful and to compete in local and
international markets. Therefore the concept of intellectual capital becomes vital for those companies.
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Amaç: Entellektüel sermayenin yönetiminin kurumsal performans arasındaki ilişkilerin araştırılmasıdır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Method: This study was conducted at Sandıklı Public / State Hospital in january 2011 for 192 personnel. This study was analyzed
by using SPSS11.5 software programme. Means and standart devisions ,correlation,regression were given for statistical findings.
Findings: Particitents were 24,5 % nurse, 58,3 % high school.A weak correlation was found between organizational performance
and human capital (r= .582),structual capital (r=.661), cutomer capitals (=.516)
Conclusion : The most effective factor on organizational performance is structual capital (R²= 43,7 %).
Keyswords: intelectual capital, performance, organizzational performance

1.

GİRİŞ

Bilgi ekonomisinin etkilerinin her geçen gün daha yoğun
hissedildiği günümüz dünyasında, işletmecilik alanında
pek çok yeni kavram ve anlayış ortaya konulmakta ya da
mevcut kavramlar yeniden tanımlanmaktadır. Bu süreçte
entellektüel sermaye kavramı hem akademisyenler hem
de uygulamacılar tarafından ilgi gören konuların başında
gelmektedir. (Öztürk vd .2008,395).

Son yıllarda yaşanan globalleşme hareketleri, dünyanın
tek bir pazar haline gelmesine zemin oluşturmakta ve bunun sonucunda rekabet gittikçe artmaktadır. Böylece bilgi
teknolojileri ve örgütsel yapıda değişimler kaçınılmaz bir
zorunluluk olmaktadır. Teknolojinin ve yönetim bilgisinin
sürekli değiştiği günümüzde bu iki öğeyi bir potada eriten
yapılar başarıya ulaşabilmektedir. Kimsenin bilmediğini
yapabilmek, iç kabiliyetleriyle dışarıdan aldığı verileri birleştirebilmek başarıyı getirmektedir. Bu noktada, örgütler
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ek değer katan ve gittikçe önem kazanan entellektüel sermaye kavramı karşımıza çıkmaktadır. (Çalışkan, 2009; 1).

Bilgiye sahip olmak ve yönetmek bugünün işletmelerinin
önemli uğraşlarındandır. İşletmeler için değer bakımından, soyut/maddi olmayan varlıklar, somut/maddi varlıkların önüne geçmiştir. İşletmelerin sahip olduğu soyut
varlıkların incelenmesi açısından ortaya çıkan entelektüel
sermaye kavramı son otuz yıldır literatürde teorik olarak
incelenmektedir. (Görmüş, 2009; 58).
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Entellektüel sermaye son on yılda büyük zenginlikler yaratan pek çok iş değerinin özünü oluşturmuştur. Günümüz
koşullarında entellektüel sermayesi olmayan veya zayıf
olan şirketlerin başarılı olmaları oldukça güçtür. Mal ve
hizmet üretiminde entellektüel sermayenin önemi gittikçe
artmıştır. (Bayraktar 2007; 19)

Entellektüel sermaye kavramının uygulama alanında gündeme gelmesi ve yaygın biçimde tartışılması ancak 1990’lı
yılların sonlarında gerçekleşmeye başlamıştır. Kavrama
ilişkin çeşitli tanımlamalar yapılmakta fakat bu tanımlamaların esas içerik anlamında belirgin farklılıklar göstermediği de görülmektedir. Dikkat çekici diğer bir durum
da, getirilen tanımlamaların çoğunda aynı kaynaklara atıflar yapılmasıdır. (Kanıbir , 2004 :78)
Birçok tanımda, atıf yapılan başlıca referans olduğu görülen Thomas Stewart’a göre entellektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere kullanıma sokulabilen her türlü
entellektüel malzemedir. Bilgi, enformasyon, entellektüel
mülkiyet, bireysel yetenekler ve deneyim bu kapsamdadır
(Kanıbir , 2004 :78)
Entellektüel sermaye kavramı ilk kez 1969’da J. Kenneth
Galbraith tarafından kullanılarak literatüre girmiştir.
Galbraith ‘bireysel entelektüel birikim’den söz ederek
bunu bireysel performansla ilişkilendirirken, günümüze gelindiğinde konunun, organizasyonların sahip olduğu entellektüel sermaye ve organizasyonel performans
bağlamında ele alınması şeklinde bir değişim gösterdiği
görülmektedir.
Literatür incelendiğinde, entellektüel sermaye konusunun her yönüyle ele alınarak tartışılmakta olduğu ve konunun her türlü organizasyonel işleyişler bağlamında giderek popüler hale geldiği görülmektedir. Bu çerçevede,
işletmelerin maddi olmayan, görünmeyen varlıklarının da
maddi varlıklar kadar, hatta zaman zaman onların da ötesinde, örgütsel işleyişler ve sonuçlar üzerinde çok belirgin
farklılaşmalar yaratabileceği vurgulanmaktadır (Kanıbir
2004: 79)
Entellektüel sermayeyi oluşturan unsurların sınıflandırılmasında genel kabul gören bu yaklaşıma göre entellektüel sermaye üç temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlar; insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesidir.
Bu üç unsur aşağıda kısaca açıklanacaktır.
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a) İnsan Sermayesi; Entellektüel sermaye modellerinin
temel bileşeni olarak kabul edilmektedir. İşletme çalışanlarının bireysel olarak kendilerine verilen görevleri yerine
getirebilmeleri için sahip oldukları ve kullandıkları bilgilerin, yeteneklerin, becerilerin ve yaratıcılık özelliklerinin bir
araya toplanmış biçimidir. Başka bir anlatımla İnsan sermayesi; kurum çalışanlarının sahip olduğu bilgi birikimi, yaratıcılık, problem çözme yeteneği, girişimcilik, güvenilirlik,
bağlılık, tavır, zekâ düzeyi, bilgi paylaşma ve gruba adapte
olma isteği ile liderlik yetenekleridir. (Öztürk vd .2008:402,)
İnsan sermayesi; bir örgütteki çalışanların bilgileri, yetenekleri ve rekabetçi üstünlükleridir. İnsan sermayesinin
sahibi çalışanlardır. İnsan sermayesi, entelektüel sermayenin yenilenebilir parçasını oluşturması, örgütteki yenilikçi-yaratıcı ve değişimci yeteneğin asıl kaynağını oluşturması bakımlarından çok önemlidir. (Uzay Ş,2003; 166,)
b) Örgütsel (Yapısal) Sermaye; İşletme içerisinde insan
sermayesi unsurlarını destekleyen bütün unsurları içine
almaktadır. Yapısal sermaye; işletme stratejilerini, donanım, yazılım ve veri tabanlarını, üretim sistemlerini, patentleri ve markaları, iş programlarını, iş süreçlerini ve bu
çerçevede kullanılabilecek her türlü bilgiyi kapsamaktadır.
(Öztürk vd .2008: 402)
Yapısal sermaye, kuruma ait olan ve kurumda insan unsuru dışında kalan ve insan sermayesini destekleyen bütün
bilgiye dayalı unsurları kapsamaktadır. Bir başka ifadeyle,
yapısal sermaye etkin ve verimli bir iş performansı için kuruma ait temel alt yapı unsurlarının ve çalışma sisteminin
bütününü oluşturan bilgidir. İnsan sermayesi ile karşılaştırıldığında yapısal sermaye, mesai saatleri sonunda kurum dışına çıkamayan, kurum içerisinde kalan bilgi olarak
tanımlanabilir. Yapısal sermaye ile insan sermayesi karşılıklı ilişki içerisinde olup, birlikte kurumun amaçlarına
ulaşmasında ve performans artırımında güç oluşturmaktadırlar. İnsan sermayesine yapılan yatırım,çalışanların
yapısal sermaye ile bütünleşmesini sağlayarak, kurumun
amaçlarına verimli ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır (Toraman 2009:100).
c) İlişkisel (Müşteri) Sermaye: Daha önceleri müşteri
sermayesi olarak nitelenen bu kavram bugün işletmenin
müşterileri, tedarikçileri, rakipleri ve ilişki içerisinde bulunduğu tüm çevresel unsurları kapsamaktadır. İlişkisel
sermaye; güvenilir ve kaliteli hizmet sağlama, müşteri
memnuniyeti ve sadakati ile kurum için bir değer oluşturan tüm dışsal unsurların bütünüdür. İlişkisel sermaye; iş
süreçlerini tedarikçilere, müşterilere ve piyasaya bağlayan
değerleri içermektedir. (Toraman C,2009;100)
Entelektüel sermaye unsurları birbiri ile ilişki içerisinde
olup, karşılıklı ilişkileri güç oluşturmakta ve işletmeye değer katmaktadır. Hsu ve Fang tarafından yapılan araştırmanın sonucuna göre; insan sermayesi, yapısal sermayeyi
ve müşteri sermayesini pozitif yönlü olarak etkilemektedir. Ayrıca Edvinsson ve Malone entelektüel sermaye
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Organizasyonel performansı en üst düzeye taşıyacak faktörler üzerine yapılan analizlerin bir sonucu olan entellektüel sermaye, geleneksel anlayışın ürünü olan “yönetim
kademesinin beyin gücü” yerine “tüm organizasyon üyelerinin beyin gücü”nün esas alınması, bütün yapılanma ve
işleyişlerin bu çerçevede yeniden dizayn edilmesi gereğini
vurgulamaktadır. Organizasyonlar ancak kendi üyelerini
güçlendirip cesaretlendirdikçe, onların mesleki becerileri
ile beraber zihinsel becerilerini de açığa çıkarabileceklerdir (Kanıbir, 2004 :82)
Sağlık sektöründe hastanelerin mülkiyet, eğitim statüsü,
hizmet türü, büyüklük, hasta yatış süresi, akreditasyon durumu, dikey bütünleşme basamağı gibi birçok farklı gruptan oluşuyor olması entelektüel sermayenin boyutlarıyla
araştırmaların yapılmasını gerektirmektedir. (Gül, 2010: 23)

Araştırma için gerekli verilerin elde edilmesinde anket
yöntemi uygulanmıştır. Anketler örneklemi oluşturan
personele Ocak 2011’de dağıtılarak, cevaplandırmaları
istenmiştir.
Araştırmaya ilişkin veriler 22 adet soru ve ifadeden oluşan
iki bölümlü bir soru formu aracılığı ile toplanmıştır. Birinci
bölümde, araştırma yapılan kişilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular, ikinci bölümde entellektüel sermaye ve kurumsal performans algılamalarını belirlemeye yönelik ifadeler bulunmaktadır.
Araştırmada entellektüel sermaye ve kurumsal performans ölçeği kullanılmıştır. Ölçekler Carol ve arkadaşlarının (2009) çalışmasından alınmıştır.
Entellektüel sermaye ölçeğinde 11 ifade oluşmaktadır.
Ölçeğin üç ana alt bölümü vardır. İnsan sermayesi için
4, ilişki sermayesi için 3 ve organizasyon sermayesi için
4 ifade bulunmaktadır. Kurumsal performans ölçeği tek
boyutludur ve 5 ifade bulunmaktadır.
Entellektüel sermaye ve kurumsal performans ölçekleri beşli likert tipinde hazırlanmıştır. Soruların cevapları
hiç katılmıyorum (1), katılmıyorum (2) kararsızım (3) katılıyorum (4), tamamen katılıyorum (5) şeklinde sıralanıp
puanlanmıştır.

2.4.

2.1.

YÖNTEM
Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, entellektüel sermaye yönetimin kurumsal performans üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır.

Araştırmada Kullanılan istatistik analizler

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) for Windows 11.5 programı kullanılmıştır.
Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma) yanı sıra değişkenler arasındaki ilişkilerinin belirlenmesinde Pearson
korelasyon analizi, değişkenlerin kurumsal performans
üzerinde anlamlı herhangi bir etkisinin olup olmadığını
belirlemek için basit regresyon analizleri uygulanmıştır

2.5.

2.

Araştırmada Kullanılan Anket Formu
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Performans; bir bireyin sahip olduğu potansiyel veya bilgi, maharet ve kabiliyetlerini hedeflerine veya beklentilerine ulaşabilmek için ne ölçüde kullanabildiğini tanımlamaktadır. Kısaca, sahip olunan kapasitenin kullanılabilme
yüzdesidir. Bu paralelde organizasyonel performans da;
organizasyonun sahip olduğu bilgi, maharet ve kabiliyetlerini hedefleri doğrultusunda kullanabilme yüzdesidir.
Dolayısıyla, bir organizasyonun temel dinamikleri olan
insan sermayesinin, yapısal sermayenin ve ilişkisel sermayenin şekillendirilmesi ve yönetilmesi, taşıdığı potansiyelin açığa çıkarılabilmesi, doğrudan organizasyonel performansa yansıyacaktır

2.3.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

unsurlarının birbirlerini etkilediğini belirtmişlerdir. Onlara
göre, entelektüel sermaye unsurlarının birlikteliği sinerjik
bilgi değerinin oluşmasını sağlamaktadır. Stewart ise, entelektüel sermaye unsurlarının birbirlerini tamamladığını
ve entelektüel sermaye unsurlarının birbirlerini desteklediğinde, en üst seviyede değer ortaya çıktığını belirtmiştir.
Ayrıca entelektüel sermaye, işletmeler için statik bir değer
olmayıp, işletmenin amaçlarına ulaşmasında rol oynayan
dinamik, değişken, katma değer sağlayan ve yönetilebilen
değerler bütünüdür. (Toraman C, 2009 ; 98)

Araştırma Modeli ve Hipotezleri

Şekil 1’de araştırma modeli gösterilmektedir. Araştırma
modeli kurumsal performans üzerindeki, insan sermayesi, ilişki sermayesi ve organizasyon sermayesinin etkilerinden oluşmaktadır.
Şekil 1: Araştırma Modeli
İnsan Sermayesi

2.2.

Araştırma Evreni, Örnekleme Hacmi

Araştırmanın evreni Sandıklı Devlet Hastanesinde 287 çalışan personel oluşturmaktadır. Raporlu, izinli, araştırmaya
katılmayı istememe gibi nedenlerle 95 çalışan araştırmaya
katılmamışlardır. Araştırmaya katılım oranı % 66,8 ‘dir

Organizasyon
Sermayesi

Kurumsal
Performans

İlişki Sermayesi
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3.2.

Hipotezler
H1. İnsan sermayesi, kurumsal performansa pozitif yönde
etkilemektedir
H2. İlişki sermayesi, kurumsal performansa pozitif yönde
etkilemektedir
H3. Organizasyon sermayesi, kurumsal performansa pozitif yönde etkilemektedir

3.1.

Tablo 2: Katılımcıların Kurumsal Performans Algılamaları

ortalama±sd

Sosyo-demografik Bulgular

Tablo 1: Katılımcıların Sosyodemografik özellikleri
UNVAN

N= 192

%

Hekim

15

7,8

Hemşire

47

24,5

Ebe

14

7,3

Sağlık Memuru

25

13,0

Bilgi işlem elemanı

36

18,8

Temizlik elemanı

32

16,7

İdari personel

23

12,0

Kadın

102

53,1

Erkek

90

46,9

Lise

125

65,1

Ön lisans

48

25,1

Lisans

8

4,2

Yüksek Lisans

11

5,7

Dahiliye klinikleri

43

22,4

Cerrahi klinikleri

36

18,8

Acil servis- ambulans

22

11,5

Laboratuvar

14

7,3

Poliklinkler-danışma birimleri

35

İdari birimler

42

CİNSİYET

EĞİTİM DURUMU

ÇALIŞILAN SERVİS

Çalışanlarımızda,
yüksek iş
memnuniyeti
vardır.

2,96 ± 1,12

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

13,0

21,4

25,0

37,0

3,6

Hastanemizde,
düşük tıbbi hata
oranı vardır.

3,48 ± 0,89

3,6

8,9

30,2

50,7

7,3

Hastaneye
bağlılığımız
yüksek
düzeydedir.

3,50 ± 0,99

7,3

8,3

17,2

60,9

6,3

Hastanemizin
hasta güvenliği
yönetimi etkindir

3,67 ± 086

3,6

6,3

17,7

63,5

8,9

Hastanemizin
tıbbi hizmeti,
sağlık sektörü
ortalamasının
yukarısındadır.

3,28 ± 0,99

4,2

18,8

29,7

39,6

7,8

3.3.

Güvenirlik Analizleri

Bu çalışmada ölçeklerin güvenirliğinin saptanmasında
Cronbach Alfa Katsayısı kullanılmıştır. Dolayısıyla tüm değişkenlerin güvenirlikleri kabul edilebilir 0.70’lik Cronbach
alfa düzeyinin üzerinde değerlere sahiptir.
Tablo 3: Değişkenlerin Güvenirlik Göstergeleri
SORU
SAYISI

CRONBACH ALFA
KATSAYILARI

İnsan Sermayesi

4

0,85

18,2

İlişki sermayesi

3

0,92

21,9

Organizasyon Sermayesi

4

0,90

Entellektüel sermaye Ölçeği

11

0,93

Kurumsal Performans Ölçeği

5

0,82

ÇALIŞMA SÜRESİ
0 – 5 yıl

86

44,8

6 – 10 yıl

55

28,6

11 –1 5 yıl

31

16,1

16 – 20 yıl

20

10,4

20-29

41

21,4

30-39

90

46,9

40-49

61

31,8

YAŞ
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Katılımcıların % 40.6’sı iş memnuniyeti , % 60.0 tıbbi hatanın düşüklüğü, % 67.2’si hastaneye yüksek bağlılık, %
72.4’ü hasta güvenliği yönetim etkinliği, % 47.4’ü hastanenin sağlık sektöründeki yeri konusunda olumlu görüş (katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum) bildirmişlerdir.

BULGULAR

Çalışma katılanların % 24,5’i hemşirelerden oluşmakta,
%65,1 ’inin lise düzeyinde eğitim aldığı, % 44,8’inin hizmet
süresi 5 yıldan az olduğu tespit edilmiştir ( Tablo 1).
01-04 Mart 2016, Antalya
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3.

Katılımcıların Kurumsal Performans
Algılama Bulguları

DEĞİŞKENLER

3.4.

Korelasyon Analizleri

Entellektüel sermaye yönetimi ile kurumsal performans
arasındaki ilişkinin belirlenmesinde pearson korelasyon
analizi kullanılmıştır. Korelasyon katsayısının 1,00 olması, mükemmel pozitif bir ilişkiyi; -1,00 olması mükemmel

SÖZEL BİLDİRİLER

Tablo 4: Korelasyon Analizi
Kurumsal
Performans
Kurumsal
Performans

İnsan
Sermayesi

İlişki
Sermayesi

Organizasyon
Sermayesi

1

İnsan
Sermayesi

,582(**)

1

İlişki
Sermayesi

,516(**)

,752(**)

1

Organizasyon
Sermayesi

,661(**)

,710(**)

,613(**)

1

** p< 0.01 düzeyinde anlamlıdır

BAĞIMLI DEĞİŞKEN
BAĞIMSIZ
DEĞİŞKEN

Kurumsal performans
B
değeri

Standart
hata

Sabit

7,708

İnsan Sermayesi

,667

ß

T

P (sig)

,959

-

8,040

,000

,069

,582

9,866

,000

F

97,339

R

,582

R²

,339

dzt R²

,335

Organizasyon sermayesi, kurumsal performansın anlamlı
açıklayıcısı olduğu görülmektedir. (R= 0.661, R2=0,437, F
= 147,380, p =0.00). Kurumsal performansa ilişkin toplam
varyansın % 43’ünü organizasyon sermayesi ile açıklandığı
ifade edilebilir. Analizde, organizasyon sermayesi bağımsız değişken, kurumsal performans bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Beta değerleri incelendiğinde organizasyon sermayesi kurumsal performansı üzerindeki etkisinin
yaklaşık % 61 olduğu görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t- testi sonuçları incelendiğinde ise, organizasyon sermayenin kurumsal performans
üzerinde anlamlı bir belirleyici olduğu görülmektedir
(p = 0,000).
Tablo 6: Organizasyon Sermayesin Kurumsal Performansa
Etkisi

3.5. Regresyon Analizi
Değişkenlerin kurumsal performans üzerinde anlamlı
herhangi bir etkisinin olup olmadığını belirlemek için basit
regresyon analizleri uygulanmıştır. Korelasyon analizi ile
değişkenler arasındaki ilişkinin varlığı ve derecesi ortaya
koyulduktan sonra, geliştirilen hipotezleri test etmek için
regresyon analizi uygulanmıştır.
İnsan sermayesi, kurumsal performansın anlamlı açıklayıcısı olduğu görülmektedir. (R= 0.582, R2=0,339, F = 97,339,
p =0.00). Kurumsal performansa ilişkin toplam varyansın
% 33’ünü insan sermayesi ile açıklandığı ifade edilebilir.
Analizde, İnsan sermayesi bağımsız değişken, kurumsal
performans bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Beta
değerleri incelendiğinde insan sermayesi, kurumsal performans üzerindeki etkisinin yaklaşık % 58 olduğu görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin
t- testi sonuçları incelendiğinde ise, insan sermayesinin
kurumsal performans üzerinde anlamlı bir belirleyici olduğu görülmektedir (p = 0,000).
İnsan sermayesinin en iyi temsil eden belirleyicileri “Çalışanlarımız, işlerinde beceriklidir” (3,62 ± 0,84),
“Çalışanlarımız, işlerinde uzmanlardır”(3,59 ± 0,85) ve
“Çalışanlarımız devamlı olarak, işiyle ilgili yeni bilgiler edinirler”(3,38 ± 1,01) olmak üzere sıralanmıştır

BAĞIMLI DEĞİŞKEN
BAĞIMSIZ
DEĞİŞKEN

Kurumsal performans
B
değeri

Standart
hata

ß

T

P (sig)

Sabit

8,189

,747

-

10,968

,000

Organizasyon
Sermayesi

,662

,054

,661

12,140

,000

F

147,380

R

,661

R²

,437

dzt R²

,434
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Yapılan korelasyon analizinde insan sermayesi ile kurumsal performans arasında pozitif, orta düzeyde ilişki vardır (r
= .582). İlişki sermayesi ile kurumsal performans arasında
pozitif, orta düzeyde ilişki vardır (r = .516). Organizasyon
ile kurumsal performans arasında pozitif, orta düzeyde
ilişki vardır (r = .661).

Tablo 5: İnsan Sermayesin Kurumsal Performansa Etkisi
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bir negatif ilişkiyi; 0,00 olması ilişkinin olmadığını gösterir.
Korelasyon analizi ile hesaplanan korelasyon katsayısı r
mutlak değer olarak 0,70 – 1,00’un arasında ise “yüksek”;
0,70 -0,30 arasında ise “orta” ve 30’un altında ise iki değişken arasındaki ilişkinin düşük düzeyde olduğu kabul edilmektedir (Büyüköztürk, 2004, 32).

Organizasyon sermayesinin en iyi temsil eden belirleyicileri “Hastanemiz etkili hasta güvenliği kültürüne sahiptir ”
(3,41 ± 1,01), “Hastanemizde çalışanların prosedürleri ve
talimatları kolaylıkla erişebileceği bilgi sistemi vardır”(3,34
± 1,05) ve “Hastanemizde, etkili iletişim sistemi vardır.”
(3,30 ± 1,04) olmak üzere sıralanmıştır
İlişki sermayesi, kurumsal performansın anlamlı açıklayıcısı olduğu görülmektedir. (R= 0.516, R2=0,266, F = 68,774,
p =0.00). Kurumsal performansa ilişkin toplam varyansın
% 26’ını ilişki sermayesi ile açıklandığı ifade edilebilir.
Analizde, ilişki sermayesi bağımsız değişken, kurumsal
performans bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Beta
değerleri incelendiğinde ilişki sermayesi kurumsal performansı üzerindeki etkisinin yaklaşık % 51 olduğu görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin
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t- testi sonuçları incelendiğinde ise, ilişki sermayenin kurumsal performans üzerinde anlamlı bir belirleyici olduğu
görülmektedir (p = 0,000).
Tablo 7: Organizasyon Sermayesin Kurumsal Performansa
Etkisi
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BAĞIMLI DEĞİŞKEN
BAĞIMSIZ
DEĞİŞKEN

Kurumsal performans
B
değeri

Standart
hata

ß

T

P (sig)

11,294

,716

-

15,773

,000

,607

,073

,516

8,293

,000

Sabit
F

68,774

R

,516

R²

,266

dzt R²

,262

İlişki sermayesinin en iyi temsil eden belirleyicileri
“Çalışanlarımız, etkileşimlerle yeteneklerini arttırırlar ”
(3,17 ± 1,07), “Çalışanlarımız, açık iletişimle birbirlerine güvenirler” (3,05 ± 1,13) olmak üzere sıralanmıştır
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İlişki Sermayesi

4.

SONUÇ

Analizler sonucunda çalışmada ileri sürülen hipotezlerin
kabul durumları Tablo 8 ’de gösterilmektedir
Tablo 8: Hipotez Analizlerinin Sonuçları
İLERİ SÜRÜLEN HİPOTEZLER

RED / KABUL

H1. İnsan sermayesi, kurumsal performansı pozitif
yönde etkilemektedir

KABUL

H2. İlişki sermayesi, kurumsal performansı pozitif
yönde etkilemektedir

KABUL

H3. Organizasyon sermayesi, kurumsal performansı
pozitif yönde etkilemektedir

KABUL

Sağlık sektöründe görev yapan işgörenlerin üzerinde yapılan çalışmada entellektüel sermaye yönetiminin kurumsal performansı arasında ilişki analiz edilmiştir. Yapılan
analizler sonucunda insan, organizasyon, ilişki sermayesi
ile kurumsal performans arasında pozitif yönlü ve anlamlı
ilişkiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre yöneticiler, kurumsal performansın geliştirilmesinde entellektüel sermaye yönetimini önem vermek zorundadırlar.

70

SÖZEL BİLDİRİLER
SB-101

HİZMET ALAN BİREYLERİN GÖZÜNDEN SAĞLIK
ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET: TUTUM VE GÖRÜŞLER
Ümit ATMAN1, E. Oryal TAŞKIN2, Kübra HAMARAT ÖZÇETİN3
Uzm.Dr. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü -Yunusemre TSM, umitatman@hotmail.com
Doç.Dr.Emin Oryal Taşkın- CBÜ Tıp Fakültesi, oryaltaskin@yahoo.com
3
Sağlık Teknikeri, Yunusemre TSM, 0236 2341066, khamarat-1286@hotmail.com
1

Amaç: Bu çalışma, I.Basamak Sağlık Kurumlarında görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik meydana gelen şiddet olayları ile ilgili olarak,
hizmet alan vatandaşların algısını, şiddete başvurma ve tanık olma sıklığını, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik
görüşlerini saptamak ve bu konuda yapılacak yasal düzenlemeler için yol gösterici sağlıklı veriler oluşturmak amacıyla planlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Çalışma, kesitsel araştırma tipine uygun olarak planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Manisa Yunusemre
ilçesindeki, Haziran-Ağustos 2015 tarihleri arasında, birinci basamak sağlık hizmeti sunan merkezlere başvuran, anket uygulamayı
kabul eden toplam 274 vatandaş oluşturmuştur. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen kişisel
tanımlayıcı sorular ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bilgilerine ait soruların yer aldığı anket formu ile toplanmıştır. İstatistiksel
yöntem olarak tanımlayıcı istatistikler, Ki-kare, Yates düzeltmeli ki-kare testi kullanılmıştır. Veriler; ortalama (±)standart sapma, frekans
dağılımı ve yüzde olarak sunulmuştur. İstatistiksel anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 36±1.18 olup, %62’si son bir yılda sağlık calışanına yönelik şiddete tanık olduğunu, %5.8’i de
hizmet alırken şiddete başvurduğunu belirtmiştir. Katılımcılar tanık oldukları şiddet türünün %41.8’inin sözel tehdit, %18.8’inin
aşalayıcı davranışlar (saygısızlık, kapı çarpma vb.) olduğunu belirtmişlerdir. Şiddet olaylarının %31.2 sinin hsata bekleme salonunda,
%25.3’ünün poliklinikte meydana geldiği görülmüştür. Katılımcılar %40.6’sı sağlık çalışanına yönelik şiddet olaylarının “Gecikme,
bekleme nedeniyle” olduğunu düşündüğünü belirtmişlerdir. Katılımcılar %33.6’sı sağlık çalışanına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi
için “Şiddet uygulayıcılara yönelik caydırıcı cezai yaptırımların yasalarca düzenlenmesi ve bununla ilgili halkın bilgilendirilmesi”
gerektiğini düşündüklerini ifade etmişlerdir.
Sonuç: Şiddet onemli bir çalışan güvenliği sorunudur. Bu ve benzeri çalışmaların v erilerinden yola çıkarak ilgili birimlere yönelik
mudahale stratejileri geliştirilmelidir. Şiddetle ilgili caydırıcı yasal duzenlemeler yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Șiddet , Sağlık Çalıșanları, Önleme, İşyeri şiddeti ve etkileyen faktörler.

ACTS OF VIOLENCE AGAINST HEALTHCARE WORKERS FROM THE EYES OF INDIVIDUALS PROVIDED HEALTH SERVICES
VIOLENCE: ATTITUDES AND VIEWS
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SUMMARY
Objective: This study aims to find an instructive data, in terms of the violence acts against Primary Healthcare Professionals, for the
future legal regulations by accounting the feelings of citizens, their frequency to witness or resort a violence act in Primary Healthcare
Centers, and their suggestions on preventing the acts of violence against healthcare workers.
Material and Method: The research is conducted as a cross-sectional study. The research’s sample is comprised by 274 people
from Yunus Emre, Manisa who applied for healthcare in the medical centers between June 2015 and August 2015 and agreed to
take part in the conducted poll. The survey data is gathered by the researcher by using questionnaire forms which are developed
in the literature and includes personal questions and questions that gives information about the violence acts against healthcare
professionals. Descriptive statistics, chi-square and Yates’ Chi Square were used as statistical methods. Data is presented as average
standart deviation, frequency, and percentages. The significance level is accepted as p<0.05.
Results: The average age of the participants is 36 and %62 of the participants stated that they had witnessed an aggressive behavior
towards the healthcare professionals in the recent year. Also, %5.8 of the participants frankly stated that they had personally attacked
to professional healthcare workers while getting service. Participants stated that the aggressive behaviors which were witnessed by
them is %41.8 verbal threats, and %18.8 is insulting behaviors (disrespectful behaviors toward healthcare professionals, hitting the
door aggressively etc.). These acts of violence occurred in ‘’waiting rooms for patients’’ by %31.2 while the %25.3 of these acts occurred
in polyclinics. According the %40.6 of the participants acts of violence towards healthcare professionals ‘’is because waiting and delays’’.
%33.6 of the participants stated that to prevent acts of violence against healthcare professionals ‘’ penalties for the ones committed
these violence acts must be regulated by the laws and the public should have been informed about those laws’’.
Conclusion: Violence is an important employee safety problem. With regarding to findings of this research and researches similar to
this one, new response strategies should be developed for the related units. Also, disincentive regulations against acts of violence are
needed.
Keywords: Workplace health, healthcare worker’s health, violence in health, health care, effective factors.
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1.

GİRİŞ

Günümüzde saldırganlık /şiddet olayları veya suçları; biyoloji, psikoloji, psikiyatri ve sosyoloji gibi farklı disiplinler tarafından analiz edilmektedir (Annagür, 2010:165). Şiddet
veya saldırganlığın bu disiplinlerin her biri tarafından
ayrı ayrı çözümlenmesi, şiddet davranışının çok boyutlu
ve karmaşık bir özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.
Biyolojik yaklaşım, şiddet davranışının temelinde genelde beyin işleyişine bağlı olarak kimyasal ve hormonal etkileşimleri görmektedir(Kızmaz, 2006:257). Psikolojik ve
psikiyatrik yaklaşım ise şiddeti, bireyin zihinsel süreçleri,
psikopatolojik durumlar ve sendromlar, dürtüsellik, egosantrizm, rijitlik, hiperaktiflik, zeka düzeyi, zihinsel rahatsızlıklar, kişilik bozuklukları ve ve/veya kişilik özellikleri
ekseninde açıklamaktadır. Sosyolojik yaklaşım ise şiddet
eylemini önemli ölçüde; yaşam biçimini belirleyen değerler yapısı, toplumsal ve kurumsal yapı, sosyalleşme süreci
ve bireyler arası ilişkiler biçimi üzerinden analiz etmektedir. Şiddetin açıklanmasında sosyal öğrenme teorisi de
önemlidir. Bandura (1973) sosyal öğrenme teorisini sosyal
faktörler ve kişilik üzerine odaklamıştır (Büyükbayram vd.,
2013:47). Wolfgang ve Ferracuti (1982) tarafından geliştirilen “şiddet alt-kültürü” kuramına göre ise, şiddet eylemi;
bireyin yaşam biçimi, sosyalleşme süreci ve kişiler arası
ilişki biçimiyle de yakından ilintilidir. Şiddet alt-kültürünün
üyesi olan bireyler sorunları çözmede şiddet kullanmayı
tercih etmektedirler ve kendi grup veya akran oluşumları içerisinde suçlu olarak tanımlanmamaktadır (Kızmaz,
2006:250).
Şiddet, son yıllarda birçok sektörde olduğu gibi sağlık
kurumları ve hastanelerde de toplum huzurunu tehdit
eden önemli bir halk sağlığı sorunudur (Altıntaş,2006 ve
Önal:2012). Yapılan çalışmalarda, şiddetin diğer iş yerlerine göre en çok sağlık alanında ortaya çıktığı ve sağlık
personelinin şiddete uğrama yönünden 16 kat daha riskli
olduğu; dünyada ve Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik
şiddetin giderek artış gösterdiği ve üzerinde önemle durulması gereken ciddi bir mesleki tehlike olduğu belirtilmektedir (Çamcı vd., 2011 ve Gillespie vd., 2010 ve Yıldız
vd., 2011).
Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddete ilişkin yurt dışı
ve yurt içinde birçok çalışma yapılmıştır. Şiddetin önlenmesi ile ilgili yapılan araştırmalarda, etkili sağlık kurumu
yönetimi,
şiddet konusunu ele alan korunma ve önleme araştırmalarının yapılması, riskli durumun önceden farkına varma ya
da başa çıkma gibi sağlık personelinin şiddet konusunda
eğitilmesi ile şiddet riskinin azaltılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir (Ayranci vd., 2006 ve Gillespie vd., 2010).
Ancak şiddetin nedenlerinin, risk grupları ve şiddet uygulayanların sosyo-kültürel özelliklerinin belirlenmesine

72

yönelik çalışmalar yapılmasının, şiddetin önlenmesi yönünde daha etkin programlar geliştirilmesine yardımcı
olacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, I.Basamak Sağlık Kurumlarında
görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik meydana gelen
şiddet olayları ile ilgili olarak, hizmet alan vatandaşların
algısını, şiddete başvurma ve tanık olma sıklığını, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik görüşlerini saptamak ve bu konuda yapılacak yasal düzenlemeler
için yol gösterici sağlıklı veriler oluşturmaktır.

2.
2.1.

GEREÇ-YÖNTEM
Araştırmanın yapıldığı yer ve zaman

Araştırma, Manisa Yunusemre ilçesinde de İl Halk Sağlığı
Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren birinci basamak sağlık kurumlarında Haziran-Ağustos 2015 tarihleri arasında,
bu kurumlara hizmet almak için başvuran araştırmaya katılmaya gönüllü olan vatandaşlar ile yüzyüze görüşülerek
gerçekleştirilmiştir.

2.2.

Araştırmanın Evreni/Örneklemi

Araştırmanın evrenini, Manisa ilinde İl Halk Sağlığı
Müdürlüğü bünyesinde birinci basamak sağlık kurumlarına Haziran-Ağustos 2015 tarihleri arasında, bu kurumlara
hizmet almak için başvuran vatandaşlar oluşturmuştur.
Araştırmaya katılım gönüllülük esası ile sağlanmış olup,
araştırma 274 kişi üzerinden yürütülmüştür.

2.3.

Veri Toplama Aracı ve Uygulaması

Araştırma da veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatür taraması sonrasında geliştirilen “Manisa
da I.Basamak Sağlık Çalışanlarına yönelik meydana gelen şiddet olayları konusunda vatandaşların (hizmet alan
bireylerin) Bilgi, Tutum ve Görüşleri” başlıklı 18 sorudan
oluşan bir anket formu kullanılacaktır. Anketin 5 sorudan oluşan ilk bölümünde kişilerin tanımlayıcı özelikleri,
12 sorudan oluşan ikinci bölümde kişilerin şiddet algısı, şiddete uğrama ve tanık olma sıklığı, şiddet olayının
yeri, zamanı ve nedenleri, şiddete başvurma durumu,
şiddet olayının nasıl sonuçlandırıldığı sorgulanmaktadır.
Anketin, son bölümünde de şiddet olaylarını önlemek
için ne yapılması gerektiği konusunda hizmet alan bireylerin görüşlerinin sorgulandığı 1 adet açık uçlu soru yer
almaktadır.
Anketler Haziran-Ağustos 2015 tarihleri arasında ve yüz
yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır.
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Araştırmanın yapılabilmesi için, öncelikle Celal Bayar
Üniversitesi Tıp Fakültesinden “Etik Kurul Onayı” alınmış
ve Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ’ne “Birinci Basamak
Sağlık Hizmetleri alanında yapılacak olan Araştırma
Taleplerini Değerlendirme Komisyonuna” başvuruda bulunulmuştur. Araştırma için gerekli onaylar alındıktan
sonra, araştırma anketinin ön denemesi Yunusemre ilçesindeki bir Aile Sağlığı Merkezinde yapılmıştır. Ön denemeden sonra yapılan geri bildirimler dikkate alınarak,
ankete son şekli verilmiş ve veri toplama materyelimiz
olan anketlerin basımı yapılmış ve anket uygulamasına
geçilmiştir. Anket uygulamasında, verilerin güvenilirliği ve
tarafsızlığını sağlamak adına kimlik bilgilerine yer verilmemiş olup, çalışmaya katılım gönüllülük esası ile yürütülmüştür. Anketler, araştırmacının kontrolünde SPSS 16.0
Veri Analiz Programına girilmiş ve çıktılarda araştırmacı
tarafından değerlendirilmiştir. İstatistiksel yöntem olarak
tanımlayıcı istatistikler Ki-kare, Yates düzeltmeli ki-kare
testi kullanılmıştır. Veriler; frekans dağılımı ve yüzde olarak sunulmuştur. İstatistiksel anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

2.5.

Araştırmanın Kısıtlılıkları (sınırlılıkları)

Araştırma, Manisa ili genelinde yapılmak istenmiş ancak
gerekli iznin alınamaması sebebiyle sadece Yunusemre
İlçesinde yapılmıştır. Dolayısıyla sonuçlar Manisa il genelini temsil etmemektedir.
Araştırma verileri; Yunusemre ilçesindeki birinci basamak
sağlık kurumlarına başvuran bireyleri kapsadığından, elde
edilen veriler ve sonuçlar, ildeki tüm sağlık kurumlarına
genellenemeyecektir.

2.6.

Kurumsal yararları: Sağlık çalışanına yönelik şiddeti, şiddet uygulayıcıların tutum, görüş ve önlemeye yönelik önerilerini sorgulayan bu çalışmadan elde edilecek veriler;
Birinci basamakta sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının sıklığı, hizmet alan bireylerin şiddet algısı ve önleme konusunda yapılabilecekler konusunda ışık tutacaktır.
Elde edilen bilgiler; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu olarak
sağlık çalışanına yönelik şiddeti önlemek adına yapılacak
düzenlemelerde yol gösterici olacaktır.
Toplumsal yararları: Araştırmadan elde edilecek veriler;
sağlık çalışanına yönelik şiddet olaylarının önlenmesine
yönelik müdahale stratejileri geliştirilmesinde ve mevcut
yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin giderilmesinde yol
gösterici olacak ve şiddete karşı kamuoyu bilincinin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.
Bilimsel yararları: Bu çalışmanın sonuçları, sağlık alanında yapılan şiddet konulu çalışmalardan elde edilen diğer
verilere katkı sağlayacağından daha kapsamlı ve geniş çalışmaların planlanmasına da yardımcı olacaktır.

3.
3.1.

BULGULAR
Tanımlayıcı Özellikler

Katılımcıların 182’si (%66.4) kadın, 92’si (%33.6) erkektir.
Katılımcıların çoğunluğunu (%38.3) evhanımları oluşturmaktadır. Yaş dağılımlarına bakıldığında; katılımcıların
% 32.1’ini 31-40 yaş grubundakilerin oluşturduğu ve yaş
ortalamasının 36 olduğu görülmektedir. Katılımcıların
eğitimleri, çalıştıkları kurum ve meslekleri sorgulanmış;
%38.7’sinin üniversite mezunu olduğu, %41.6 sının işçi
olarak çalıştığı saptanmıştır. Katılımcıların tanımlayıcı
özellikleri ayrıntılı olarak Tablo1’de sunulmuştur.
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Anket uygulamasında, verilerin güvenilirliği ve tarafsızlığını sağlamak adına kimlik bilgilerine yer verilmemiş
olup, çalışmaya katılım gönüllülük esası ilesağlanmıştır. Anketler, araştırmacının kontrolünde SPSS 16.0 Veri
Analiz Programına girilmiş ve çıktılar, araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. İstatistiksel yöntem olarak tanımlayıcı istatistikler Ki-kare, Yates düzeltmeli ki-kare testi
kullanılmıştır. Veriler; ortalama(±)standart sapma, frekans
dağılımı ve yüzde olarak sunulmuştur. İstatistiksel anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

Çalışmaya katılan bireylerin son bir yıl içindeki şiddet olayları ile ilgili düşüncelerinin dağılımı ayrıntılı olarak Tablo
2’de sunulmuştur.
Çalışmaya katılan bireylerin son bir yıl içinde şiddetle karşılaşma durumu ve şiddet türleri ayrıntılı olarak Tablo3 ve
Tablo 4’te sunulmuştur.

Araştırmanın Yararları

Bireysel yararları: Bireyde şiddet kavramı ile ilgili farkındalığı artıracaktır. Ayrıca şiddeti önlemeye yönelik düzenlemelerle ilgili açık uçlu olarak görüş beyan etmeleri
sağlanacağından, yapılacak düzenlemelerde kendilerine
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Tablo 1: Çalışmaya katılanların bazı tanımlayıcı özelliklerinin
dağılımı.
ÖZELLİKLER 		

Sayı		

( %)*

Sayı
Sözlü tehdit (küfür, hakaret,
yükses ses vb.)

Cinsiyet
Kadın			
Erkek			

182
92

66.4
33.6

30
71
88
57
28

10.9
25.9
32.1
20.8
10.2

Yaş
20 yaş ve altı		
21-30 yaş			
31-40 yaş			
41-50 yaş			
50 yaş üzeri		

%

%*

25.9

41.8

Tehdit edici vücut
hareketi (el, göz vb.)

26

9.5

15.3

Aşağılayıcı davranışlar
(saygısızlık, kapı çarpma vb.)

32

11.7

18.8

Cinsel taciz

5

1.8

2.9

Hepsi (Cinsel taciz hariç)

1

0.4

0.6

170

62.0

100.0

*Ağırlıklı yüzde alınmıştır.

Okuryazar			
İlköğretim			
Lise			
Üniversite			

4		
91		
73		
106		

1.5
33.2
26.6
38.7

22		
7		
40		
117		
88		

8.0
2.6
14.6
42.7
32.1

78		
55		
22		
14		
105		

28.5
20.1
8.0
5.1
38.3

198
65
11

72.3
23.7
4.0

Tablo 5: Çalışmaya katılanların son bir yıl içinde sağlık
hizmeti başvurusu sırasında sağlık çalışanına yönelik
uyguladığı şiddet türlerinin dağılımı.

Meslek Grubu
Tıp ve sağlık bilimleri		
Mühendislik ve teknik bilimler
Eğitim Bilimleri		
Vasıfsız çalışan		
Evhanımı			
Kamu			
Özel Sektör		
Kendi işi			
Emekli			
Çalışmıyor			

%

%*

9

3.3

56.2

Aşağılayıcı davranışlar
(saygısızlık, kapı çarpma vb.)

3

1.11

8.8

Fiziksel şiddet (darp,dayak vb.)

1

0.4

6.2

Sözlü tehdit ve Fiziksel şiddet

3

1.1

18.8

Toplam

16

5.8

100.0

Sayı

Çalıştığı Kurum
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Toplam

Eğitim Durumu
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Tablo 4: Çalışmaya katılanların son bir yıl içinde tanık olduğu
ve maruz kaldığı şiddet türlerinin dağılımı.

Sözlü tehdit (küfür, hakaret,
yükses ses vb.)

*Ağırlıklı yüzde alınmıştır.

Medeni Durum

3.3.

Evli			
Bekar			
Dul veya boşanmış		

Çalışma kapsamında saptanan sağlık personeline yönelik
şiddet olayının özellikleri ve şiddete başvuru nedenleri ayrıntılı olarak Tablo 6 ve Tablo 7 de sunulmuştur.

*Satır yüzdesi alınmıştır.

Tablo 6: Çalışmaya katılanların tanık olduğu şiddet olayına ait
tanımlayıcı özelliklerin dağılımı.

Tablo 2: Çalışmaya katılanların son bir yıl içindeki şiddet
olayları ile ilgili düşüncelerinin dağılımı.
EVET
DÜŞÜNCELER
Son bir yılda toplumda
şiddet olaylarında sizce
bir artış var mı?
Son bir yılda sağlıkta
şiddet olaylarında sizce
bir artış var mı?

%

Sayı

240

87.6

34

239

87.2

%
12.4

35

Sayı

%*

Poliklinik/muayene odası

43

25.3

Hasta bekleme salonu

53

31.2

Hastane koridoru

31

18.2

Acil servis

39

22.9

Hepsi

4

2.4

Mesai saati içinde

132

77.6

Mesai saati dışında

15

8.8

Nöbet esnasında

23

13.5

Şiddetin gerçekleştiği yer

HAYIR

Sayı

Birinci Basamak Sağlık Personelinin
Maruz Kaldığı Şiddet Olayının Özellikleri

12.8

*Satır yüzdesi alınmıştır.

Şiddete maruz kalınan zaman

Şiddet uygulanan kişinin kimliği

Tablo 3: Çalışmaya katılanların son bir yıl içinde şiddetle
karşılaşma durumu.

Şiddetle
Karşılaşma
Durumu

Son bir yıl içinde
işyerinizde hiç şiddete
tanık oldunuz mu?
Sayı

%*		

Sayı

%

Evet, bir kez

82

29.9		

13

4.7

Evet,birçok kez

88

32.1		

3

1.1

Hayır

104

38.0		

258

94.2

*Satır yüzdesi alınmıştır.
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Son bir yıl içinde sağlık
hizmeti alırken siz hiç
şiddete başvurdunuz
mu?

Hekim

44

36.5

Hemşire

48

25.9

Hekim ve yardımcı sağlık personeli

62

28.2

Teknisyen (laboratuar vb.)

12

7.1

4

2.4

Diğer**
Şiddet olayı sonrası yapılan işlem
Hasta taburcu edildi

5

2.9

Güvenlik marifetiyle saldırgan uzaklaştırıldı

81

47.6

Özür dileme-Uzlaştırma sağlandı

51

30.0

Olay mahkemeye intikal etti

4

2.4

Hiçbirşey yapılmadı

29

17.1

*Satır yüzdesi alınmıştır.
**Tıbbi sekreter, güvenlik personeli
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%*

Tedaviden memnuniyetsizlik

5

2.9

Gecikme, bekleme nedeniyle

69

40.6

Medyada sağlık çalışanı karşıtı yayın

6

3.5

Kötü haber almak

3

1.8

İlaç, yatak, cihaz vs. gibi kurum
yetersizlikleri

4

2.4

İhmal edilme düşüncesi

28

16.5

Uygulanan sağlık politikaları

13

7.6

Saldırganın alkol/ilaç etkisi altında
olması

3

1.8

İhmal edilme düşüncesi ve uygulanan
sağlık politikaları

9

5.3

Tedaviden memnuniyetsizlik ve
Gecikme, bekleme nedeniyle

30

17.6

*Satır yüzdesi alınmıştır.

Tablo 8: Son bir yıl içinde sağlık hizmeti alırken hiç şiddete
başvurdunuz mu? sorusunun katılımcıların
tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımı.
Son bir yıl içinde sağlık hizmeti alırken hiç şiddete başvurdunuz
mu?
Evet
Hayır
P(x)
Cinsiyet
Kadın

6.0

94.0

Erkek

5.4

94.6

6.7

93.3

Katılımcıların Tanımlayıcı Özelliklerine
Göre Karşılaştırmalar

Katılımcıların son bir yıl içinde sağlık hizmeti alırken şiddete başvurma durumlarının; cinsiyet, yaş, medeni durum ve
eğitim durumuna göre bir farklılık gösterip göstermediğine baktığımızda, istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmazken
(p>0.05), katılımcıların çalıştıkları kurum ve meslek gruplarına göre dağılımına baktığımızda, sağlık personeline
yönelik şiddete başvuran bireylerin çoğunluğunun (%56.2)
özel sektör çalışanı ve meslek grubu olarak vasıfsız eleman statüsünde olduğu saptanmıştır (p<0.05).
Son bir yıl içerisinde sağlık personeline yönelik uygulanan
şiddet türlerinin, yaşanan şiddet olayının yer, zaman ve
uygulayan kişi bakımından bir farklılık gösterip göstermediğine baktığımızda, istatistiksel olarak anlamlı bir fark
saptanmazken (p>0.05), sözlü tehdit olaylarının çoğunluğunun muayene odasında ve hastane koridorlarında mesai saati içinde, hekim ve hemşirelere yönelik meydana
geldiği görülmüştür (Tablo 8 ve Tablo 9).
Tablo 9: Son bir yıl içerisinde sağlık personeline yönelik
uygulanan şiddet türü sorusunun yaşanan şiddet
olayının tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımı.
Son bir yıl içerisinde sağlık personeline yönelik uygulanan şiddet türü

0.53

Yaş
20 yaş ve altı

		

Sözlü
tehdit

Aşağılayıcı
davranışlar

Fiziksel
Şiddet

Sözlü
tehdit
ve
fiziksel
Şiddet

21-30 yaş

4.2

95.8

31-40 yaş

4.5

95.5

41-50 yaş

10.5

89.5

50 yaş üzeri

3.6

96.4

Poliklinik/muayene
odası

66.7

33.3

0.0

0.0

Okuryazar

0.0

100.0

Hasta bekleme salonu

50.0

25.0

0.0

25.0

İlköğretim

6.6

93.4

Lise

6.8

93.2

Hastane koridoru

75.0

25.0

0.0

0.0

Üniversite

4.7

95.3

Acil servis

66.7

0.0

33.3

0.0

5.6

94.4

Poliklinik ve bekleme
salonu

0.0

0.0

0.0

100.0

0.52

Eğitim Durumu
0.86

Medeni durum
Evli
Bekar

6.2

93.8

Dul veya boşanmış

9.1

90.9

Tıp ve sağlık bilimleri

0.0

Mühendislik ve teknik
bilimler

0.88

Şiddetin gerçekleştiği yer

70.0

20.0

0.0

10.0

100.0

Mesai saati dışında

50.0

50.0

0.0

0.0

14.3

85.7

Nöbet esnasında

25.0

0.0

25.0

50.0

Eğitim Bilimleri

0.0

100.0

Vasıfsız çalışan

10.3

89.7

Evhanımı

3.4

96.6

0.04

Çalıştığı Kurum
Kamu

3.8

96.2

Özel Sektör

16.4

83.6

Kendi işi

4.5

95.5

Emekli

0.0

100.0

Çalışmıyor

2.9

97.1

*Satır yüzdesi alınmıştır.

0.00

0.17

Şiddete maruz kalınan zaman
Mesai saati içinde

Meslek Grubu

P(x)

01-04 Mart 2016, Antalya

Sayı

3.4.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 7: Çalışmaya katılanların sağlık personeline yönelik
tanık oldukları ve/veya başvurdukları şiddet
eyleminin nedenlerinin dağılımı.

0.19

Şiddet uygulanan sağlık personeli
Hekim

75.0

25.0

0.0

0.0

Hemşire

66.7

33.3

0.0

0.0

Hekim ve yrd.sağlık
personeli

50.0

0.0

0.0

50.0

Sağlık Teknisyeni

50.0

0.0

50.0

0.0

Diğer**

0.0

100.0

0.0

0.0

0.10

*Satır yüzdesi alınmıştır.**Tıbbi sekreter, güvenlik gibi.
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3.5.

Sağlık Hizmeti Sunumunda Yaşanan
Şiddet Olaylarını Önlemeye Yönelik
Görüşler

Genel olarak verilen yanıtların dağılımına bakıldığında;
%33.6’sının “Şiddet uygulayıcılara yönelik caydırıcı cezai
yaptırımların yasalarca düzenlenmesi ve bununla ilgili halkın bilgilendirilmesi”, %24.5’unun “Hizmet alanların sağlık
hizmeti uygulamalarıyla ilgili olarak bilgilendirilmesi” kapsamındaki öneriler olduğu görülmektedir (Tablo 10).
Tablo 10: Katılımcıların Sağlık Hizmeti sunumunda yaşanan
şiddet olaylarını önleme konusundaki görüş ve
önerilerinin dağılımı.
01-04 Mart 2016, Antalya
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Çalışmanın son bölümünde; sağlık hizmeti sunumunda yaşanan şiddet olaylarını önlemek için ne yapılması
gerektiği konusunda katılımcıların görüş ve önerilerinin
sorgulandığı 1(bir) adet açık uçlu soruya yer verilmiştir.
Katılımcıların %88’i bu konuda görüş bildirmiş ve önerilerde bulunmuşlardır.

GÖRÜŞ ve ÖNERİLER

Sayı

Şiddet uygulayıcılara yönelik caydırıcı cezai yaptırımların
yasalarca düzenlenmesi ve bununla ilgili halkın
bilgilendirilmesi

81

33.6

Hizmet alanların sağlık hizmeti uygulamalarıyla ilgili
olarak bilgilendirilmesi

59

24.5

Sağlıklı bireylerin yetişmesi için, anne babalar eğitilmeli

27

11.2

Sağlık hizmetinin sunum koşullarının gerek sağlık
çalışanları gerekse hizmet alanlar açısından
iyileştirilmesi

22

9.1

Sağlık çalışanları daha ilgili davranmalı ve onları daha
çok dikkate almalı, anlayışlı olmalı

21

8.7

Hasta Hakları ve sağlık çalışanlarının hakları bireylere
anlatılmalı

19

6.9

Şiddet içerikli tehditlere yönelik izlem yapılmalı, gerek
görülürse bireylere psikolojik destek sağlanmalı

6

2.5

Şiddete başvuran bireylerin tedavi ücretleri yükseltilmeli

6

2.5

4.

%

TARTIŞMA

Bu çalışmada, I.Basamak Sağlık Kurumlarında görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik meydana gelen şiddet
olayları ile ilgili olarak, hizmet alan vatandaşların algısını,
şiddete başvurma ve tanık olma sıklığını, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik görüşlerinin saptanması ve bu konuda yapılacak yasal düzenlemeler için
yol gösterici sağlıklı veriler elde edilmesi amaçlanmıştır.
Literatüre baktığımızda; sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili çalışmalar çok farklı örneklem büyüklülerin de
ve gruplar da gerçekleştirilmiştir.
Bu güçlüğe rağmen sonuçlar sağlık sektöründe şiddetin
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ciddi bir sorun olduğuna işaret etmek tedir. Bu çalışmada
katılımcıların yaklaşık yuzde 62’si sağlık calışanlarına yönelik şiddete tanık olduklarını ve sağlık çalışanlarının en
sık sözel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Winstanley
ve arkadaşlarının İngiltere’de devlet hastanelerinde yaptığı bir calışmada katılımcıların % 68.0’i sözel şiddete maruz kaldığını belirtirken (Winstanley vd., 2004:13), ABD’de
yapılan bir çalışmada acil servis hekimlerinde sözel şiddet sıklığı %74.9 bulunmuştur(Kowalenko vd., 2005:142).
Türkiye genelinde ise bu sıklık %53.7 ile %60.0 arasında
değişmektedir (İlhan vd., 2013:9). Birçok çalışmada hekim
ve hemşirelerin yarıdan fazlasının sözel şiddete şiddete
uğradıkları belirlenmiştir. Bu veriler dünyanın pek çok ülkesinden bildirilse de, oranlar benzerlik göstermektedir.
İngiltere, Hong Kong ve Çin’ de gerçekleştirilen çalışmalar
da fiziksel şiddet için bildirilen oranlar ortalama %5.3-21,
sözel şiddet için %43-73’tür. WHO, ILO ve ICN “sağlık kurumlarında iş yeri şiddeti ” 2002 raporları çok farklı ülkeler
de sağlık çalışanlarının ortalama %3-17’si nin fiziksel, %2767’si nin sözel şiddete uğradığını rapor etmektedir (Chen
vd., 2008:290).
Jackson ve Ashley de sözel şiddete uğramada kadınların,
fiziksel şiddete uğramada erkeklerin oranının yüksekliğinden bahsetmektedir (Jakson vd.,2005:114)
Oranlarda ki farklılığın fiziksel şiddetin kültürler arası tanımlanmasında ki farklılıklardan kay naklandığı düşünülmektedir. Bizim kültürümüzde fiziksel saldırı kapsamında
değerlendirilme yen pek çok davranış batı kültürün de
fiziksel saldırı olarak tanımlanabilmektedir. Ayrıca kadın
sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin fazla olmasının nedeni ; kadınların toplumda savunmasız görülmesi, tepki
verme durumlarının erkeklere göre daha az olması şeklinde düşünülebilir.
Konuyla ilgili genel literatür; acil, birinci basamak ve psikiyatri kliniklerinin şiddetin en fazla görüldüğü klinikler
olduğuna vurgu yapmaktadır.
Hahn ve ark. ve Carmi-Iluz ve ark., Peleg, Freud ve
Shvartzman da şiddetin en yaygın neden leri olarak kurumlardaki organizasyonel sorunları (uzun bekleme süresi, hasta ve yakınlarının karşılanamayacak istekler de
bulunması ve servis kuralları, ödeme zorlukları) işaret etmektedir (Hahn vd., 2008:440 ve Carmi-Iluz vd., 2005:51).
Ayrıca fiziksel saldırılardan sonra daha fazla bildirim yapıldığı sonucu Farrell ve arkadaşları tarafından da desteklenmektedir ( Farrell vd., 2006:780).
Sözel saldırılar genellikle ciddi bir sorun olarak değerlendirilmemek te ya da bildirim sonrası bürokratik engellemeler nedeniyle sonuç alamama endişesi ile bildirim de bulunulmamaktadır (Aydın vd., 2009:1984). Aslında psikolojik
ve cinsel içerikli şiddetin oranlarının da gerçekte düşük
olmadığı, ancak bu tür şiddetin bildiriminin en az oranda
yapıldığından bahsedilmektedir (Hesketh vd., 2003:320).

SÖZEL BİLDİRİLER

SONUÇ

Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada sağlık çalışanları,
sağlık hizmeti sunumu sırasında çeşitli tehlike ve risklerle
karşı karşıya kalmaktadır. Sağlık çalışanları için risk; sadece kullandıkları araç ve gereçlerden kaynaklananların
riskler değildir. Bunların dışında da pek çok psikososyal
ve fiziksel risklerle de karşılaşmaktadırlar. Hasta ve özellikle hasta yakınlarının şiddet içeren davranışları, sağlık
hizmeti sunumunun gerçekleştiği ortamların, gün geçtikçe daha riskli olmasına ve sağlık çalışanlarının çalışma dışı
yaşamlarına da yansıyan çeşitli sorunlar ile karşı karşıya
kalmalarına yol açmaktadır.
Sonuç olarak, Bu çalışma Türkiye’ de sağlık çalışanlarına
karşı şiddetin önemli bir sorun olduğuna işaret etmektedir. Sağlık alanlarında sağlıklı ve güvenli bir ortamın, şiddet önleme programlarının etkin bir şekilde uygulanması
ile sağlanabileceği; hizmet almak için başvuran bireylerin
farkındalıklarının artırılması, alternatif davranış modelleri
ve yeni bilgilerle saldırganlık, şiddet gibi öğrenilmiş davranışların değiştirilip, önlenebileceği bilinmelidir. Bunun
için sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda Türkiye
genelinde daha kapsamlı çalışmalarının yapılmasının ve
son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle ilgili olumlu ya
da olumsuz sonuçların değerlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
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İlhan ve arkadaşlarının (2013) sağlık kurumlarına başvuran kişilerle yaptıkları çalışmada, katılımcıların %79’u sağlık çalışanına yönelik şiddetin önlenebileceğini düşündüğünü, %68.4’si şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemeler
yapılmasını, %66.7’si halka yönelik eğitimler verilmesi
gerektiğini; katılımcıların %22.9’si sağlık çalışanına şiddetin bazı durumlarda gerekli olduğunu, %20.2’si sağlık
çalışanının şiddeti hak ettiğini düşündüğünü ve böyle düşünenlerin %58.2’si buna neden olarak hastayla yeterince
ilgilenmeme olduğunu; %93.8’si sağlık çalışanına şiddet
uygulanınca sorunların düzelmeyeceğini, %33.1’i sağlık
çalışanına şiddet uygulayanlara ceza uygulandığını düşündüğünü ve bunlarında %50.5’i hapis cezası olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca ‘‘Sağlık çalışanına yönelik şiddetle ilgili
gerekli yasal düzenlenmeler hazırlanmalıdır’’ önermesine
katılımcıların %87.5’inin, ‘‘Halka bu konuya yönelik eğitimler verilmelidir’’ önermesine katılımcıların %83.9’unun ve
‘‘Sağlık çalışanına yönelik şiddetle ilgili olaylar medyada
yer almalıdır’’ önermesine katılımcıların %67.3’ünün katıldığı belirtilmektedir (İlhan vd., 2013:9).

Policy 2003;63(3): 311-21.
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HASTANE YÖNETİCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ
KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ:
ANTALYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ ÖRNEĞİ
Nazife ÖZTÜRK1, Şerife Alev UYSAL2, Ramazan KAYA1
Antalya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, nazife_sahan@yahoo.com
Akdeniz Üniversitesi, Serik Meslek Yüksekokulu, alevuysal@akdeniz.edu.tr

1

ÖZET
Zaman, geri dönüşü mümkün olmayan, ertelenemeyen, biriktirilemeyen ve özenli kullanılması gereken bir kaynak olarak ele
alınmaktadır. Zaman, herkesin eşit olarak sahip olduğu, fakat hiç kimsenin aynı şekilde kullanamadığı son derece değerli, eşsiz
bir kaynaktır. Ancak toplanması, depolanması, durdurulması ve yerinin doldurulması mümkün olmadığı için çok değerlidir.
Hastaneler yapısı itibariyle hayli karmaşık örgütlerdir. Hizmetin 24 saat kesintisiz devam etmesi bakımından ve insan sağlığı ile
direkt ilgili olduğundan zaman yönetimi konusu hastane yöneticileri için ayrı bir öneme sahiptir.
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2

Bu çalışmanın amacı; Antalya ilinde Kamu Hastane Birliğine bağlı bulunan Hastanelerde çalışan orta düzey yöneticilerin (İdari
ve Mali Hizmetler Müdürü, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü ve yardımcıları) zaman yönetimi konusundaki görüşlerini
belirlemektir. Çalışmada Antalya ilinde bulunan Kamu Hastaneleri Birliği’ ne bağlı Hastanelerde çalışan orta düzey yöneticilere
(İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü ve Yardımcıları) yapılan anket ile elde edilen veriler, SPSS
programı ile analize tabi tutulmuştur. Araştırma kapsamındaki orta düzey yöneticilerin zaman yönetimi konusundaki görüşleri
ölçülmüş olup, araştırma sonuçları hastane yöneticilerinin zaman yönetimi konusundaki görüşlerinin genel olarak olumlu
olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte yöneticiler çoğu zaman yönetimi konusunda eğitim almadıklarını bildirmişlerdir.
Yöneticilerin zaman yönetimi konusunda eğitim programlarına katılmaları önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Zaman, Zaman Yönetimi, Hastane, Hastane Yöneticileri

THE OPINIONS OF THE HOSPITAL MANAGERS ABOUT TIME MANAGEMENT: THE ANTALYA PUBLIC HOSTIPALS UNION
MODEL
SUMMARY
Time is considered to be irreversible, adjournable and a precious resource that should be utilized with care. Time is a very unique
and a precious resource that everyone has equally but no one can utilize in the same manner. But it is also extremely precious
because it cannot be collected, stored or replaced. Hospitals are complicated organization by their nature. Time management
has a unique importance for hospital managers since hospitals give a non-stop 24 hour service.
The aim of this study is to determine the mid-ranking hospital managers’ (Administrative and Financial Services Managers,
Health and Care Services managers and their asisstants) views about the time management in the Antalya Public Hospitals
Union. Tha data was collected by surveys and analyzed using SPSS for Windows. The results of this study shows that the
opinions about time among the hospital managers are affirmative. In addition to these results participants also mentioned that
they had no prior education about time allocation and management. Managers are advised to participate educational programs
about time management.
Keywords: Time, Time Management, Hospital, Hospital Managers

1.

GİRİŞ

Bilgi çağını yaşadığımız günümüzde zaman kavramı hemen her insanın yönetici olsun olmasın ortak problemi
zaman yetersizliğidir. Özelikle profesyonel çalışanlar sınırlı zamanda birçok işi yapmak zorundadır ve bu yüzden zaman yönetimi profesyoneller için önemli bir konulardan
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biridir. Bununla birlikte rekabet koşulları üstün rekabet
koşullarını beraberinde getirmiş, bu durum işletmeleri
ve yöneticileri zamanı etkili kullanmak zorunda bırakmış
ve böylece yöneticilerde zamanı denetim altına alma arayışları başlamıştır. Sağlık hizmetlerinde de bu durum son
yıllarda tartışma konusu olmuş ve sağlık kurum ve kuruluşlarında yöneticilerin zaman yönetimi konusundaki tutumları araştırmalara konu olmuştur.

SÖZEL BİLDİRİLER
Zaman, geri dönüşü mümkün olmayan, ertelenemeyen,
biriktirilemeyen ve özenli kullanılması gereken bir kaynak
olarak ele alınmaktadır. Zaman, herkesin eşit olarak sahip
olduğu, fakat hiç kimsenin aynı şekilde kullanamadığı son
derece değerli, eşsiz bir kaynaktır. Ancak toplanması, depolanması, durdurulması ve yerinin doldurulması mümkün olmadığı için çok değerlidir. Aynı zamanda zamanın
ikamesi yoktur yani insan gücü yerine makine kullanmak
gibi, belli sınırlar içinde bir kaynağın yerine başkasını koyabiliriz, fakat zamanın yerini alabilecek başka bir kaynak
yoktur. Yöneticileri de, ister üst yönetici olsun ister orta
düzey olsun, birbirinden ayıran özelliklerin başında zamana verdikleri önem ve onu kullanma biçimi gelmektedir
(Karaoğlan, 2006: 30). Zaman yönetimi ise, kişinin özel ve
iş hayatında amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşabilmesi için yönetimin fonksiyonları olan planlama, organize etme, yönlendirme, koordine etme ve kontrol etme
fonksiyonlarını kendi faaliyetlerine uygulama sürecidir.
Hastane yöneticilerinin işte geçen zamanları üzerinde gerek hastane içerisinden, gerekse hastane dışından yoğun
bir talep söz konusudur. Genel olarak yönetici örgütsel
hiyerarşide yükseldikçe, zamanı üzerindeki talep artmakta ve zaman yönetimi daha çok önem kazanmaktadır. Bu
nedenle yöneticinin zamanı etkili kullanması hem bireysel
hem de kurumsal performansı açısından önemli bir konudur (Gürbüz ve Aydın, 2012:2; Kıdak, 2011: 160).

1.1.

Zaman Yönetimi İle İlgili Genel Bilgiler

İşletmelerde zaman kavramının algılanış ve kullanılışına
bakıldığında, örgüt yönetimi ve örgüt üyeleri tarafından
örgütsel yaşamla ilgili bir zaman planlaması yapılabileceği gibi diğer yandan örgütteki işler bir zaman planlaması
yapılmadan oluruna, belirsizliğe ve zamanın akısına da bırakılmış olabilir. Bu nedenle örgütlerin zamana karşı tutumu zaman kavramının algılanışına bağlı olarak değişmektedir. Örgüt içindeki farklı kişiler ya da grupların zamana
karsı farklı bakış açıları olabilir. Ancak işletme içinde gerçekleştirilebilecek bir faaliyet için zamana bakış açısında
bir ortak bir fikir birliğine ihtiyaç vardır. İşletme yöneticisi
hem kendi açısından hem de astları açsından zamanı etkin kullanabilmeli ve örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için
zamanı optimal kullanabilmelidir (Özdemir, 2006: 2).

Başarılı bir zaman yönetimi, işleri hızlı yapıp yanlış sonuçlara varmak değil, kısa zamanda doğru işleri doğru
zamanlamayla doğru bir şekilde uygulamaktır. Zaman,
kontrol edilebilmesi zor bir kaynaktır. Bu nedenle kişiler
sadece kendini ve kendi zamanını kullanmayı yönetmelidirler. Başarı, ertesi güne ne kaldığıyla değil, bu gün neler
yapıldığıyla ilgilidir. Aslında birçok insan zamanını etkili
biçimde nasıl yöneteceğini bilmemektedir. Bu nedenle zamanın yetmemesi hemen herkesin ortak yakınmasıdır. Bu
yakınmanın giderilmesi ve zamanın daha etkin kullanılmasından hareketle zaman yönetimi kavramı ortaya çıkmıştır
(Yeşil, 2009: 7; Yavaş vd, 2011: 6).

Yöneticilerin örgütün amaçlarına hizmet eden misyon ve
vizyonlarını gerçekleştirme düzeyleri kendileri ve astlarının zamanlarını en iyi şekilde kullanma ve kullandırmalarına bağlıdır. Bunu sağlamak da zaman tuzaklarının iyi bilinmesi ve gereğinin en iyi şekilde yapılması ile mümkündür.
Zamanın etkili kullanılabilmesi için endişe ve stres düzeyinin en aza indirgenmesi, çalışma zamanlarının optimizasyonu, zaman baskısının minimize edilmesi, örgüt yapısının günün koşullarına uyarlanarak revize edilmesi vb. gibi
önlemlerin ihmal edilmemesi büyük önem taşımaktadır
(Yeşil, 2009:3). Hastaneler de yapısı itibariyle hayli karmaşık örgütlerdir. Hizmetin 24 saat kesintisiz devam etmesi bakımından ve insan sağlığı ile direkt ilgili olduğundan
zaman yönetimi konusu hastane yöneticileri için ayrı bir
öneme sahiptir.

Zaman anlam ve türleri, farklı ortam ve varlıklara göre değişmektedir. Zaman türleri, genel bir yaklaşımla aşağıdaki
gibi yedi alt grupta toplanabilir (Karaoğlan, 2006: 33-34):
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Yüzyıllardır filozoflar ve bilgeler zamanı anlayabilmek, anlatabilmek için büyük çabalar harcamışlardır. Türkçede
zaman sözcüğü köken itibariyle; olayların ardışıklığını
görerek aklımızda oluşturduğumuz ve olayların bundan
sonra da içinde olup gideceğini düşündüğümüz, başı ve
sonunu bilemediğimiz soyut bir kavram olarak bilinmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise zaman “Bir iş ya da
oluşun içinden geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu
süre” olarak tanımlanmaktadır. Newton; zamanın mutlak
olduğunu, evren var olsa da olmasa da oluştuğunu iddia
ederken Leibnitz ise; zaman kendi başına bir varlık değil,
yalnızca olayların sırasıdır diyerek Newton’un tanımının
tersini iddia etmiştir. Bu tanımların ışığında; insanın yaşamı boyunca varoluşunun sürecini, bu sürecin birimini,
bir başka deyim ile tıpkı elektrik akımı gibi, elle tutulamayan, gözle görülemeyen, ancak kaybedildiği an bir daha
yeniden sahip olunamayacak bir kıymet olarak “zaman”dan bahsedilmektedir (Yeşil, 2009: 5; Fidan, 2011: 48).
Zamanın değeri depolanamamasından ve bir daha geri
gelmemesi açısından önemlidir. Geçen zamanı hiçbir şekilde geri getiremediğimiz için zamanı etkin ve verimli kullanmak da zaman kavramı kadar önemlidir.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

1.1.1. Zaman Kavramı

1.1.2. Zaman Türleri

■■ Objektif Zaman: Objektif zaman, saatle ölçülebilen zamandır.
■■ Subjektif Zaman: Her saatte tam olarak altmış dakika ve her dakikada altmış saniye olduğunu bildiğimiz
halde, hepimiz bu süreleri farklı şekilde algılanmasıdır.
■■ Biyolojik (İçgüdüsel) Zaman: Yaşayan tüm varlıkların bir biyolojik saate sahip olduğu görülmektedir.
Biyolojik saat kişilerin alışkanlıklarına göre değişmektedir. Örgütsel Zaman: Örgüt zamanı, örgütün mal
ve hizmet üretebilmesi için belirli bir süre içerisinde
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gerçekleştirilmesi gereken eylemlere, iş görenler ve
makineler tarafından harcanan sürelerin toplamıdır.
■■ Yönetsel Zaman: Yönetim açısından zaman, işçilik zamanı ve yönetsel zaman olarak sınıflandırılabilmektedir. İşçilik zamanı, iş görenlerin üretim için harcadıkları
zamanı; yönetsel zaman ise, yöneticilerin yönetim işlevlerini yerine getirmek için kullandıkları zamanı tanımlamaktadır.

■■ Sosyolojik Açıdan Zaman: Bireylerin kişisel takvimine
bağlı olarak yaptıkları eylemler için bir araçtır. Örneğin,
tören, bayram, yıl dönümü ve anma günleri bir araya
getiren birer toplumsal eylemi ifade etmektedir.
1.1.3. Zaman Yönetimi
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VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

■■ İktisat Açısından Zaman: Zaman, iktisat alanında sıklıkla kullanılan bir ölçü birimidir. Örneğin, emeğin karşılığı olarak ödenen ücret çoğunlukla saat, gün, hafta
veya ay üzerinden hesaplanmaktadır.

Zaman yönetimi; ihtiyaçları tanımlayarak amaçları, hedefleri ve öncelikli işleri belirlemek; sınırları belirlenen bir
zaman diliminde mevcut kaynakları en etkili ve verimli
olacak şekilde kullanmak suretiyle gerekli iş ve eylemleri planlama, kontrol etme, çizelgeleme ve listeleme yardımıyla yerine getirmek; işletmenin sistemli düşünme,
problem çözme, bilgi ve becerileri kullanma gibi fonksiyonlarını kullanarak yönetim fonksiyonlarına (planlama,
organizasyon, yönlendirme ve kontrol) uygun ve etkin olarak, kişisel ve kurumsal performansı yükseltecek şekilde
kullanmak olarak tanımlanabilir (Uyanıker, 2014: 38).
Zamanın Etkin Kullanılması
Zamanı etkin kullanmak için, kişi öncelikle bu konuda istekli olmalı ve kendisine yardımcı olacak alışkanlıklar kazanmalıdır. Çalışma süresince kişinin verimli ve kaliteli iş
üretmesi, dolayısıyla zamanı etkin kullanabilmesi için yapılması gerekenler şöyle sıralanabilir (Demirtaş ve Özer,
2007: 2):

Tablo 1: Zaman Yönetimi Matrisi
FAALİYETLER

ACİL

ACİL DEĞİL

Önemli

I

II

Krizler
Zaman sınırı olan projeler
Zorlayıcı sorunlar
Müşteri şikayetleri

Önleyici faaliyetler
İlişki geliştirme
Yeni fırsatlar ortaya
çıkarma
Planlama

III

IV

Bölünmeler, aşamalar
Çalan telefonlar
Bazı posta ve raporlar
Bazı toplantılar
Baskı yaratan konular

Önem taşımayan
meşguliyetler (Rutin
işler)
Bazı posta ve telefonlar
Zaman harcayıcı
faaliyetler (Kaçış)

Önemli Değil

1. Grup: Önemli ve acil faaliyetler genellikle yöneticilerin
zamanları üzerinde ağırlık taşıyan, sorun çıktığı anda çözüm gerektiren kritik faaliyetlerdir.
II. Grup: Yöneticilerin zaman yönetiminde birinci önceliği olan, yöneticinin önemsiz ve zaman öğüten işlerden sıyrılarak gerçekleştirdiği yaşamsal önemdeki
faaliyetlerdir.
III. Grup: Zaman kaynaklı stresi artıran, çoğunlukla başkalarının ihtiyaçlarına cevap veren, ancak yöneticinin gündeminde sapmalara neden olabilen faaliyetlerdir.
IV. Grup: Zaman kaynaklı stres durumlarında yöneticilerin
kaçış kapsamında sığındığı, eş dost ziyaretleri, işle ilgili olmayan telefon görüşmeleri gibi faaliyetlerdir.
Zaman Tuzakları

■■ Karar verme

Yönetimle ilgili faaliyetler yerine getirilirken bu faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini etkileyen bir takım faktörlere literatürde “zaman tuzakları” denmektedir. Zamanın
kullanımını olumsuz olarak etkileyen ve engelleyen bu
faktörlere zaman hırsızı olarak da adlandırılır (Say ve
Bekiroğlu, 2009: 949). Zamanın etkin kullanılmamasındaki
zaman tuzakları kişinin kendinden kaynaklanan zaman tuzakları ve işten kaynaklanan zaman tuzakları olmak üzere
ikiye ayrılır.

Zamanı kendine özgü yönleri ile kullanan yönetim ve yöneticiler üzerine yapılan çalışmaların birçoğu, başkalarının
nasıl yönetileceğini öğrettiği bilinmektedir. Oysa insanın
kendini yönetmesi de en az o kadar önemlidir. Stephan
Covey (1990) tarafından geliştirilen ‘Zaman Yönetimi
Matrisi’ yöneticiler için zaman kullanımı etkinliğini artırmada yol gösterici bir dizi prensipler oluşturmaktadır.

■■ Kişiden Kaynaklanan Zaman Tuzakları: Kişiden kaynaklanan zaman tuzakları, öz disiplin yokluğu, bireysel
hedeflerin belirsizliği, erteleme, sağlıksız çalışma ortamı, dağınık masa ve büro düzeni, hayır diyememek,
aşırı sosyal ilişkiler, kararsızlık, önceliklerin belirsizliği,
acelecilik, stres gibi faktörler sayılmaktadır (Karaoğlan,
2006: 70).

■■ Hedef ve amaçların belirgin olması,
■■ Planlamanın yapılması,
■■ Önceliklerin belirlenmiş olması,
■■ Acil durum değerlendirilmesinin yapılması
■■ Zaman etüdü çalışması
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Matris işleri ve faaliyetleri önem ve aciliyetlerine göre
sınıflandırmada kullanılmakta ve zamanın bu faaliyetlerde nasıl harcandığını göstermektedir. Önemli faaliyetler,
değerli bir çıktı üreten veya önemli bir amaç gerçekleştiren faaliyetleri, acil faaliyetler ise bir an önce ilgilenilmesi
gereken, ertelenemeyecek faaliyetleri ifade etmektedir
(Demirtaş ve Özer, 2007: 2; Kıdak, 2011: 167).

SÖZEL BİLDİRİLER

Yönetim ve Yönetim Fonksiyonları İle İlgili
Genel Bilgiler

Yönetim, insan ve diğer kaynakları mümkün olan en iyi
şekilde birleştirerek, örgütsel amaçlara etkin ve verimli ulaşma sürecidir. Diğer bir ifade ile yönetim; iş gücü,
sermaye, teknik donanım vb. gibi örgütsel kaynakların,
örgütsel amaçları gerçekleştirmek üzere etkin bir şekilde
koordine edilmesidir (Güçlü, 2007: 2003: 63). Yönetim ile
ilgili birçok tanım yapılmıştır. Bu tanımlardan en eskisi
Henri Fayol’un tanımı olarak bilinmektedir. Henri Fayol
yönetimi, “Geleceği tahmin-planlama, örgütleme, işler için
en uygun koordinasyonu sağlama ve kontrol etmek” olarak tanımlamaktadır. Yönetim fonksiyonlarını ise (Tuan ve
Memiş, 2007: 2-3 ):
■■ Planlama
■■ Organizasyon (Örgütleme)
■■ Yöneltme
■■ Koordinasyon
■■ Kontrol
1.2.1. Planlama
Plan, geniş anlamda izlenecek yol ve davranış biçimi seklinde tanımlanırken, planlama da amaçların belirlenmesi
ve bu amaçlara ulaşabilmek için kullanılacak araçların
seçimidir. Planlama, neyin, nerede, ne zaman, nasıl ve ki
tarafından yapılacağının önceden kararlaştırılması sürecidir. Planlama işlevi, kurumsal amaçların kararlaştırılmasına ve bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli araçların
belirlenmesine yönelik faaliyetleri içermektedir (Canbolat,
2006:35; Tengilimoğlu vd., 2009: 13). Diğer yönetim işlevleri olan örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim planlama sürecinde belirlenen amaçlar, stratejiler
ve uygulama programlarına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Planlama işlevi ile sağlık kurumları yöneticileri

Planlama Süreci: Planlama süreci, işletmenin varlık nedeninin açıklanması ve ilerde işletmeyi nerde görmek istiyoruz sorusunun yanıtını misyon ve vizyonu belirleyerek
başlar. Bu nedenle planlama süreci misyon cümlesi ile
başlar. Vizyon ise, mevcut gerçekler umutlar, hayaller, tehlike ve fırsatların bir araya gelmesi ile oluşan, geleceğin tanımlanması için bilinmeyene doğru bir bakış olarak ifade
edilmektedir. Vizyon işletme amaçları ile çok yakından ilişkilidir. Örneğin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin
misyonu” Mevzuata uygun, güvenli, ulaşılabilir, bilimsel ve
sürekli kendini yenileyen sağlık hizmeti üretmek.” Vizyonu
ise “ Güvenilir, kaliteli sağlık hizmeti veren tercih edilen
bir hastane olmak (Tengilimoğlu vd., 2009: 10; www.aeah.
gov.tr, erişim tarihi 12.12.2014).
Planlama yöneticilere; amaca yönelmeyi sağlama, zaman
ve emek israfını önleme, kaynakların rasyonel kullanımı,
faaliyetleri düzgünleştirilmesi, yetki devrini kolaylaştırma, tüm imkânların amaca yönelip yönelmediğini kontrol
etme ve denetleme gibi konularda fayda sağlamaktadır
(Canbolat, 2006: 37).
1.2.2. Örgütleme
Örgütlemenin kavram olarak tanımını yapmadan önce
“örgüt” kavramını açıklamak gerekmektedir. Örgüt, ortak
çaba sarfıyla bir işi başarmak için bir araya gelen ve her birinin bir faaliyet bütünü içinde belirli görev, sorumluluk ve
yetkileri bulunan bireyler veya gruplar arasındaki ilişkileri
temsil eden yapıya denir. Örgütleme, örgütün planlarını
uygulamak için kaynakların düzenlenmesi faaliyetlerinin
tümünü kapsayan bir örgüt yapısı oluşturulması sürecidir.
Örgüt yapısı, örgüte ait işlerin bölündüğü, gruplandırıldığı,
koordine edildiği biçimsel çerçevedir. Örgütleme sürecini,
bir işletmede yapılacak işleri belirleme, bu işleri kendi içinde benzerlik durumuna göre gruplamak, gruplanan işleri
görecek sayı ve nitelikte personel işe alarak (istihdam ederek), bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile örgütsel
ilişkilerini düzenleme çabalarının toplamı olarak tanımlayabiliriz. Örgütleme sürecinin temel amacı, örgütsel başarı için gerekli öğeleri etkili ve verimli bir biçimde uyum içinde bir araya getirmektir. İyi bir örgütlemenin bulunmayışı,
amaçları başarmak bir yana, karışıklıkların ortaya çıkmasına neden olur (Can v.d., 2003: 179; Eren 2001: 188).
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1.2.

(Kavuncubaşı, 2000, 6): dış çevre koşullarını ve bu koşulların sağlık kurumuna etkilerini değerlendirmekte, kurumsal amaçları belirlemekte veya gözden geçirmekte, bu
amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli araçları ve stratejileri tanımlamakta, uygulama programlarını geliştirmekte
ve kurumsal politikalarını saptamaktadır.
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■■ İşten Kaynaklanan Zaman Tuzakları: İş görenler ve
yöneticiler çalışma süreleri içerisinde yönetim faaliyetleriyle ilgili yönetsel zaman, örgüt amaçlarına yönelik
örgütsel zaman ve kişisel zaman dışında isi yaparken
bir de işin kendisine zaman ayırırlar. Bu zaman süreci iş görme zamanını oluşturur. Dolayısıyla verimli
çalışabilmek için, işin tamamlanmasını sağlayan bu
temel sürecin etkin bir şekilde planlanması ve işlerin
belirlenen zaman dilimlerinde bitmesi gerekmektedir.
Ancak bu süreç içerisinde isler her zaman planlandığı
gibi gitmez. Çünkü çalışma hayatını etkisi altına alarak
islerin zamanında yapılmasını engelleyen birçok faktör
bulunmaktadır. Bu faktörler; yetersiz sekretarya hizmetleri, toplantılar, ziyaretçiler, sık ve uzun telefon görüşmeleri, örgütsel belirsizlik ve kriz durumları, rutin
ve gereksiz işler, rutin geziler ve cihaz arızaları olarak
sıralanmaktadır (Özdemir, 2006: 83).

Örgütleme işlevinin aşamaları ise ağıdaki gibidir (Genç,
2004: 102-103):
■■ Örgütsel yapının kurulması: Görülecek işler belirlenir,
çeşitli ölçütlere göre bölümlere ayrılır ve örgütün yapısal düzeni kurulur.
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■■ İlişkilerin saptanması: Yönetim birimleri arasında haberleşme kanalları kurulur, eşgüdümü kolaylaştırmak
amacıyla bağlantılar belirlenir.

da gereklidir. (Tengilimoğlu, 2009: 28). Eşgüdümlemenin
örgütsel amaçlar açısından etkin bir şekilde yerine getirilmesi için (Akat v.d., 1994: 253);

■■ Görev tanımlarının yapılması: Mevkilerin temel işleri, yetki ve sorumlulukları belirlenir, yönetim alanları
ayarlanır, işletme içi ve dışı ilişkileri saptanır.

■■ İyi ve basit bir organizasyon yapısı oluşturulması,

■■ Görevin
gerektirdiği
niteliklerin
tanımlanması:
Örgütlemenin bu son aşamasında her görevi yüklenecek olan kişinin eğitim durumu, iş tecrübesi ve kişisel
nitelikleri tanımlanır.

■■ İyi bir iletişim sisteminin kurulması,
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1.2.3. Yöneltme (Yürütme)
Yöneltme, yöneticinin astlarına yazılı ya da sözlü emirleri ile ne yapmaları gerektiğini bildirmeleri ile başlar.
Yöneltme bir anlamda örgüt fizyolojisinin hareket başlangıcı olarak görülebilir (Tengilimoğlu, 2009: 26). Yöneltme
işlevi; iletişim, motivasyon (güdüleme), liderlik gibi temel
süreçler yanında insan öğesi ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır (Kavuncubaşı, 2000: 7). Ayrıca üst yönetim tarafından uygulanan disiplin ile yetki devri yoluyla yenilik
ve yaratıcılığı teşvik etme işlevleri arasında da bir denge
kurmak gerekecektir. Etkin bir yöneltme sistemi kurulması
için şu koşullar sağlanmalıdır (Tengilimoğlu v.d., 2009:26).
■■ Yöneticiler emrinde bulunan astlarını her yönü ile iyi
tanımalıdır,
■■ Yetersiz ve başarısız kişiler işletmeden uzaklaştırılmalıdır,
■■ Yönetici her yönü ile astlarına iyi örnek olmalıdır,
■■ Düzenli aralıklarla astlar denetlenmelidir,
■■ Yöneticiler fazla ayrıntılara girmemelidir,
■■ Etkin bir ödül-ceza sistemi kurulmalıdır,
■■ Astlara yanılma hakkı tanınmalıdır.
1.2.4. Koordinasyon
Koordinasyon, işin daha etkili bir şekilde yapılabilmesi
için işin en uygun zamanda, en uygun şekilde ve en uygun araç-gereç ile yapılması ve çalışanlar arasında uyum
ve işbirliğinin sağlanmasıdır (Dalay, 2001: 335). İşbölümü
ve işlevsel farklılaşmanın bir sonucu olarak koordinasyon
gerekliliği ortaya çıkmakta işbölümünün yoğunlaşmasına
paralel olarak da koordinasyon ihtiyacı artmaktadır.
Koordinasyon ve işbirliği çoğu zaman eş anlamlı olarak
kullanılmaktadır. Ancak işbirliği ve koordinasyon sözcükleri arsında farklılık bulunmaktadır. İşbirliği kişilerin birbirlerine yardımcı olmaları konusunda istekli olmalarını gösterirken, koordinasyon ise katılanların istekli olmalarından
daha fazlasını belirten daha fazla kapsamlı bir sözcüğü ifade eder. Koordinasyonda işbirliği yanında bilinçli bir çaba
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■■ İşletme plan ve programlarının uyumlaştırılması,

■■ Örgüt içinde işbirliği anlayışının geliştirilmesi,
■■ Hiyerarşik yapı içinde her kademenin gönüllü olarak
eşgüdümlenmesinin özendirilmesi gerekmektedir.
Hastanedeki doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personeli ayrı yada diğerlerinden bağımsız olarak fonksiyonlarını yerine getiremezler. Çalışmaları karşılıklı olarak tamamlayıcı, birbirine bağlı ve bağımlıdır. Bu durumda örgütün
etkili olarak işlemesi ve amaçlarına ulaşma zorunluluğu,
böyle yüksek derecede birbirine bağlılık, örgütteki bölümler, gruplar ve üyelerin uzmanlaşmış çeşitli fonksiyon ve
faaliyetlerinin yeterli olarak koordine edilmesini gerektirir
(Ak, 1990: 72-75).
1.2.5. Kontrol
Bir işlev olarak kontrol; yönetimin beş temel işlevi olan
planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm işlevlerinden
sonuncusudur. Bu işlev ile yönetici, gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemekte ve
planlanan amaçlar ile gerçekleşen hedefler arasında fark
varsa, bunun miktarını ve nedenlerini araştırmaktadır
(Uygur v.d., 2005: 140; (Tengilimoğlu v.d., 2009:29). Başka
bir ifade ile bir kontrol mekanizmasının işleyebilmesi için
gerçekleşen eylemleri izleyerek plan ve programlarla karşılaştırma yapmasını sağlayacak bilgi toplama merkezlerine ihtiyaç bulunmaktadır.
Kontrol süreci dört aşamadan oluşur (Ergun v.d., 1992:
334-335; Can v.d., 2003: 241-242):
■■ Başarı standartlarının belirlenmesi,
■■ Gerçekleşen durumun ölçülmesi,
■■ Standartlarla gerçekleşen durumun karşılaştırılması,
■■ Düzeltici tedbirlerin alınması.
Amaçlara uygun olarak kurulan iyi bir kontrol sistemi işletmenin başarı yada başarısızlığının fark edilmesini ve
ona göre önlem alınmasını sağlar (Akmut v.d., 2003: 8182). Etkili bir kontrol sistemi, çalışanların kendilerinden ne
beklendiğini bilmelerine ve buna ek olarak da yöneticilerin astlardan ne beklediklerini anlamalarına yardımcı olur.
Sağlık hizmetlerinde kontrol hayati önem taşımaktadır.
Çünkü yapılacak bir hata insan hayatına mal olabilir.
Bunun için her aşamada kontrol gereklidir. Klasik yaklaşım
içerisinde yapılacak kontroller performans ölçümünden
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öteye gitmez. Bu nedenle sağlık sektöründe Toplam
Kalite Yönetimi felsefesinin benimsendiği kalite denetimi
benimsenmelidir.

2.2.

Araştırmanın Önemi

Sağlık kuruluşlarının kontrolü;

problemidir. Özelikle profesyonel çalışanlar sınırlı zaman-

Bilgi çağını yaşadığımız günümüzde zaman yetersizliği
kavramı hemen her insanın yönetici olsun olmasın ortak
da birçok işi yapmak zorundadır ve bu yüzden zaman yö-

■■ İç kontrol,

netimi profesyoneller için önemli bir konulardan biridir.
Bununla birlikte rekabet koşulları üstün rekabet koşulları-

İç kontrol, daha ziyade sağlık kuruluşlarının yapmış oldukları faaliyetleri kendi iç denetim mekanizmaları ve standartlarla kontrol etmesini içermektedir. Hastanelerde iç
denetim faaliyetleri genellikle komitelerce yerine getirilmektedir (Kavuncubaşı, 2000: 112-120; Akar v.d., 2000:
72-74). Hastanelerin genel olarak yayınlanmış düzenlemelere uygunluğunu izlemek için yasalarla belirlenmiş
inceleme mekanizmaları bulunmaktadır. Örneğin Sağlık
Bakanlığı denetim elemanlarınca hastanelerin yaptıkları
faaliyetler yasalara uygunluğu açısından denetlenmektedir. Tıbbi anlamda ise yapılan işlemlerin doğruluğunu
denetleme yeterince yapılamamaktadır. Ayrıca dış denetim mekanizması olarak kamuoyu ve meslek odalarının da önemli oranda dış kontrol işlevi bulunmaktadır.
Eğer Hastane ISO belgesine sahipse veya Akredite olmuş
ise belge veren kuruluşlar da periyodik denetimlerde
bulunmaktadır.

nı beraberinde getirmiş, bu durum işletmeleri ve yöneticileri zamanı etkili kullanmak zorunda bırakmış ve böylece
yöneticilerde zamanı denetim altına alma arayışları başlamıştır. Sağlık hizmetlerinde de bu durum son yıllarda
tartışma konusu olmuş ve sağlık kurum ve kuruluşlarında
yöneticilerin zaman yönetimi konusundaki tutumları araştırmalara konu olmuştur.

2.3.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Antalya ilinde kamu hastane birliğine bağlı bulunan toplam 17 sağlık tesisinde çalışan toplam 106 orta düzey yöneticiler oluşturmaktadır. Araştırma
kapsamında örneklem çekilmemiş ve tüm yöneticilere
ulaşmak hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında 40 yönetici anketi cevaplamayı kabul etmiş ve anket cevaplama
oranı % 38 olarak bulunmuştur.

2.4.

Araştırmanın Yöntemi

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmış-

2.
2.1.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı Antalya ilinde kamu hastane birliğine
bağlı bulunan hastanelerde çalışan orta düzey yöneticilerin (hastane müdürü, sağlık ve bakım hizmetleri müdürü
ve yardımcıları) zaman yönetimi konusundaki tutumlarını
belirlemektir. Bu çalışma ile hastane yöneticilerinin zamanı etkin kullanıp kullanmadıkları araştırılacaktır. Araştırma
Ekim – Kasım 2014 arasında anket yöntemi ile yapılmıştır.
Araştırmanın hipotezi ise;
Hipotez 1: “Hastane yöneticileri görüşme ve sosyal faaliyetlerde, toplantı ve düzenli çalışmalarında, güne başlama ve günlük işlerinde, acil durumlarda, eğitim ve araştırmalarında zamanı etkin kullanır.”
Hipotez 2: “Hastane
aliyetlerde, toplantı
başlama ve günlük
ve araştırmalarında
belirlenmiştir.

yöneticileri görüşme ve sosyal fave düzenli çalışmalarında, güne
işlerinde, acil durumlarda, eğitim
zamanı etkin kullanmaz.” olarak

tır. Anket 2009 yılında Fatma Yeşil tarafından hastane
yöneticilerine uygulanmış olup 6 bölüm ve 109 sorudan
oluşmaktadır. Bu araştırmada anket hem zamanının
sınırlı olması hem de uygulama kolaylığı açısından 30
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■■ Dış kontrol,

soruya düşürülmüştür. Anketin ilk bölümü demografik
bilgilerden oluşmaktadır (eğitim durumu, görev, yaş,
çalışma yılı…). Anketin ikinci bölümü ise zaman yönetimine ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Sorular, Görüşme
ve Sosyal Faaliyetlerde Zaman Yönetimi, Toplantı ve
Düzenli Çalışma ile İlgili Zaman Yönetimi, Güne Başlama
ve Günlük İşler ile İlgili Zaman Yönetimi, Acil Olağanüstü
Durumlarla İlgili Zaman Yönetimi, Eğitim ve Araştırmaya
Yönelik Zaman Yönetimi, Masa ve Dosya Düzeninde
Zaman Yönetimi olarak 6 gruptan ve toplam 30 sorudan
oluşmaktadır.
Anketi oluşturan soruların cronbach’s alpha değeri 0,86
bulunmuştur.
Tablo 2: Cronbach’s Alpha Değeri
Cronbach’s Alpha Değeri

Toplam Soru Sayısı

,866

30

83

SÖZEL BİLDİRİLER
2.5.

Verilerin Toplanması ve Analizi

3.

Anketler, yüz yüze görüşme ve e-mail ile toplanmış ve
SPSS 20.0 paket programında tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve sıklıklar kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma
analizlerinde, betimsel istatistik analizlerde, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve
maksimum değerler tespit edilmiştir. Anket sorularına
verilen cevaplar 1 ile 5 arasında kodlanmış, katılımcılara 1
kesinlikle katılıyorum, 2 kısmen katılıyorum, 3 katılıyorum,
4 katılmıyorum, 5 kesinlikle katılmıyorum olarak işaretlemesi istenmiştir.

Tablo 3: Araştırmaya Katılanların Demografik Bulguları
Tanımlayıcı özellikler

MEDENİ
DURUM

YAŞ

Görüşme ve Sosyal
Faaliyetlerde
Zaman Yönetimi,
GÖREV ÜNVANI

Toplantı ve Düzenli
Çalışma ile İlgili
Zaman Yönetimi,
Güne Başlama ve
Günlük İşler ile İlgili
Zaman Yönetimi,
Acil Olağanüstü
Durumlarla İlgili
Zaman Yönetimi,
Eğitim ve
Araştırmaya
Yönelik Zaman
Yönetimi,

Planlama
Organizasyon
(Örgütleme)
Yöneltme
Koordinasyon

YÖNETİCİ

Sayı

Yüzde(%)

Evli

39

97.5

Bekar

1

2.5

Toplam

40

100

25-34

8

20

35-44

26

65

45 yaş ve üzeri

6

15

Toplam

40

100

Önlisans

EĞİTİM

Şekil 1: Araştırmanın Modeli

Masa ve Dosya
Düzeninde Zaman
Yönetimi

84

Araştırma verilerinin analizi sonucunda elde edilen verilere ait bulgular katılımcıların demografik özelliklerine ait
bulgular aşağıda çıkarılmıştır.

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma kesitsel türde tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır. Bu nedenle araştırmada veriler anket yoluyla elde
edilmiştir.
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2.6.

BULGULAR

YÖNETİCİ
OLARAK
ÇALIŞMA YILI

Kontrol
GÖREV SÜRESİ

-

Lisans

25

62.5

Yüksek lisans

15

37.5

Doktora

-

Toplam

40

100

İdari ve Mali İşler Müdürü

15

37.5

İdari ve Mali İşler Müdür
Yardımcısı

11

27.5

Sağlı ve Bakım Hizmetleri
Müdürü

7

17.5

Sağlı ve Bakım Hizmetleri
Müdür Yardımcısı

7

17.5

Toplam

40

100

1-4

24

60

5-10

11

27.5

11-15

2

5

16 yıl ve üstü

3

7.5

Toplam

40

100

6-11

4

10

12-17

18

45

18 ve üzeri

18

45

Toplam

40

100

Tablo incelendiğinde, araştırmaya katılan yöneticilerin
demografik özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde;
yöneticilerin %97.5 inin evli, %2.5 unun bekar olduğu, %20
’sinin 25-34 yaş arasında olduğu, %65 inin 35-44 yaş arasında, %15inin ise 45 yaş ve üstünde olduğu, &62.5 inin
lisans, %37.5 inin yüksek lisans mezunu olduğu, %37.5inin
İdari ve mali işler müdürü, %27.5 inin idari ve mali işler
müdür yardımcısı olduğu, %17.5 inin ise sağlık bakım
hizmetleri müdürü ve sağlık bakım hizmetleri müdür yardımcısı olduğu, %60 ının 1-4 yıldır, %27.5 inin 5-10 yıldır,
%5 inin 11 -15 yıl arası ve %7.5 inin ise 16 yıl ve üzeri yöneticilik yaptığı, %10 unun 6 – 11 yıl,%45 inin 12 – 17 yıl
arası ve %45 inin ise 18 yıl ve üzeri görev süresinin olduğu
görülmüştür. Katılımcıların yönetici olarak çalışma yılına
bakıldığında %60 gibi büyük bir yüzdenin olması 663 sayılı
KHK ile kurulan Genel Sekreterliklere atanan yöneticilerden dolayı olduğu düşünülmektedir.
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Zaman yönetimi ile ilgili herhangi bir
eğitim aldınız mı?

Sayı

Yüzde(%)

Evet

15

37.5

Hayır

25

62.5

Toplam

40

100

Planlama

10

25

Organizasyon

7

17.5

Yürütme

14

35

Koordinasyon

6

15

Kontrol

3

7.5

Toplam

40

100

En çok zaman ayırdığınız yönetim
fonksiyonu hangisidir?

Katılımcılara anketin 13. Sorusunda “Zamanını daha etkin
kullanma yönünde önerileriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların % 67.5 i “Disiplinli, kararlı ve planlı
çalışarak en iyiye ulaşmak” olarak cevaplamıştır. Bunun
dışındaki öneriler ise; Mükemmeliyetçi kişilik yapısına sahip olmak, işleri ertelemek, sabırlı olmak ve ayrıntılara takılmak olarak sıralanmıştır.

4.

SONUÇ

İşletme yönetiminin temel amacı, müşteri ihtiyaçlarını
karşılarken üretimini en az maliyetle gerçekleştirmektir.
Bunun içinde üretimin girdilerini oluşturan kaynakların
verimli kullanılması gerekir. Çünkü bu kaynaklar kıt kaynaklardır. Zaman da bir kıt kaynak olduğuna göre etkili bir biçimde yönetilmesi şarttır (Karaoğlan, 2006: 255).
Zamanın işletmelerin en değerli kaynağı olarak öne çıkması ve sağlık hizmetlerinin zaman konusuna olan duyarlılığı, zaman kavramını sağlık hizmetlerinin yönetimi alanında daha önemli hale getirmektedir. Sağlık kurumları,
hastalara en iyi koşullarda, güvenilir cihaz ve tekniklerle
doğru teşhisi koyarak, tedavilerinin en kısa zamanda sağlanmasının amaçlandığı kurumlardır. Sağlık yöneticileri
de, kendisine maddi ve insan gücü kaynaklarının verildiği,
etkin ve verimli bir performans ortaya koyarak sağlık kurumlarının belirli amaçlarını gerçekleştirme sorumluluğu
olan kişilerdir. Bu kapsamda zamanın etkili kullanılması,
sağlık yöneticilerinin ve sağlık kurumlarının performansı

Araştırma sonuçları hastane yöneticilerinin zaman yönetimi konusundaki görüşlerinin genel olarak olumlu olduğunu göstermektedir. Bu durum araştırmamızın “Hastane
yöneticileri görüşme ve sosyal faaliyetlerde, toplantı ve
düzenli çalışmalarında, güne başlama ve günlük işlerinde,
acil durumlarda, eğitim ve araştırmalarında zamanı etkin
kullanır.” hipotezimizin kabul edildiğini göstermektedir.
Bunun dışında hastane yöneticileri gün bitiminde işlerini
planladıklarını, işleri bitirdiklerini ve astlarının eğitim faaliyetlerini “kesinlikle katılıyorum” düzeyinde desteklediklerini bildirmişlerdir.
Bununla birlikte yöneticilerin çoğu zaman yönetimi konusunda eğitim almadıklarını bildirmişlerdir. Yöneticilerin
zaman yönetimi konusunda eğitim programlarına katılmaları önerilmektedir. Ayrıca hastane yöneticileri zamanı
etkin kullanmak için disiplinli, kararlı ve planlı çalışmak gerektiği, mükemmeliyetçi kişilik yapısına sahip olmak, işleri
ertelemek, sabırlı olmak ve ayrıntılara takılmak yönünde
önerilerde bulunmuşlardır.
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Tablo 4: Katılımcıların zaman yönetimi ile ilgili eğitim alma ve
en çok zaman ayrılan yönetim fonksiyonu durumları

açısından ele alınmakta ve geliştirilebilir bir özellik olarak
değerlendirilmektedir (Kıdak, 2011: 169).
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Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların % 37.5 inin zaman yönetimi ile ilgili eğitim aldığı ve % 62.5 inin ise zaman yönetimi ile ilgili eğitim almadığı görülmektedir. Katılımcıların
en çok zaman ayırdığı yönetim fonksiyonu ise %35 ile yürütme olarak görülmüş ve yöneticilerin en çok yürütme
fonksiyonu ile ilgilendiği ortaya çıkmıştır.
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ
ATIKLAR KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN
BELİRLENMESİ
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Uzman, Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, evirgen42@gmail.com

Amaç: Bu araştırma, Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde(ADSM) çalışan
sağlık çalışanlarının atıklar konusunda bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmaya Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı ADSM’lerinde çalışan sağlık çalışanları
dâhil edildi. Toplam 150 çalışana ulaşıldı. Araştırma verileri, içinde iki bölüm 27 değişken içeren anket formu ile 01.04.201530.05.2015 tarihleri arasında uygulanarak toplandı. Anket soruları literatür taraması yapıldıktan sonra yazar tarafından
oluşturuldu. Veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak ve SPSS 16,0 paket programında frekans, aritmetik ortalama, standart
sapma ve yüzdelik olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışanların%52,7’si kadın, %48,7’si lisans, %44,7’si sıklıkla ilk sırayı diş hekimi olduğu ve %88,7’si atıklar konusunda
eğitim aldığı belirlendi. Çalışanların,% 92’si kesici ve delici tıbbi atıkları ayrı kutularda biriktirilmesi gerektiğini, %51,3’ü evsel
atıkları mavi renkli torbalara atılması gerektiğini, %48’i kullanılan enjektör uçları çıkarılmadan kesici delici alet kutularına attıkları,
%89,3’ü tıbbi atıkları taşımakla görevlendirilen temizlik personeli çalışması sırasında turuncu renk elbise giymesi gerektiğini ve
%44’ü kesici delici atıkları tehlikeli atık olarak gördüğünü belirtmişlerdir. Çalışanların verdiği cevaplar sonucunda genel başarı
puanı ortalama 71,16±13,17 olarak tespit edildi. Çalışanların %93,3’ü atıkların kaynağında ayrıştırma işlemini önemsediğini,
%96’sı atıkların yönetimi konusunda etkili denetim yapılması gerektiğini ve %96’sı atıkların kaynağında ayrıştırma işleminin
kurumda bir atık ayrıştırma kültürünün oluşmasına katkı sağlayacağını düşünmektedir.
Sonuç ve Öneriler: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı ADSM‘lerinde çalışan sağlık çalışanlarının büyük
oranda hastane atıkları konusunda eğitimli oldukları, genel olarak atıklar konusunda bilgilerinin olduğu, atıkları kaynağında ayırma
olan bir atık yönetim sisteminin uygulandığı tüm sağlık tesislerinde kaynağında atık ayrıştırma işleminin yapıldığı, çalışanların
atıkların ayrıştırma uygulamasını önemsedikleri ve destekledikleri tespit edildi. Ancak çalışanların, atıkların ayrıştırılmasında
kullanılan renkli poşet uygulamasında atıkların doğru yerlere atılmadığı, enjektör uçlarının çıkarılmadan atık kutularına atıldığı
ve kesici–delici atıkların tehlikeli atık olarak nitelendirilmeleri bu konularda bilgilerinin yeterince olamadığı göstermektedir.
Periyodik olarak hizmet içi eğitimlerin devam etmesi ve atıkların kaynağında ayrıştırılması için yerinde kontrollerin daha sık
yapılması uygun olacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Atık, Kaynağında Atık Ayrıştırma, Atık Ayrıştırma Kültürü

DETERMINATION OF WASTE LEVEL OF KNOWLEDGE ORAL AND DENTAL HEALTH SERVICES STAFF
SUMMARY
Objective: This study depends on the General Secretariat of the Association of Public Hospitals Konya Oral and Dental Health
Centers (ADSM) is a descriptive of health professionals to determine the level of knowledge about waste.
Materials and Methods: Research Konya working in Public Hospitals Association of the Secretariat General, ADSM health workers
were included. It reached a total of 150 employees. The research data was collected by applying between 01.04.2015-30.05.2015
in history questionnaire that contains two sections with 27 variables. The survey questions were created by the author after the
literature is made. Data is transferred to the computer and SPSS 16.0 software package in frequency, mean, standard deviation
and percentage were evaluated.
Findings: 52.7% of working women, 48.7% of the license, where the dentist is often the first place and it was determined that
44.7% 88.7% received training on waste. Employees, 92% of cutting and piercing medical waste should be collected in separate
boxes,% 51.3 ought to be taken to household waste and blue bags, 48% used injection needles they take their stab box removal,
89.3% of responsible for transporting medical waste during the study commissioned by the housekeeping staff should wear
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orange clothes, and 44% stated that saw stab wastes as hazardous waste. The overall success of the employees as a result of
the responses were found, on average, 71.16 ± 13.17 points. The source of waste of 93.3% of employees that takes care of the
parsing process, considers that the need for effective control over the management of 96% of the waste and the source of 96%
of waste will contribute to the formation of a waste separation culture in the institution of the decomposition process.
Conclusions and Recommendations: Konya Public Hospitals Association General Secretary depending ADSM of health
professionals largely on which they are trained in hospital waste, which is generally of information about waste at source in all
health facilities where the implementation of a waste management system that is separate waste collection at source where
the waste separation process, they care about the working practices of waste decomposition and was found to support it.
However, workers in a colored bag applications in the separation of waste is disposed of in the right places of the waste thrown
into the waste bin without removing the nozzle tip and be classified as hazardous waste penetrating waste shows not enough of
information on these issues. Periodically ongoing in-service training and controls in place for the separation of waste at source
will be appropriate to conduct more frequent

1.
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GİRİŞ

Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan
ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya
dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her
türlü madde atık olarak değerlendirilmektedir(http://cevreonline.com,2015;https://ays.anadolu.edu.tr, 2015)
Sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında ortaya çıkan atık
ürünler, gündelik hayatımızda oluşturduğumuz atıklara
göre potansiyel infeksiyon kaynağı olmaları nedeniyle ayrı
olarak değerlendirilmektedir. Tıbbî atık, Sağlık ünitelerindeki işlemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik
ve kesici-delici atıklardan oluşan atıkların genel adıdır.
(https://tr.wikipedia.org,2015).Sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında oluşan atıkların tamamını tıbbi atık olarak
görmek doğru bir yaklaşım değildir. Ön yargısal yaklaşımla sağlık kuruluşları tarafından oluşturulan her atık
infeksiyöz değildir. Amaç, atıkların kontamine olanlarının
belirlenmesi ve ayrımının doğru yapılarak bertarafının
sağlanması; çevrenin, atıkları toplayan kişilerin ve toplumun korunmasına önemli katkılar sağalacaktır(Günaydın
M.,1999; Günaydın M.,1994).
Sağlık hizmetleri sadece belirli alanlarda sağlık hizmeti
veren birimleri kapsamamaktadır. Ağız ve diş sağlığı hizmetleride sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri yürütülürken
ortaya çıkan tıbbi atıklar güvenli bir biçimde uluslararası
kurallara uygun biçimde ayrı olarak toplanmalı, depolanmalı ve bertarafı yapılmalıdır. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde hasta kanı ve vücut sıvısı ile kontamine olmuş her
türlü tıbbi ya da tıbbi olmayan çeşitli tıbbi atılar üretilmektedir, bunlardan bazıları; malzemeler tıbbi atık olarak
görülmelidir.
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde(TAKY) belirtildiği
gibi, sağlık hizmetleri sunumunda üretilen vesağlığı olumsuz etkileyecekzararlı atıklar; tıbbi atıklar(infeksiyöz atıklar,
patolojik atıklar, kesici atıklar), tehlikeli atıklar (farmasötik
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atıklar, genotoksik atıklar, tehlikeli kimyasallar, ağır metal
içeren atıklar, amalgam atıkları, basınçlı kaplar) ve radyoaktif atıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Sağlık hizmetleri
sunumu esnasında ortaya çıkabilecek bu atıkların sınıflandırılması ve içeriği Tablo 1’de verilmiştir (http://mevzuat.
basbakanlik.gov.tr;-Rahman vd, 2009; Devrim İ.,2007).
Atık Yönetimini; atığın kaynağında azaltılması, özelliğine
göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren
bir yönetim biçimidir(http://mevzuat.basbakanlik. gov.
tr.,2015;https://ays.anadolu.edu.tr, 2015).
Atıkların bertarafı için hastanelerin mutlaka bir ünite içi ve
genel atık yönetim planı ve bu plana uygun bir atık yönetimi uygulamasının olması gerekmektedir. Atık yönetiminin
temel amacı, insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden en
ekonomik yolla atıkların toplanması, ayıklanması, kullanılacak şekle geri dönüştürülmesi, tekrar kullanılması ve
son olarak, miktar ve hacminin azaltılarak güvenli bir şekilde bertaraf edilmesidir. Hastanelerde atık yönetimi ekibinin; sorumluluk bilinci içinde planlı hareket etmesi, atık
personelini bilgi ve davranış bakımından eğitmesi, atık
taşımaya uygun araçların teminini sağlaması, atıklar için
hastane içi ve dışında uygun bertaraf yöntemlerini tespit
etmesi, değerlendirmesi ve uygulatması gerekir (Özerol
İH.,2005).
Atıklar, TAKY’ne uygun bir şekilde kategorilerine göre farklı renklerde plastik torba veya kaplar içinde toplanmalıdır.
Evsel nitelikli atıklar, tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak siyah renkli plastik torbalarda toplanır.
Ayrı toplanan evsel nitelikli atıklar, ünite içinde sadece
bu iş için ayrılmış taşıma araçları ile taşınarak geçici atık
deposuna veya konteynıra götürülür ve ayrı olarak geçici
depolanırlar. Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında
tıbbi atıklar ile karıştırılmazlar. Karıştırılmaları durumunda
tıbbi atık olarak kabul edilirler. Kâğıt, karton, plastik ve
metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları şartıyla
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Atık İçeriği

Enfeksiyöz
Atıklar

Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya
taşıması muhtemel başta kan ve kan ürünleri olmak
üzere her türlü vücut sıvıları ileinsan dokuları,
organları, anatomik parçalar, otopsi materyali,
plasenta, fetüs ve diğer patolojik materyal; bu
tür materyal ile bulaşmışeldiven, örtü, çarşaf,
bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri
atıklar; hemodiyaliz ünitesi ve karantina altındaki
hastalarınvücut çıkartıları; bakteri ve virüs tutucu
hava filtreleri; enfeksiyöz ajanların laboratuvar
kültürleri ve kültür stokları; araştırma amacıile
kullanılan enfekte deney hayvanlarının leşleri ile
enfekte hayvanlar ve çıkartılarına temas etmiş
her türlü malzeme ve veterinerlikhizmetlerinden
kaynaklanan atıklarını içerir.

Patolojik Atıklar

Cerrahi girişim, otopsi veya anatomi çalışması
sonucu ortaya çıkan doku, organ, vücut parçaları,
insan fetüsü ve hayvan cesetleriniiçerir.

Kesici-Delici
Atıklar

Şırınga, enjektör ve diğer tüm deri altı girişim
iğneleri, lanset, bisturi, bıçak, serum seti iğnesi,
cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri,intraket, kırık
cam, ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri
kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara
neden olabilecekatıkları içerir.

Farmasötik Atık

Kullanma süresi dolmuş veya artık kullanılmayan,
ambalajı bozulmuş, dökülmüş ve kontamine olmuş
ilaçlar, aşılar, serumlar ve diğer
farmasötik ürünler ve bunların artıklarını ihtiva
eden kullanılmış eldivenler, hortumlar, şişeler ve
kutuları içerir.

Genotoksik Atık

Hücre DNA’sı üzerinde mutasyon yapıcı, kanserojen
veya insan veya hayvanda düşüğe neden olabilen
türden farmasötik ve kimyasal maddeleri, kanser
tedavisinde kullanılan sitotoksik (antineoplastik)
ürünleri ve radyoaktif materyali ihtiva eden atıklar
ile bu türajanlarla tedavi gören hastaların idrar ve
dışkı gibi vücut çıkartılarını içerir.

Kimyasal Atık

Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar
gibi tıbbi alanlarda kullanılan ve insan ve çevre
sağlığı için çeşitli etkilerle zararlıolabilen kimyasal
maddelerin gaz, katı veya sıvı atıklarını içerir.

Ağır Metal
İçeren Atıklar

Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar
gibi tıbbi alanlarda kullanılan termometre, tansiyon
ölçme aleti ve radyasyondankorunma amaçlı
paneller gibi alet ve ekipmanların içinde veya
bünyesinde bulunan civa, kadmiyum, kurşun içeren
atıklardır.

Basınçlı Kaplar

Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar
gibi tıbbi alanlarda kullanılan gazları içinde
bulunduran silindirleri, kartuşları vekutuları içerir.

Radyoaktif
atıklar

Radyoterapi veya laboratuvar araştırmaları sonrası
ortaya çıkan radyoaktif maddeler, kontamine olmuş
paketler, cam malzemeler veabsorban kağıtlar,
radyoterapi gören hastaların idrarları ve vücut
çıkartılarını içerir.

diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik torbalarda
toplanırlar. Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları
ise yine kontamine olmamaları şartıyla cam ambalaj kumbaralarında, kumbara olmaması halinde ise diğer ambalaj
atıkları ile birlikte mavi renkli plastik torbalarda toplanırlar. Atıkların hasta ve çalışan güvenliğini riske etmemek
için atıkların kaynağında toplanırken aşağıdaki bazı unsurlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir:

■■ Atıklar, kaynağında toplanırken toplan poşetler
konteynırlar tanımlanmalıdır.

ve

■■ Poşetler yada konteynırlar kirlendi ise mutlaka yenisi
ile değiştirtmelidir.
Sağlık hizmetlerinin sunumu esnasında oluşan atıkların
toplanması, geçici depolama alanlarına taşınması, depolanması ve belediye görevlilerine tesliminden sorumlu
olarak sağlık çalışanları görev yapmaktadır. Bu nedenle
etkili bir tıbbi atık yönetiminin geliştirilebilmesi için, bu
alanda bilgi sahibi olan sağlık çalışanlarının görev yapması
büyük önem arz etmektedir.
Kurumsal olarak etkili bir atık yönetiminin yapılabilmesi için
personelin yukarıda biletilen unsurları bilmesi ve uygulaması gerekmektedir. Ayrıca sağlık hizmeti verilen yerlerde
gerek çalışan güvenliğinin gerekse hasta güvenliğinin sağlanmasında atıkların, özelliklede tıbbi atıkların kaynağında
ayrıştırılması ve bertarafına kadar geçen sürecin çalışanlar
tarafından iyi bilinmesi önem arz etmektedir. Kurumsal olarak etkili bir atık yönetimi sayesinde, atıkların kaynağında
ayrıştırma kültürü oluşturulması ve atık minimizasyonun1
sağlanmasına yönelik etkili adımların atılması sağlanmış
olacaktır. Bu çalışmaKonya Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliğine bağlı ADSM’lerinde çalışan sağlık çalışanlarının atıklar konusunda bilgi düzeylerini ve tutumlarını belirlemek amacı ile yapılmak üzere planlanmıştır.

2.
2.1.

MATERYAL VE YÖNTEM
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■■ Atıklar, önceden belirlenen zaman periyotlarında mutlaka toplanmalı ve geçici toplama alanlarında bekletilmelidir.
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Tablo 1: Sağlık Hizmetleri Sunumunda Üretilen ve Sağlığı
Olumsuz Etkileyecek Zararlı Atıklar

Araştırmanın Modeli

Bu çalışma: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliğine bağlı ADSM’lerinde çalışan sağlık çalışanlarının atıklar konusunda bilgi ve tutumlarını belirleyerek
atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik aksaklıları
tespit etmek bu sayede sağlık tesislerinde atıkların kaynağında ayrıştırma kültürü oluşturulması ve atık minimizasyonun sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, tanımlayıcı araştırma modelinde yapılmak üzere planlandı.

2.2.

Araştırmanın Önemi

Bu çalışma ile sağlık tesislerinde atıkların kaynağında
ayrıştırma işlemi sırasında çalışanların bilgi düzelerini
ve tutumlarını belirleyerek, atık yönetiminin en önemli
Atık minimizasyonudaha az atık veya tehlikeli atık oluşmasını sağlayacak
metotların ve ürünlerin kullanılmasının sağlanması ve atıkların oluştuğu
yerde ayrılmasını içeren işlemlerdir.

1
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basamaklarında biri olan atık minimizasyonunun sağlanmasına ve kurumsal olarak atık ayrıştırma kültürünün
oluşturulmasına katkı sağlamaya yardımcı olması açısından önemli olarak değerlendirilmektedir.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın temel amacı, Konya Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliğine bağlı ADSM’lerinde çalışan
sağlık çalışanlarının atıklar konusunda bilgi ve tutumlarını belirleyerek atıkların kaynağında ayrıştırılmasına
yönelik aksaklıları tespit etmek ve bu sayede sağlık tesislerinde atıkların kaynağında ayrıştırma kültürü oluşturulması ve atık minimizasyonunun sağlanmasına katkıda
bulunmaktır.

2.4.

Araştırmanın Yeri

Araştırma Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliğine ADSM’lerinde çalışan sağlık çalışanlarına
uygulandı.
01-04 Mart 2016, Antalya
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2.3.

2.5.

Araştırmanın Kısıtları

Araştırma Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliğine bağlı ADSM’lerindeçalışan sağlık çalışanları
ile sınırlı tutulmuştur.
Araştırma, kısıtlı bir sürede, bulgularının temel olarak
Türkiye’de Konya bölgesi ile sınırlandırılmış olması bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak tüm Türkiye, ya da daha
geniş bir coğrafya için yapılacak genellemelerin doğruluk
derecesi sınırlı olacaktır. Ayrıca araştırmada elde edilen verilerin doğru olarak kabul edildiği ve araştırmada kullanılan
ölçeklerin istenen nitelikleri ölçtüğü varsayılmıştır.

2.6.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini, Konya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliğine bağlı ADSM’lerindeki çalışanlar oluşturmaktır. Toplam 150 çalışana ulaşılmıştır.

2.7.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veriler; araştırmacılar tarafından literatür taraması yapıldıktan sonra; çalışanlara uygulanmak üzere;
sosyo-demografik bilgilerin elde edilmesine yönelik bilgi
formu ve sağlık tesislerinden kaynaklanan atıklar konusunda bilgi ve tutumlarını belirlemeye yönelik 27 değişken içeren anket formu ile 01.04.2015-30.05.2015 tarihleri
arasında uygulanarak toplandı.

2.8.

Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi

Araştırma verileri, bilgisayar ortamına aktarılarak ve SPSS
16,0 paket programında frekans, aritmetik ortalama,
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standart sapma ve yüzdelik olarak değerlendirildi.

2.9.

Çalışmanın Bütçesi ve Finansmanı

Araştırmada finansman olarak ek bir maliyet ve bütçeye
gerek duyulmamıştır.

3.

BULGULAR

Çalışmada elde edilen veriler, aşağıdaki tablolarda yer
almaktadır.
Tablo 2: Çalışanların Demografik Özelliklere Göre Dağılım
Durumu
Özellikler

Sayı(n)

%

Cinsiyet
Kadın
Erkek

79
71

Yaş Grupları
17-20
21-30
31-40
41-50
51-60

6
24
73
36
6

4,0
16,0
48,7
24,0
4,0

Meslek
Hemşire
Ebe
Sağ.Mem
Röntgen Tenk.
Diş Tekn.
Diş Hekimi

27
6
6
9
33
67

18,0
4,0
4,0
6,0
22,0
44,7

Kurumda Çalışma Süresi
0-1
1-5
5-10
10-15
15-20
20 >

29
62
27
4
14
4

19,3
41,3
18,0
2,7
9,3
2,7

Eğitim Durumu
Lise
Ön Lisans
Lisans
Tıp Fak.
Diş Hekimliği

15
33
66
7
23

20,0
22,0
33,0
4,7
15,3

133
12

88,7
8,0

Hastane Atıkları İle İlgili
Eğitim Alma Durumu
Evet
Hayır

52,7
		
47,3

Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının %52,7’si kadın,
%48,7’si 31–40 yaş aralığında, %33’ü lisans ve %22’si ön
lisans mezunudur. Katılımcıların , %44,7’si sıklıkla ilk sırayı
diş hekimi, %22’si diş teknisyeni, %18’i hemşire ve %14’’ü
diğer sağlık çalışanlarından oluşmaktadır. Çalışanların
%41,3’ü kurumlarında 1-5 yıl arasında çalışmakta olduğu
ve çalışanlarının %8’inin hastane atıkları konusunda eğitim almadığını %88,7’sinin ise bu konuda eğitim aldığını
belirtmiştir (Tablo 2).
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Radyoaktif atıklar

Tablo 3: Çalışanların Hastane Atıkları Konusunda Bilgi Ve
Tutumları
%

Kesici ve delici tıbbi atıklar nerelerde toplanıyor?
Ayrı kutularda

138

92

Pet şişede

-

-

Kırmızı torbada

3

6,7

Fikrim yok

-

-

Evsel atıklar hangi renk torbalara atılıyor?
Kırmızı

6

4

Mavi

77

51,3

Siyah

65

43,3

-

-

Farmasötik atıklar

59

39,3

Kan ve vücut ürünleri ve bunlarla temas olmuş nesneler

21

14

Kullanılmış enjektör iğnesi

46

30,7

Diyaliz atıkları

2

1,3

1/4

12

8

2/4

6

4

3/4

130

86,7

-

-

115

76,7

Sarı
Aşağıdaki atıklardan hangisi Tehlikeli Atıklar sınıfına
girmektedir.

Tıbbi atıkların toplanmasında kullanılan torbalar en fazla
hangi oranda doldurulmalıdır?

4/4 (tam dolu)
Hangisi tıbbi atık torbalarının özelliklerinde değildir?
Turuncu renkte olması
Üzerinde ”DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunması

5

3,3

Üzerinde «Uluslararası Biyotehlike” amblemi bulunması

20

13,3

Sızdırmaz ve taşımaya dayanıklı olması

6

4

Hangisi Kesici ve delici özelliği olan atıkların kaynağında
ayrıştırılmasında yapılan uygun bir davranıştır?

6

4

Radyoaktif atık

1

0,7

Tehlikeli atık

66

44

Kültür ve stoklar (Mikrobiyolojik atıklar)

10

6,7

Patolojik atıklar

8

5,3

Kan ve kan ürünleri

4

2,7

125

83,3

Kırmızı

10

6,7

Mavi

108

72

Siyah

17

11,3

Yeşil

10

6,7

Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları kontamine
olmamaları şartıyla cam ambalaj kumbaralarında, kumbara
olmaması halinde ise diğer ambalaj atıkları ile birlikte mavi
renkli plastik torbalarda toplamak

75

50

Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları kontamine
olması durumunda cam ambalaj kumbaralarında, kumbara
olmaması halinde ise diğer ambalaj atıkları ile birlikte mavi
renkli plastik torbalarda toplamak

19

12,7

Kontamine olamamış, kullanılmış serum şişelerini ayrı
toplanmadan önce, uçlarındaki lastik, hortum, iğne gibi
kısımları materyallerden ayırıp, tıbbi atıklar ile beraber
toplamak

42

28

36,7

Hangi atıklar tıbbi atık olarak kabul edilmez?

Hastaların yemek atıkları
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre kâğıt, karton,
plastik ve metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları
şartıyla, diğer atıklardan ayrı olarak hangi renkli plastik
torbalarda toplanırlar?

Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkların kaynağında
ayrıştırılmasında yapılan uygun bir davranıştır?

Enfekte atık torbalarına atılan evsel atıklar ayrıştırılmalıdır.

55

Cam kırıkları delinmeye dayanıklı kutulara atılmalıdır.

18

12

48

Kesici, delici atıklar sıkıştırılmamalı, açılıp boşaltılmamalıdır.

5

3,3

2

1,3

Tıbbi atıklar evsel atıklarla ayrı konteynırlarla taşınmalıdır.

39

26

64

42,7

Evet

140

93,3

Hayır

5

3,3

Fikrim yok

1

0,7

9

6,0

Kullanılan enjektör uçları çıkarılmadan kesici delici alet
kutularına atmak

72

Atık kutuları dolduktan sonra boşaltılıp tekrar kullanmak
Enjektörleri kullandıktan sonra sadece uçlarını atık
kutularına atmak
Tıbbi atıkları taşımakla görevlendirilen temizlik personeli
çalışması sırasında hangi renk elbise giymelidir?
Turuncu

73

Atıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Kesici delici alet atıkları tıbbi atık torbalarına atmak

Beyaz

48,7

Tıbbi atık
Evsel atık

4

4,7

Atıkların kaynağında ayrıştırma işlemini önemsiyorum.

Belirli aralıklarla atıklar konusunda hizmet içi eğitimler
verilmelidir.

134

89,3

Mavi

4

2,7

Evet

134

89,3

Kırmızı

4

2,7

Hayır

7

4,7

Fikrim yok

4

0,7

Bu amblem

Temizlik personellerinin atıklar konusunda yeterli bilgiye
sahip olduklarını düşünüyorum.

neyi ifade etmektedir?

Evsel atık

6

4

Tehlikeli atık

15

10

Tıbbi atık

115

76,7

7

4,7

Radyoaktif atık
Hangisi Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen
torba renklerinden biri değildir?
Kırmızı

10

6,7

Siyah

8

5,3

Mavi

5

3,3

Yeşil

122

81,3

Kâğıt, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları hangi tür atık
grubuna girer?
Evsel nitelikli atıklar

01-04 Mart 2016, Antalya

Sayı(n)

6

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Değişkenler

9

Kesici delici atıklar hangi tür atık sınıfına girer?

122

81,3

Tıbbi atıklar

1

0,7

Tehlikeli atıklar

1

0,7

Evet

116

77,3

Hayır

17

11,3

Fikrim yok

15

10

Atıkların yönetimi konusunda etkili denetim yapılmalıdır.
Evet

144

96

Hayır

1

0,7

Fikrim yok

2

1,3

Atıkların kaynağında ayrıştırma uygulaması, kurumda bir
atık ayrıştırma kültürünün oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Evet

144

96

Hayır

1

0,7

Fikrim yok

1

0,7

Çalışmamızda çalışanların %99,3’ü atıkların kaynağında

ayrıştırma

işlemini

önemsediği,

%77,3’ü

temizlik
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personellerinin atıklar konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını düşündüğü, %96’sı atıkların yönetimi konusunda etkili denetim yapılması gerektiğini ve %96’sı atıkların
kaynağında ayrıştırma işlemi, kurumda bir atık ayrıştırma
kültürünün oluşmasına katkı sağlayacağı yönünde cevap
vermişlerdir. Çalışanların tehlikeli atık sınıflandırmasına
ilişkin soruya %39,3’ü farmasötik atıkları,%14’ü kan ve vücut ürünleri ve bunlarla temas olmuş nesneleri,%30,7’si
kullanışmış enjektör iğnesi ve %4,3’ü de di1aliz atıklarını tehlikeli atık olarak nitelendirmektedir. Katılımcılara
“Hangisi tıbbi atık torbalarının özelliklerinde değildir” sorusuna %76,7’si turuncu renkte olması cevabını vermişlerdir, %42,7’si enjektör kullanıldıktan sonra sadece uçlarını
atık kutularına atılması gerektiğini,%50’si kâğıt, karton,
plastik ve metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları
şartıyla, diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik
torbalarda toplanması gerektiği yönünde cevap vermişlerdir. Çalışanların,% 48,7’si kesici delici atıkları tıbbi atık
olarak,%44’ü ise tehlikeli atık olarak nitelendirmekte ayrıca %36,7’si enfekte atık torbalarına atılan evsel atıkların
ayrıştırılmaması gerektiği yönünde cevap vermişlerdir.
Sağlık çalışanlarının hastane atıkları konusunda bilgi ve
tutumlarını belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmada; çalışanların % 92’si kesici ve delici tıbbi atıkları ayrı kutularda
biriktirilmesi gerektiği, %44,3’ü evsel atıkları siyah renkli
torbalara atılması gerektiği, %86,7’si tıbbi atıkların toplanmasında kullanılan torbaların en fazla ¾ oranında doldurulması gerektiği,%89,3’ü tıbbi atıkları taşımakla görevlendirilen temizlik personeli çalışması sırasında turuncu
renkte elbise giymesi gerektiği, %76,7’i uluslararası simge
olan tıbbi atık simgesini bildiği,%81,3’ü yeşil renkli atık torba uygulamasının TAKY belirtilen torba renklerinden biri
olmadığı,%81,3’ü kâğıt, karton, plastik ve metal ambalaj
atıklarını evsel nitelikli atıklar olarak nitelendirdikleri ve
%83,3’ü hastaların yemek atıklarını tıbbi atık olarak görmedikleri belirlendi (Tablo 3).
Tablo 4: Sağlık Tesisleri Puan Ortalamaları
Sağlık Tesisinin
Adı

N

Minimum

Maximum

Ort.

Std.
Sapma

Beyhekim ADSM

69

39,00

92,00

71,66

12,81

Ereğli ADSM

13

73,00

79,00

78,53

1,66

Konya ASDM

68

13,00

93,00

69,25

14,29

Toplam

150

Genel
Ortalama

71,16

13,17

Çalışmanın evrenini oluşturan 3ADSM sağlık çalışanları,
anket sorularına verdikleri cevaplar doğrultusunda, başarı sıralamasına göre ilk sırada 78,53 ortalama puanla ile
Ereğli ADSM, son sırada ise 69,25ortalama puan ile Konya
ADSM yer almıştır.150 sağlık çalışanının katıldığı çalışmanın genel başarı ortalaması 71,16 olarak tespit edilmiştir(Tablo 4).
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TARTIŞMA

Bu çalışmaya katılanların, %44,7’isini diş hekimleri oluşturmaktadır, Akbolat ve arkadaşlarının Sakarya il merkezinde
bulunan hastanelerde görevli sağlık çalışanları üzerinde
yaptığı çalışmasında ise katılanların %60,2 ile hemşireler
oluşturmaktadır (Akbolat vd, 2011). Bu katılımcı farklılığı
bizim çalışmamızın ADSM’lerde Akbolat ve arkadaşlarının
çalışmasının ise genel hastane çalışanlarından oluşmasından kaynaklamaktadır.
Atıklar, TAKY’ne uygun bir şekilde kategorilerine göre farklı renklerde plastik torba veya kaplar içinde toplanmalıdır.
Evsel nitelikli atıklar, tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak siyah renkli plastik torbalarda toplanır.
Ayrı toplanan evsel nitelikli atıklar, ünite içinde sadece
bu iş için ayrılmış taşıma araçları ile taşınarak geçici atık
deposuna veya konteynıra götürülür ve ayrı olarak geçici
depolanırlar(Akbolat vd, 2011).Ülkemizde sağlık hizmetleri kaynaklı atıkların miktarı, üretilen toplam atıkların ciddi
bir kısmını oluşturması nedeniyle, etkili yönetsel ve kontrol mekanizmaları gerektirmektedir (Taşçıoğlu İ.,2007).
Özellikle atıkların sınıflarına uygun torba ya da kutularda
toplanması ve minimizasyonu ekonomik açıdan büyük
önem arz etmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının
hangi tür torba ya da kutularda hangi atıkların biriktirilmesi gerektiğini bilmeleri önemlidir. Rahman ve arkadaşlarının çalışmasında, sağlık kurumlarının %69,2’sinde
çöpler ayrı poşetlere toplandığı, %65,4’ünde evsel atıkların siyah poşetlere; tıbbi atıkların ise %57,7’sinde kırmızı
poşetlerde toplandığı saptanmıştır. Kesici-delici tıbbi atıkların özel kaplarda toplanma oranı %69.2’dir (Rahman vd,
2009). Akbolat ve arkadaşlarının çalışma sonuçlarına göre
de, sağlık çalışanları genellikle (%97,1) tıbbi atıkların kırmızı renkli özel torbalarda toplanması gerektiğini bilmesine karşılık; evsel atıkların siyah torbalarda (%62,8) ve geri
dönüştürülebilir atıkların (%61,2) mavi torbalarda toplanması gerektiğini düşünmektedir. Bu durumda çalışanların
evsel ve geri dönüşüm atıklarının doğru toplanması konusunda yeterli bilgi düzeylerine sahip olmadıklarını göstermektedir. Bizim çalışmamızda da çalışanların %51,3’ü
evsel atıkları mavi torbalara, %43,3’de siyah torbalara attığını belirtmeleri Akbolat ve arkadaşlarının çalışmasında
olduğu gibi evsel atıkların doru toplanmasında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir.
Atıklar içerinde hastave çalışan güvenliğini tehdit eden
en önemli atık çeşitlerinden biride tıbbi atıklardır. Tıbbi
atıklar diğer atıkların ayrıştırılmasında olduğu gibi özel
torbalarlı ve toplama prosedürü olan atık grubudur. Tıbbi
atıkların diğer atıklardan görsel olarak ayrılması ve dikkat
edilmesi için atık torbalarının bazı özelliklere sahip olması
gerekmektedir Bu özeliklerden biride beklide en önemlisi
tıbbi atığı tanımlayan poşet renginin kırmızı olması ve üzerinde tüm dünyada ortak olarak kullanılan ve aynı anlama
gelen biyolojik tehlike işaretinin olması gerekmektedir.
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Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile tıbbi atıkların dünya standartlarına uygun şekilde toplanmaları, taşınmaları
ve bertaraf edilmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Tıbbi atıkların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde bertarafı için öncelikle atıkların kaynağında ayrı ve düzenli olarak toplanacağı
sistemlerin oluşturulması gerekmektedir(http://mevzuat.
basbakanlik. gov.tr.,2015).Bu işlemleri yapa bilmek için de
kurumsal bazda bir atık ayrıştırma kültürünün yerleştirilmesi gerekmektedir. Çalışmamızdaçalışanların %93,3’ü
atıkların kaynağında ayrıştırma işlemini önemsediği,
%77,3’ü temizlik personellerinin atıklar konusunda yeterli
bilgiye sahip olduklarını düşündüğü, %96’sı atıkların yönetimi konusunda etkili denetim yapılması gerektiğini ve
%96’sı atıkların kaynağında ayrıştırma işlemi, kurumda bir
atık ayrıştırma kültürünün oluşmasına katkı sağlayacağı
yönünde cevap vermişlerdir.
Tüm bu veriler, çalışmanın yapıldığı ADSM’lerde atık minimizasyonuve kurumsal olarak atık ayrıştırma kültürü oluşumu yönünde çalışmaların olduğunu gösterir niteliktedir.

5.

Çalışanların genel olarak atıklar konusunda bilgilerinin
olduğu ve atıkların ayrıştırılması uygulamasını önemsedikleri ve destekledikleri, sağlık tesislerinde bir atık ayrıştırma kültürün olduğu ancak atıkların sınıflandırılmasında
hangi atıkların hangi gruba gireceği konusunda ve kesici
delici atıkların atık kutularına atılırken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi eksikliğini olduğu tespit
edilmiştir. Sağlık tesislerinde özellikle bu unsurları vurgulayan hizmet içi eğitimlerin planlanması ve uygulanması
önem arz etmektedir.
Atık yönetiminin birinci amacı atıkların oluşumunun engellenmesi, engellenemediği durumda atık miktarının en
aza indirecek tedbirleri almaktır. Bu bağlamda çalışanlarının atıklar konusunda bilgileri olan, kurumsal olarak atık
ayrıştırma kültürüne sahip ve etkin atık yönetimi uygulayan kurum/kuruluşlar atık minimizasyonlarını sağlamış
olurlar.
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Atıkların kaynağında ayrıştırılabilmesi ve etkin bir atık
yönetimi için çalışanların atıklar konusunda bilgili olmaları gerekmektedir. Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliğine bağlı ADSM’ler de çalışan sağlık çalışanlarının anket sorularına verdikleri cevaplar doğrultusunda,
en başarılı ADSM78,53 ortalama puanla ile Ereğli ADSM,
69,25 ortalama puan ile Konya ADMSise başarı sıralamasında en son sırada yer almıştır. 150 sağlık çalışanının

http://cevreonline.com/atik-yonetimi/,

Erişim:

01-04 Mart 2016, Antalya

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %8’i hastane atıkları konusunda eğitim almadığını %88,7’si ise bu konuda
eğitim aldığını belirtmiştir. Akbolat ve arkadaşlarının çalışmasında bu oran %69,6 dır (Akbolat vd, 2011). Terzi ve
arkadaşları tarafından yapılan çalışmada ise araştırmaya
katılanların %80,5’inin tıbbi atıklar konusunda eğitim aldıkları (Terzi vd, 2009) belirtilmiştir. Bu sonuçlardan hareketle
çalışmamızda sağlık çalışanlarına tıbbi atıklar konusunda
eğitim verildiği söylenebilir. Ancak, çalışmamızda çalışanların %51,3’ü evsel atıkları mavi torbalara, %43,3’ü siyah torbalara attığını belirtmeleri, %30,7’sinin kullanılmış enjektör
iğnelerini tehlikeli atık olarak değerlendirmeleri, %48’ininkullanılan enjektör uçları çıkarılmadan kesici delici alet kutularına atılması gerektiğinive %44’ünün Kesici delici atıkları
tehlikeli atık sınıfı içinde değerlendirmeleriyapılan eğitiminniteliği ve kalitesini tartışılır dolduğunu göstermektedir.

katıldığı çalışmanın genel başarı ortalaması 71,16 olarak
tespit edildi.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Çalışanların kendilerini ve hastaları korumaları adına bu
sembolü bilmeleri önem arz etmektedir. Çalışmamızda
katılımcıları %76,7’si tıbbi atık sembolünü doğru, %18,7’si
ise hatalı olarak tanımaktadır. Akbolat ve arkadaşlarının
çalışmasında bu oran %89,3 doğru tanımakta,%10,7’si hatalı tanımaktadır (Akbolat vd,2011).
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HEMŞİRE EL HİJYENİ UYUM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ:
GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Ahmet ATASOY1, Songül YORGUN2
Özel Alanya Koleji Sağlık Eğitimcisi, Antalya, aatasoy52@hotmail.com
Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, syorgun58@hotmail.com

1

ÖZET
Amaç: “Hemşire El Hijyeni Uyum Ölçeği” nin geliştirilmesi, ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini saptanmasıdır.
Yöntem: Ölçeğinin geliştirilmesi sürecinde ilk aşamada 50 maddeden oluşan bir taslak envanter hazırlanmıştır. Taslak
envanterdeki maddelerin içerik ve kapsam açısından uygun olup olmadığını belirlemek için Kapsam Geçerlik Oranı-KGO(Content Validity Ratio/Index) indeksi hesaplanmış ve KGO indeksi 0.80 altında kalan maddeler envanterden çıkarılmıştır.
Sonuçta 20 madde elenerek toplam 30 maddeden oluşan lçeğe ulaşılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık denetiminde Madde- ToplamMadde korelâsyonları ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. Geliştirilen ölçeğin yapısal geçerliliği ise Açımlayıcı
(exploratory) Faktör Analizi ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 11,5 istatistik paket programında değerlendirilmiştir
01-04 Mart 2016, Antalya
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2

Bulgular: Bu çalışmada KMO Analizi sonucu 0.903 ve Barlett Testi sonucu 23766,70 olarak saptanmış ve her iki test sonucu
da p<0,01 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin faktör yapısının incelenmesinde Temel Bileşenler Analizi (Principal
Component Analysis) ve Varimax Rotasyon yöntemi kullanılmıştır.
Sonuç: Çalışmada, faktör yük değeri 0.40 ve üzerinde olanların analize alınması uygun görülmüş ve ölçekteki 30 madde bu
özelliği taşıdığından, sonuçta 6 boyutlu ve 30 maddeli bir ölçeğe ulaşılmıştır. 30 maddenin, 6 boyutta açıkladığı varyans, toplam
varyansın % 66,03’ünü oluşturmaktadır. Geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının 0.93 olması nedeniyle
mükemmel düzeyde güvenilir olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: El hijyeni, Uyum, Hemşire

DEVELOPMENT OF SCALE FOR HAND HYGIENE COMPLIANCE OF NURSE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
SUMMARY
Objective: This study is to develop Scale for had hygıne comphane of nurse and the validity and reliability of the scale
Methods: In the first stage, in order to develop the scale, a draft inventory consisting 50 items was prepared. For the assessment
of responses Content Validity Ratio (CVR) /Index was calculated and the items below 0.80 were removed from the inventory. As a
result, 20 items were eliminated and an inventory consisting total 30 items was developed. Item Total Correlation and Cronbach
Alpha reliability coefficient were used to test the internal consistency of the scale. Structural Validity of the developed scale was
done with Confirmatory Factor Analysis. The datas of the research were evaluated in SPSS 11,5 statistical package program
Results: In this study, the KMO analysis result was 0.903 and Barlett Test result was 23766,70 and both results were found
meaningful in p<0.01 level. The search result showed that the sample size used in this research is adequate and appropriate.
Principal Compotent Analysis and Varimax Rotation methods were used in investigation of factor structure of scale.
Conclusion: In this study, if the factor analysis load is found 0.40 and above, these are considered as appropriate and 30 items
of the scale had this feature so, as a result, a 6 dimensional scale incluiding 30 items is developed. The variance of 30 items with
6 dimension constitutes 66,03 % of total variance. As Cronbach Alpha internal consistency coefficiency of the scale is 0.93, the
reliability of the scale is at excellent level.
Keywords: Hand Hygıene, Complıance, Nurse

1.

GİRİŞ

Günümüzde gittikçe önem kazanan sağlık hizmetleriyle
ilişkili enfeksiyonlar “sessiz salgın ” olarak tanımlanmıştır(WHO,2006;4 ). Günümüzde modern tıbbın en önemli
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problemleri arasında yer almakta olup, hem gelişmiş hem
de gelişmekte olan ülkelerde etkisini göstermektedir.
Gelişmiş ülkelere sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların prevelansı % 5,1 – 11,6 gelişmekte olan ülkelerde ise %
5,7 – 19,1 arasında değişmektedir (Pittet, 2010;8).

SÖZEL BİLDİRİLER
Hastane infeksiyonu sonucu ABD’de her yıl 2-2.5 milyon
olgu, 80-100 bin ölüm ve buna bağlı olarak 5 milyar dolar
ekonomik kayıp ortaya çıkmaktadır (Günaydın, 2011;134).
Ülkemizde yatış süresinde ortalama 10- 20 gün uzamasına, 1500 dolar/ hasta başına maliyet artışına neden olmaktadır. Hastane enfeksiyonlarına bağlı mortalite oranı
% 16 -28.5 arasında değişmektedir (Yalçın, 2008: 17).

2.2.

Hastane enfeksiyonlarının % 20- 40’ında kaynağın veya
bulaş yolunun eller olduğu gösterilmiştir (Gencer 2008:
71). İnfeksiyon kontrol önlemleri ile bu infeksiyonların
%30’u önlenebilmektedir (Albay, 2005;41 ).

Araştırma, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Sandıklı
Devlet Hastanesi yöneticilerinden araştırmanın uygulanması için izin alındıktan sonra çalışmaya katılmak isteyen,
anket ve ölçeği yanıtlamayı kabul eden ya da sözlü onam
veren 285 sağlık personeli ile yürütülmüştür.

El hijyeni uyumu, doğrudan ya da dolaylı olarak değerlendirilebilir. Doğrudan metotlar; gözlem, hasta değerlendirmesi veya çalışanın ifadelerini içerir. Dolaylı metotlar
arasında hasta bakım yerlerinde sıvı sabun, kağıt havlu
tüketimi, yazılı el hijyeni kurallarının veya önerilerinin
bulunması, personelin el hijyeni uygulamalarına ne derece bağlık kaldığına ilişkin sonuçlar yer almaktadır (WHO,
2006: 107).
El hijyeni uyumunun değerlendirilmesine yönelik standart
ölçüm araçlarının bulunması, uygulamalara işlevsellik
kazandırması açısından önemlidir. El hijyeni uyumunun
ölçülmesiyle uygulamadaki eksiklikler tespit edilerek, düzeltici faaliyetlerin planlanmasına zemin oluşturulmuş
olacak ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesine katkı
sağlayacaktır.

2.1.

2.4.

Araştırmanın Etik Yönü

Veri Toplama Araçları

Veri toplama formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde, katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin
(unvan, yaş, cinsiyet, çalışılan servis ve ünite, hastanede
çalışma süresi) 5 soru yer almaktadır. İkinci bölümde, El
Hijyeni Uyumu değerlendirmek amacıyla araştırmalar tarafından geliştirilen 50 maddelik “Taslak El Hijyeni Uyum
Ölçeği ” bulunmaktadır.

2.5.

Ölçek Geliştirme Aşamaları

Günümüzde en fazla kullanılan çok maddeli ölçeklerden
birisi de Likert tipi ölçeklerdir. Likert tipi ölçekler bireyin
kendisi hakkında bilgi vermesi esasına dayanır. Genellikle
bir soru listesi (anket, envanter, ölçek, test) verilir ve bireyden listedeki ölçek maddelerine tepkide bulunması
(soruları cevaplaması) istenir. Bu sorularda, bireyden takınacağı tavrın veya göstereceği davranışın ne olacağını
belirtmesi istenir (Tezbaşaran,1996; 46).
Genel olarak ölçme araçlarının geliştirilmesinde izlemesi
gereken aşağıdaki aşamalar takip edilmiştir.
1.

Madde Havuzu Aşaması

2.

Uzman Görüşüne
Geçerliliği )

3.

Ön Deneme Aşaması (Yüzey geçerliliği )

4.

Taslak Ölçeğinin Uygulanması

5.

Madde Analiz Aşaması

6.

Geçerlilik Hesaplama Aşaması (Yapı geçerliliği )

YÖNTEM

7.

Güvenirlik Katsayılarının hesaplanması

Araştırmanın Tipi

2.5.1. Madde Havuzu Aşaması

Bu çalışmada sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin el
hijyeni programlarına uyumu konusundaki düşüncelerini
tespit edebilmek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı
geliştirmek amaçlanmıştır.

2.

2.3.

Araştırma, yataklı tedavi kurumlarında uygulanan el hijyeni programını değerlendirilmesini sağlayacak “Hemşire El
Hijyeni Uyum Ölçeği” nin geliştirilmesi amacı ile yapılmış
metodolojik bir çalışmadır.

Başvurma

Aşaması

01-04 Mart 2016, Antalya

El hijyeni programları, sağlık çalışanların davranışlarını
değiştirme, kurumların kültür değişikliği öğelerini kapsamaktadır. Son yirmi yıl içinde; sağlık çalışanları arasındaki
el hijyeni uyumun artırılmasındaki yetersizlik, el hijyeni
davranışının değiştirilmesinin karmaşık bir görev olduğunu göstermektedir (WHO,2006; 52).

Araştırma, Ocak 2011 – Mart 2011 tarihleri arasında
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Sandıklı Devlet
Hastanesinde çalışan hemşirelerle yapılmıştır.
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El hijyeni; sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve antimikrobiyallere dirençli patojenlerin yayılımının önlenmesinde en önemli ve en basit enfeksiyon kontrol önlemidir
(Boyce and Pittet, 2002:5-7).

Araştırmanın Yeri ve Zamanı

(Kapsam

Bu aşamalarda yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

El hijyeni uyumu ile ilgili çok sayıda literatür incelenmiştir.
Bu bilgiler çerçevesinde bir ölçme aracı ile ilgili özellikler
dikkate alınarak konu özele indirgenmiş ve tek tek maddelenmiştir. Daha sonra ölçekte yer alan maddelerin ifadesi
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üzerinde durulmuştur. Madde yazımında öngörülen özellikleri taşımasına, ifadelerin açık ve anlaşılır olmasına, değişik anlamlara yol açmamasına dikkat edilmiş ve 50 maddeden oluşan bir taslak envanteri oluşturulmuştur.

2.5.2. Uzman Görüşüne Başvurma Aşaması

01-04 Mart 2016, Antalya
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Maddelerin ölçeklenmesinin yapılabilmesi için, ölçek
maddelerinin yanıtlama biçimi belirlenmiştir. Ölçülmek istenen durumu belirleyen her bir madde için bir değerlendirme yapılmasını sağlayacak, 5’ li likert tipi ölçek puanlama sistemi uygun görülmüştür. Her bir madde için geçerli
olmak üzere “tamamen katılıyorum”(5 puan), ve “kesinlikle katılmıyorum” (1 puan) arasında değişen ifadelendirme
ve puanlamaya karar verilmiştir

Bu aşamada; taslak envanterdeki maddelerin içerik ve
kapsam açısından uygun olup olamadığını belirlemek için
uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu amaca yönelik olarak beş uzman belirlenmiş ve bu kişilerden, envanterde
yer alan maddelerin çalışmanın amacına uygunluğunu ve
anlaşılırlığını değerlendirmeleri istenmiştir.
Uzman görüşlerinin değerlendirilmesi Davis tekniği dikkate alınarak yapılmıştır. Davis tekniği uzman görüşlerini
(a) uygun, (b) madde hafifçe gözden geçirilmeli, (c) madde
ciddi olarak gözden geçirilmeli ve (d) madde uygun değil
şeklinde dörtlü derecelendirmektedir. Bu teknikte (a) ve
(b) seçeneğini işaretleyen uzmanların sayısı toplam uzman sayısına bölünerek, maddeye ilişkin kapsam geçerlik
indeksi elde edilmektedir ve bu değer istatistiksel bir ölçütle karşılaştırmak yerine; 0,80 değeri ölçüt olarak kabul
edilmektedir Bu teknikte, en az üç en fazla ise 20 uzman
önerilmektedir (Yurdugül,2005;3).
2.5.3. Ön Deneme Aşaması ( Yüzey geçerliliği )
Ölçekteki maddeler, beşli likert tipinde oluşturulmuş ve kişilerin maddelere katılma dereceleri; 1 “Hiç Katılmıyorum”,
2 “Katılmıyorum”, 3 “Kararsızım”, 4 “Katılıyorum” ve 5
“Tamamen Katılıyorum” biçiminde düzenlenmiştir.
Bu çalışmada yüzey geçerliliği kapsamında taslak ölçeğin okunduğunda anlaşılır olup olmadığını, cümlelerin uzunluğunu test etmek için 25 hemşire görüşünden
yararlanılmıştır.
2.5.4. Taslak Ölçeğinin Uygulanması
Taslak ölçeğinin uygulanması çalışmaya katılmak isteyen, anket ve ölçeği yanıtlamayı kabul eden ya da sözlü onam veren hastane personeli ile yürütülmüştür.
Çalışanın, kendisini baskı altında hissetmemesi ve özgür
iradesiyle anket sorularını yanıtlayabilmesi için, anket
formu kendilerine verilmiş ve bir süre sonra toplanmıştır.
Böylelikle, sorulan sorulara objektif yanıtların verilebilmesi
sağlanmaya çalışılmıştır
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2.5.5. Madde Analiz Aşaması
Bu çerçevede ilk olarak ölçek oluşturmak için hazırlanan
ifadeler kendi içinde tutarlı olma, kararlı olma ve gözlenmek istenmeyen tepkileri uyandırmadan, gözlenmek istenen tepkileri uyandırabilme gücü bakımından incelenmelidir. Bu nedenle denemelik-taslak- maddeler arasından
madde seçmede genellikle madde ya da ölçek puanları
ölçüt alınmaktadır
Bir maddenin ölçme gücünü belirlemek için; güvenilirlik
(iç tutarlılık) ölçütüne (t-test) dayalı ve korelasyona dayalı
olmak üzere özgün olarak iki farklı madde analizi önerilmektedir. (Tezbaşaran, 1996; 46).
Bu çalışmada her bir maddenin ölçme gücünü belirlemek
için madde-toplam puan korelasyonu kullanılmıştır.
2.5.6. Geçerlilik Hesaplama Aşaması (Yapı geçerliliği )
Yapı geçerliliği ise; ölçme aracının soyut bir olguyu ne derece doğru ölçebildiğini gösterir (Tavşancıl, 2002:45).Yapı
geçerliliğini ölçebilmek için faktör analizinden yararlanılır.
Faktör analizi, birbirleri ile ilişkili veri yapılarını birbirinden
bağımsız ve daha az sayıda yeni veri yapılarına dönüştürmek, bir oluşumu ya da olayı açıkladıkları varsayılan değişkenleri gruplayarak ortak faktörleri ortaya koymak, bir
oluşumu etkileyen değişkenleri gruplamak amacıyla başvurulan yöntemdir (Özdamar 2002:235). Başka bir deyişle,
çok sayıdaki değişken arasında ilişkilere dayanarak verilerin daha anlamlı ve özet bir biçimde sunulmasını sağlayan
çok değişkenli bir analiz türüdür (Kurtuluş 1985: 482).
Veri setini faktör analizine uygunluğunu belirlemede iki
yaklaşım vardır. Bunlardan biri sübjektif bir yaklaşım olan
korelasyon matrisin incelenmesi, diğeri ise Kaiser- MayerOlkin (KMO ) uygunluk testidir. KMO testi, değişkenler arasındaki korelasyonları ve faktör analizinin uygunluğunu
ölçen örnek uygunluk testidir( Cengiz,2007;353 ).
Kaiser–Meyer-Olkin (KMO ) testi, örneklem yeterliliğini
ölçer ve örneklem büyüklüğüyle ilgilenir. Değişkenler
arasındaki ortalama korelasyonların bir ölçüsünü veren test değişkenlerin homojenliğini ölçmektedir. KMO
test değeri 0-1 aralığında değişmektedir. Çok iyi bir faktör analizinde KMO değeri 0,80 den büyük olmalıdır (
Cengiz,2007;354 )
Faktör Sayısının Belirlenmesinde en çok öz değere (eigenvalue) göre faktör belirleme metodu kullanılmakta ve öz
değeri 1 ve 1’den büyük olan faktörlerin değerlendirmeye
alınması yaygın olarak kabul görmektedir. Bu çalışmada
faktör sayısının belirlenmesinde özdeğer (Eigenvalues )
yöntemi kullanılmıştır.
Döndürülmemiş faktör matrisi faktörlerin anlamlılığı ve
yorumlanabilirliği açısından pek yarar sağlamayabilir.
Bunun için matrisler döndürmeye tabi tutulmaktadır.
Bu çalışmada varimax döndürme yöntemi seçilmiştir.
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Ölçme aracının iç tutarlığı, ölçeğin bütün birimlerinin
ilgilenilen değişkeni ölçme yeteneğinde olduğunu
belirleyen güvenirliktir. Alfa katsayısı iç tutarlık güvenirliğini
sınamada kullanılan yöntemlerden birisidir (Şencan,2005).
Literatürde, alfa katsayısının değerlendirme kriterlerine
göre, elde edilen alfa değeri 0.60 ve üstünde bir değer
ise ölçeğin oldukça güvenilir olduğu kabul edilmektedir
(Özdamar, 2002).

2.6.

Verilerin Analizi

Veriler bilgisayar ortamında SPSS 21.0 programında değerlendirilmiştir. Hemşirelerin demografik özelliklerini
tanımlamak için sıklık, yüzdelik ve ortalama kullanılmıştır.
Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmasında kullanılan
analiz yöntemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1: Taslak Ölçeğin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
ANALİZ TÜRÜ

ANALİZ YÖNTEMİ

GEÇERLİLİK
Kapsam/ İçerik Geçerliliği

Uzman görüşü

Yapı geçerliliği

Faktör Analizi

GÜVENİRLİK
Madde Analizi (n=285)
Korelasyona dayalı madde analizi PearsonMonentler Çarpımı
( Madde toplam puan analizi)
Korelasyon Analizi
Taslak Ölçeğin iç tutarlılık analizi

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı

3. BULGULAR
Ölçek geliştirme çalışmasına yönelik bulgular; çalışma
grubunun demografik özellikleri, kapsam geçerliliği/uzman görüşü, korelasyona dayalı madde analizi, faktör
analizi, iç tutarlılık analizi başlıkları altında incelendi.

Çalışma Grubunun Demografik
Özelliklerine İlişkin Bulgular

Hemşirelerin 81 (%28,4)’i dahili kliniklerde, 58 (%20
,4)’i cerrahi kliniklerde çalışmaktadır. Yaş ortalaması ise
34,77±6,75 ‘dir

3.2.

Kapsam Geçerliliği Bulguları

Taslak envanterdeki maddelerin içerik ve kapsam açısından uygun olup olamadığını belirlemek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşlerinin değerlendirilmesi Davis tekniği dikkate alınarak yapılmıştır.
Hesaplamalar sonucunda KGO indeksi 0.80 altında kalan
maddeler envanterden çıkarılmış ve 12 madde elenerek
toplam 38 maddeden oluşan envantere ulaşılmıştır.

3.3.

Madde Analizine ilişkin Bulgular

Ölçekteki 38 maddeden hangilerinin çalıştığını belirlemek
amacıyla her bir maddenin ayırt ediciliğine yani madde
toplam korelasyonuna bakılmıştır. Madde toplam test
korelasyonu test maddelerinden alınan puanlar ile testin
toplam puanı arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Bu çerçevede, madde-toplam test korelasyonunun pozitif ve yüksek olması, ölçme aracının güvenilirliğinin (iç tutarlılığının)
yüksek olduğunu ifade eder. Madde-toplam korelasyonu
katsayılarının r ≥ 0,40 için çok iyi bir madde ve 0,30 ≤ r ≤
0,39 için iyi derecede bir maddedir (Büyüköztürk, 2004).
Yapılan madde analizi sonucunda madde-toplam korelasyonları kullanılarak, ölçek maddelerinin güvenirlikleri
bulunmuştur. “Hemşire El Hijyeni Uyum Ölçeği” taslağının
285 kişilik örneklem grubundan elde edilen madde toplam puan korelasyonları Tablo 2’de belirtilmiştir.
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Varimax rotasyonunda, genel olarak faktör yüklerinin alt
kesim noktası olarak 0.40 faktör yüküne sahip maddeler
işleme alınmıştır

Tablo 2 incelendiğinde ölçekte yer alan tüm maddeler için
madde-toplam korelasyon değerlerinin 0.99 ile 0.652 arasında değiştiği görülmektedir. Madde toplam korelasyon
değeri 0.40 den küçük olan 5,6,7,15,21,23,28,37 inci maddeler ölçekten çıkartılmıştır. “Hemşire El Hijyeni Uyum
Ölçeği” nde 30 madde kalmıştır.

Tablo 2: Madde toplam puan korelasyonları
Madde No

Madde toplam
Korelasyonu

Madde No

Madde toplam
Korelasyonu

Madde
No

Madde toplam
Korelasyonu

Madde
No

Madde toplam
Korelasyonu

1

,493

11

,652

21

,361*

31

,544

2

,432

12

,480

22

,450

32

,483

3

,500

13

,625

23

,364*

33

,512

4

,410

14

,429

24

,538

34

,562

5

,168*

15

,339*

25

,636

35

,523

6

,356*

16

,487

26

,548

36

,443

7

,099*

17

,456

27

,460

37

,144*

8

,424

18

,597

28

,346*

38

,483

9

,617

19

,603

29

,586

10

,421

20

,587

30

,408
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3.4.

Yapı geçerlilik Analizleri

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

Bu çalışmada örneklem yeterliliğini saptamak için KaiserMeyer-Olkin (KMO) analizi ve örneklem sınama büyüklüğünü saptamak için Barlett Sphericity testi yapılmıştır.
KMO analizi sonucu 0.903 ve Barlett’s Test of Sphericity
analizi sonucu 23766,070 olarak saptanmış ve her iki test
sonucu da p=0,000 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur.
Tablo 3: KMO ve Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy.
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3.4.1. Veri setinin Faktör Analizine Uygunluğu

Bartlett’s Test
of Sphericity

0,903

Approx. Chi-Square

23766,070

df

435

Sig.

,000

Altı faktörün açıkladığı birikimli varyans miktarı toplam
varyansın % 66,03’ünü oluşturmaktadır.
3.4.3. Uygun Faktör Döndürme Yönteminin Seçimi
Döndürülmemiş faktör matrisi faktörlerin anlamlılığı ve
yorumlanabilirliği açısından pek yarar sağlamayabilir.
Bunun için matrisler döndürmeye tabi tutulmaktadır. Bu
çalışmada varimax döndürme yöntemi seçilmiştir.
Varimax rotasyonunda, genel olarak faktör yüklerinin alt
kesim noktası olarak 0.40 faktör yüküne sahip maddeler
işleme alınmıştır.
Varimax rotasyonu sonunda elde edilen faktör yükleri
kabaca; “0,32-0,44 arası=kötü”, “0,45-0,54 arası=normal”,
0,55-0,62 arası=iyi”, “0,63-0,70 arası=çok iyi” ve “0,70 ve
üzeri=mükemmel” olarak kabul edilmektedir (Comrey ve
Lee, 1992). Rotasyon sonunda 14 madde “0,70 ve üstü
arasında=mükemmel”, 6 madde 0,63-0,70 arasında=çok
iyi”, 5 madde “0,55-0,62 arasında=iyi” ve 5 madde “0,450,54 arasında=normal” olduğu belirlenmiştir.
3.4.4. Faktörlerin İsimlendirilmesi

Bir maddenin herhangi bir faktöre girebilmesi için ulaşması gereken en küçük değer konusunda kesin bir sınır olmamakla birlikte genellikle 0.40 önerilmektedir. Genel olarak
0.30 ile 0.59 arasındaki yük değeri orta, 0.60 ve üzerindekiler ise yüksek olarak kabul edilir (Büyüköztürk 2004).
Bu ölçekte faktör yüklerinin, 0.54 ile 0.87 arasında orta ve
yüksek faktör yüküne sahip olması nedeni ile ölçekten hiç
bir madde çıkarılmamıştır. Bu değerler, ölçeğin yapı geçerliliğinin bir göstergesi olarak yeterli bulunmuştur.
3.4.2. Faktör Sayısının Belirlenmesi
Bu aşamada amaç değişkenler arasındaki ilişkileri en yüksek derecede temsil edecek az sayıda faktör elde etmektir.
Bu çalışmada faktör sayısının belirlenmesinde Özdeğer
(Eigenvalues ) kullanılmıştır. Faktörler temel bileşenler
yöntemine (Principal Component Analysis) göre çıkarılmış, önemli temel bileşen sayısı 6 olarak belirlenmiştir.

Birinci faktörde yer alanlar maddeler kurum kültürü ile
ilgili olanlardır. Ölçeğin “Kurum Kültürü” alt boyutunu oluşturmaktadır. Faktör içinde 8 madde bulunmaktadır. İkinci
faktörde yer alanlar Hasta özellikleri ile ilgili olanlardır.
Ölçeğin “Hasta Özellikleri” alt boyutunu oluşturmaktadır.
Bu alt boyut içinde 6 madde bulunmaktadır. Üçüncü
faktörde yer alanlar Hemşirenin el hijyeni konusundaki inançları ile ilgili olanlardır. Ölçeğin “El hijyeni inançları” alt boyutunu oluşturmaktadır. Faktör içinde 5 madde
bulunmaktadır. Dördüncü faktörde yer alanlar el hijyeni
imkanları ile ilgili olanlardır. Ölçeğin “El hijyeni imkanları”
alt boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyutta 4 madde
bulunmaktadır. Beşinci faktörde yer alanlar işin özellikleri
ile ilgili olanlardır. Ölçeğin “işin özellikleri ” alt boyutunu
oluşturmaktadır. Bu alt boyutta 5 madde bulunmaktadır. Altıncı faktörde yer alanlar gözlem çalışmaları ile ilgili
olanlardır. Ölçeğin “Gözlem” alt boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyutta 2 madde bulunmaktadır (EK- 1).

Tablo 4: Faktörlerin öz değerleri ve varyans açıklama yüzdeleri
Temel
Bileşenler

1

Başlangıç Öz Değerleri

Rotasyon Sonucu Kareli
Ağırlıklar Toplamı

Toplam

Varyans
%

Yığılımlı
%

Toplam

Varyans
%

Yığılımlı
%

Toplam

Varyans
%

Yığılımlı
%

10,759

35,864

35,864

10,759

35,864

35,864

4,753

15,843

15,843

2

2,767

9,222

45,086

2,767

9,222

45,086

3,762

12,540

28,383

3

2,054

6,848

51,934

2,054

6,848

51,934

3,712

12,375

40,757

4

1,724

5,747

57,680

1,724

5,747

57,680

2,984

9,946

50,703

5

1,385

4,615

62,296

1,385

4,615

62,296

2,687

8,957

59,660

6

1,122

3,742

66,037

1,122

3,742

66,037

1,913

6,377

66,037

ExtractionMethod: Principal Component Analysis.
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Türetilen Kareli Ağırlıklar
Toplamı

5.

Güvenirlik belirlemede çeşitli teknik ve formüller geliştirilmiş olmakla birlikte, Likert tipi verilerde Cronbach alfa
katsayısının kullanılmasının uygun olduğu belirtilmektedir
(Gözüm ve Aksayan 2002 ).
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Ölçek geliştirme çalışmalarında, güvenilirliğin saptanmasında kullanılan iç tutarlılık katsayısı 0.00–0.40 arası ölçek
güvenilir değil, 0.40–0.60 arası düşük düzeyde güvenilir,
0.60–0.80 arası oldukça güvenilir, 0.80-1.00 arası yüksek
derecede güvenilir olarak değerlendirilir (Özdamar 2002).
“Hemşire El Hijyeni Uyum Ölçeği”nin iç tutarlılığını
belirlemek için yapılan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı incelendiğinde; 30 maddelik ölçeğin toplam Cronbach
Alfa güvenirlilik katsayısının 0.93 olduğu, alt boyutlarının
ise; Faktör 1, “Kurum Kültürü ” (α=0.88), Faktör 2, “Hasta
Özellikleri ” (α=0.85), Faktör 3, “El hijyeni inançlar” (α=0.86),
Faktör 4, “El hijyeni imkanları” (α=0.83), Faktör 5, “İşin
özellikleri ” alt boyutunda (α=0.78) ve Faktör 6, “Gözlem ”
alt boyutunda (α=0.86) olduğu belirlenmiştir.

4.

SONUÇ VE ÖNERILER

Hemşire El hijyeni uyum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi sonucunda; 6 alt boyutlu, Cronbach
Alpha güvenirlik katsayısının 0,93 olduğu, açıkladığı toplam varyansın % 66,03 olduğu belirlendi.
Geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan ölçekten alınabilecek en düşük puan 30, en yüksek puan ise 150’dur.
Ölçekten alınan puan yükseldikçe el hijyen iyi uygulandığı
şeklinde değerlendirilir.
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EK-1:
Madde
No

HEMŞİRE EL HİJYENİ UYUM ÖLÇEĞİ
Alt Faktör Dağılımı

Faktör Değeri

m25

Kurumda el hijyen tanıtımının yapılması el hijyeni uyumunu etkiler

,767

m26

Kurumda el hijyeni hatırlatıcılarının bulunması el hijyen uyumunu etkiler

,755

m29

Kurumda yazılı kılavuzlarının bulunması el hijyen uyumunu etkiler

,725

m27

Kurallara uyanların ödüllendirilmesi el hijyeni uyumunu etkilemektedir

,695

m32

Kurumda güvenli ortamın bulunması el yıkama uyumunu etkilemektedir

,683

m22

El hijyenine ilişkin kurumsal bir önceliğin olması el hijyeni uyumunu etkiler

,656

m30

Kurumda rol modelinin bulunması el hijyen uyumunu etkiler

,598

m33

Hastane bilgi sisteminden gönderilen uyarıcı mesajlar el hijyeni etkiler

,539

Faktör 2. “Hasta Özellikleri ” (α=0.85)
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Faktör 1. “Kurum Kültürü ” (α=0.88)

m2

Hasta ihtiyaçlarının öncelik taşıması el yıkama uyumunu etkiler

,825

m3

Hastanın yüksek riskli servislerde tedavi ve bakım görmesi umunu etkiler

,765

m1

Hastanın eğitim durumu el hijyen uyumunu etkiler

,671

m20

Hastanın tedaviye katılımı el hijyeni uyumunu etkiler

,579

m13

Hastalardan enfeksiyon kapma riskinin düşük olması uyumunu etkiler

,539

m19

Hastanın cinsiyeti el hijyen uyumunu etkiler

,434

Faktör 3. “El hijyeni inançları” (α=0.86)
m35

Eldiven kullanması el hijyeni ihtiyacını ortadan kaldırdığını inanırım

,841

m36

El hijyenin değerinden şüphe duyarım

,819

m38

Uyumsuz olmakta ısrar etmem el yıkama uyumunu etkiler

,786

m34

El hijyeni bilimsel bilgilerden şüphe duyarım

,686

m31

El hijyeni için ayrılan zamanı acırım

,484

Faktör 4. “El hijyeni imkanları” (α=0.83)
m18

Hasta bakım yerlerinde lavaboların uygun yerleştirilmesi el yıkama uyumunu etkiler

,782

m24

Hasta bakım yerlerindeki lavabo sayısı el yıkama uyumunu etkiler

,744

m17

Hasta bakım yerlerindeki lavaboların hastaya uzaklığı el yıkama uyumunu etkiler

,686

m11

Çalışılan yerde sıvı sabununun eksikliği el yıkama uyumunu etkiler

,590

Faktör 5. “İşin özellikleri ”(α=0.78)
m12

Hasta bakımının saat başına çok sayıda el yıkama gerektirmesi uyumu etkiler

,704

m14

Hasta bakımında enfeksiyon geçişinin yüksek riskli işlemlerin çokluğu el yıkama uyumunu etkiler

,622

m8

Hasta bakımının uzun süreli olması el yıkama uyumunu etkiler

,602

m16

Hemşirenin gece nöbet tutması el yıkama uyumunu etkiler

,548

m9

Hasta bakım ünitelerinde iş yükünün fazla olması el yıkamayı etkiler

,525

Faktör 6. “Gözlem ” (α=0.86)
m4

Gözlemcilerin tutumu el yıkama uyumunu etkiler

,922

m10

Gözlemcinin geri bildirimi el yıkama uyumunu etkiler

,909

Hemşire El Hijyeni Uyum Ölçeği toplam α = 0.93
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BOLU 112 ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
DÜZEYLERİ VE İŞ PERFORMANSLARINA ETKİLERİ
Fatma ÇOBANOĞLU, Derya KOCADAĞ, Sevgi ÖZTÜRK, Hülya COŞAR, A. Zafer PALA

Bu çalışma, Bolu ili 112 İl Ambulans Servisi çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerini ölçmek ve örgütsel bağlılık ile iş
performansları arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yapılmıştır. Örgütsel bağlılık, bireyin örgütsel amaç ve değerleri kabul etmesi,
bu amaçlara ulaşılması yönünde çaba sarf etmesi ve kurum üyeliğinin devam ettirme isteğidir. Birçok araştırmada örgütsel
bağlılık ile iş performansı arasında pozitif bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Çalışanların performansları sağlık kuruluşlarında
sunulan hizmetin kalitesini, etkililiğini, verimliliğini ve sürekliliğini doğrudan etkilemektedir. Özellikle 112 Acil Yardım Servisleri
gibi dakikaların hatta saniyelerin hayati önem taşıdığı hizmetleri sunan sağlık ekiplerinin her an yüksek performansla çalışmaları
gerekmektedir. Bu nedenle çalışanların örgütsel bağlılık duygularının geliştirilmesi ve iş performanslarını etkileyen faktörlerin
açığa çıkarılması ve çözülmesi büyük önem taşımaktadır.
Araştırma verilerimiz Ağustos-Eylül 2015 tarihleri arasında 209 112 çalışanının katılımı ile ASOS sistemi üzerinden yapılan anketle
elde edilmiştir. Sonuçlar SPSS Statistics 20 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.
Araştırmamız sonucunda Bolu 112 personelinin, örgüte duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık düzeyinin yüksek olduğu
saptanmıştır. Sağlık çalışanları arasında en yüksek bağlılık düzeyine sahip meslek grubu sağlık memurlarıdır. Eğitim düzeyi
artıkça örgütsel bağlılık düzeyinin azaldığı izlenmiştir. Çalışanların kendilerini değerlendirmelerine göre işte göstermiş oldukları
performansı çok yüksek düzeyde buldukları görülmüş, duygusal ve normatif bağlılık düzeyleri ile performans arasında pozitif
bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: 112 Çalışanı, Örgütsel Bağlılık, İş Performansı

ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVEL OF BOLU 112 EMERGENCY SERVICE STAFF AND ITS EFFECTS ON THEIR WORK
PERFORMANCE
SUMMARY
This study was undertaken to measure the level of organizational commitment of Bolu Provincial Ambulance Service 112 staff
and to examine the relationship between their organizational commitment and job performance. Organizational commitment
is described as individual acceptance of organizational goals and values, striving towards achieving these goals and requesting
the sustainable membership . Many studies have found that there is a positive relationship between job performance and
organizational commitment. Employee performance directly affects the quality of services offered, the effectiveness, the
efficiency and continuity at health institutions. In particular, the health care team such as 112 Emergency Service that offering
vital services caring about even seconds must work with high performance. Therefore, the development of organizational
commitment sense and revealing analysis of the factors that affect job performance have paramount importance.
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ÖZET

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, fatma.cobanoglu2@saglik.gov.tr

Research data was obtained by the questionnaire carried over ASOS system with the participation of 209 112 emergency service
employees on August-September 2015 period. Results were analyzed using SPSS Statistics 20 software package.
As a result of our research, it has been found that employees of Bolu-112 have a high level of organizational sensuality, continuity
and normative commitment. Health officials has the highest level of commitment among the staff. It has been observed that
while the level of education increases, the level of organizational commitment decreases. According to self evaluation forms,
employees have shown themselves with a high work performance. It was found that there was a positive correlation between
levels of performance with emotional and normative commitment.
Keywords: 112 Emergency Staff, Organizational Commitment, Work Performance

101

SÖZEL BİLDİRİLER

GİRİŞ

Grusky (1966) örgütsel bağlılığı, “bireyin örgüte olan bağının gücü” olarak tanımlamıştır. (Boylu vd., 2007:56)
Örgütsel bağlılığın hem kurumlar hem de çalışanlar açısından önemli yararları bulunmaktadır. Örgütsel bağlılık
duygusunun, örgütsel performansı pozitif yönde etkilediğine inanılmakta ve işe geç gelme, devamsızlık ve işten
ayrılma gibi istenmeyen sonuçları azalttığı düşünülmektedir. Yüksek örgütsel bağlılık müşteri memnuniyeti oranını
artıracak ve bu anlamda da kalite yönetiminin önemli bir
çarpanı olacaktır. Günümüzde örgütler çalışanlarından
daha fazla çaba sarf etmelerini, motive olmalarını ve kaliteli hizmet sunmalarını beklemektedir. Bununla birlikte
çalışanların örgütsel bağlılıklarını geliştirmek için uygun
ortam ve olanakların sağlanması gerekmektedir.
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1.

Örgütsel bağlılık üzerinde çalışmalar yapan Meyer ve
Allen, örgütsel bağlılığın psikolojik bir boyuta sahip olduğunu belirterek, çalışanların örgütle ilişkisi ile şekillenen
ve örgütün sürekli bir üyesi olma kararı almalarını sağlayan bir davranış olarak tanımlamaktadırlar (Özdevecioğlu,
2003:114). Meyer ve Allen, örgüte bağlılık alanlarında duygusal, devam ve normatif bağlılık olmak üzere üç alt değişkenin varlığını destekleyici çalışmalara ağırlık vermişlerdir.

1.1.

Örgütsel Bağlılık Kavramı: Duygusal,
Devamlılık Ve Normatif Örgütsel Bağlılık

Duygusal Bağlılık: Bu bağlılıkta, çalışanlar, kendilerini örgütün bir parçası olarak görmekte, örgüt onlar için büyük
bir anlam ve öneme sahip olmaktadır. Yani çalışanların
örgüte karşı güçlü duygusal bağlılık duymaları, örgütle
ilgili tüm ilişkilerinde, gereksinim duyduklarından değil,
istedikleri için örgütte kalmaya devam etmelerinden kaynaklanmaktadır. (Boylu vd. 2007: 58). Allen ve Meyer’in
kapsamlı incelemesine göre de duygusal bağlılığın olumlu
iş deneyimleri sonucunda geliştiği ve iş verimine katkısı
olduğu sonucuna varmak mümkündür.
Devamlılık Bağlılığı: Rasyonel bağlılık olarak da adlandırılan bu tür bağlılıkta, örgütten ayrılmanın maliyetinin
yüksek olacağı düşüncesiyle, örgüt üyeliğinin sürdürülmesi söz konusu olmaktadır (Boylu vd. 2007: 58). Allen ve
Meyer bu tip bağlılığın örgütteki kıdem ve alternatif azlığı
sonucunda geliştiğini, fakat iş verimine fazla bir etkisi olmadığını ifade etmişlerdir.
Normatif bağlılık: En az incelenmiş bağlılık tipi olup çalışanların kişisel sadakat normları ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Örgütsel bağlılığın bu boyutu, çalışanların çalıştığı
örgüte karşı sorumluluğu ve yükümlülüğü olduğuna inanması ve bu yüzden kendini örgütte kalmaya zorunlu görmesine dayanan bir temel çerçeve üzerine inşa edilmiştir.
(Boylu vd. 2007: 58)
Örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler incelendiğinde;
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bireylerin beklentileri, özellikleri, profesyonellik, yeni iş
bulma olanakları gibi bireysel ve kurum dışı faktörlerin
yanı sıra işin niteliği, yönetsel tarz, kurumsal kültür gibi
kurumsal yapı ve süreçlere ilişkin faktörler de bağlılık üzerinde etkili olmaktadır. (Sevinç ve Şahin, 2012: 267)

1.2.

Örgütsel Bağlılık İle İş Performansı
Arasındaki İlişki

Örgütsel bağlılıkla iş performansı arasındaki ilişki literatürde az sayıda çalışmada ele alınmıştır. Bu çalışmaların
bazılarında örgütsel bağlılıkla iş performansı arasında
pozitif bir ilişki olduğu saptanırken, bazı çalışmalarda ise
negatif yönde ilişki olduğu görülmüştür.
Randall, çeşitli örgütsel bağlılık düzeylerinin bireysel ve
örgütsel açıdan olası sonuçlarını değerlendirdiği çalışmasında, yüksek düzeyde örgütsel bağlılığın yüksek düzeyde iş performansına yol açtığını ileri sürmüştür Wiener
ve Wardi yapmış oldukları çalışmada normatif bağlılık ile
çalışma gayreti arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki
olduğunu ortaya koymuşlardır. Ancak devamlılık bağlılığı
ile iş performansı arasındaki ilişkinin pozitif olmakla birlikte normatif bağlılığa göre daha düşük olduğunu ifade
etmişlerdir. Meyer vd. yapmış oldukları çalışma sonucu iş
performansıyla duygusal ve normatif bağlılık arasında pozitif ilişki saptarken, devamlılık bağlılığı ile negatif bir ilişki
olduğunu ortaya koymuşlardır. Örgüte ait olmak (duygusal bağlılık) isteyen çalışanlar, örgüte ait olmayı gereklilik
olarak gören (devamlılık bağlılığı) ya da örgüte ait olmayı
zorunluluk olarak hisseden (normatif bağlılık) çalışanlara
göre örgüt adına daha fazla gayret sarf edeceklerdir. Bu
araştırmalar, iş performansı ile örgüte duygusal bağlılık
arasındaki ilişkinin diğer bağlılık türlerine göre daha güçlü
olduğunu ortaya koymaktadır. (Özutku, 2008: 85)

2.

AMAÇ

Bu çalışma ile Allen ve Meyer tarafından ortaya konulan
üç boyutlu örgütsel bağlılık modeli esas alınarak, Bolu 112
İl Ambulans Servisi çalışanlarının örgüte bağlılık düzeyleri
ve bağlılık düzeyleri ile iş performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamız, 112 Hizmet
Kalite Standartları ve özellikle de “00.01.14.00 Çalışanların
görüşleri alınmalı ve değerlendirilmelidir” standardı çerçevesinde şekillendirilmiştir.

3.

YÖNTEM

Araştırma, Bolu 112 İl Ambulans Servisinde çalışan 209
personeli kapsamaktadır. Araştırmada veri toplama
aracı olarak kullanılan anket formu, 112 İl Ambulans
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Ölçeğin güvenirliliği Cronbach’s Alpha ile ölçülmüştür.
Örgütsel bağlılık boyutu için güvenilirlik katsayısı 0,868; iş
performansı boyutu için güvenirlilik katsayısı 0,760 olarak
ölçülmüş olup her iki boyut için de güvenilirlik yüksek çıkmıştır. (Karagöz, 2014: 698) Bütün analizler % 95 güvenle
yapılmıştır.

Cinsiyet

Yaş

Kadın

96

45,9

Erkek
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Toplam

209

100
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100
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2

1,0
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1

,5

209

100
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4.
4.1.

BULGULAR
Demografik Özellikler

Ankete katılanların demografik özellikleri Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların % 45,9’unu kadınlar, % 54,1’ini erkekler oluşturmaktadır. Yaş dağılımına bakıldığında %55,5 ile en yüksek paya sahip olan yaş
aralığı 26-35 olup, bunu % 31,1 ile 18-25 yaş aralığı takip
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Çalışmamızda tanımlayıcı istatistikler olan ortalama, varyans, standart sapma başta olmak üzere, verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov uyumluluk
testi ile test edilmiştir. Normal dağılıma uygunluk durumunda bağımsız iki grup arasındaki ilişki incelenirken
“Independent-Samples t testi” kullanılmış, bağımsız ikiden
fazla grup arasındaki ilişki için de “Tek Yönlü Varyans analizi-One Way ANOVA” testi; normal dağılıma uygun çıkmadığı durumlarda ise bağımsız iki grup arasındaki ilişki incelenirken “Mann-Whitney U Testi” ve bağımsız ikiden fazla
grup arasındaki ilişki için de “Kruskal-Wallis” testi kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişkiyi ölçmek için korelasyon
ve regresyon analizleri yapılmıştır.

Tablo 1: Demografik özellikler
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Servislerinin kullandığı yazılım olan ASOS sistemi üzerinden 15 Ağustos-15 Eylül 2015 tarihleri arasında uygulanmıştır. Anket formu üç bölümden ve toplam 29 sorudan
oluşmaktadır. Formun birinci bölümünde çalışanların
demografik özellikleri ve çalışma durumu ile ilgili 8 soru;
ikinci bölümde çalışanların örgüte bağlılığını ölçmeye yönelik 17 ifade (duygusal bağlılık için 6, devamlılık bağlılığı
için 5, normatif bağlılık için 6) yer almaktadır. Çalışanların
örgütsel bağlılığını değerlendirmeye yönelik olarak daha
önce Kaya ve Selçuk (2007) tarafından Türkçe’ye çevrilen
Meyer ve Allen’in üç boyutlu örgüte bağlılık ölçeği kurumumuza uyarlanarak kullanılmıştır. Ölçekteki ifadeler,
1=Kesinlikle Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım
4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 5’li likert ile ölçülmüştür. Üçüncü bölümde ise çalışanların iş
performansını belirlemeye yönelik daha önce Stevens,
Beyer ve Trice ve Darwish tarafından kullanılan kendi
kendini değerleme yaklaşımı (the self-apprasial approach) ile ölçülmüştür. Ölçekte yer alan ifadeler 1=Çok düşük
2=Düşük 3=Orta 4=Yüksek 5=Çok yüksek şeklinde 5’li likert ile ölçülmüştür.

etmektedir. Eğitim düzeyleri incelendiğinde % 44’lük
oranla lise mezunları çoğunlukta iken, % 37,8 ile önlisans mezunları ikinci sırada yer almaktadır. Personelin
% 77,5’i Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda (ASHİ) ve %
87,6’sı da “24 Saat Nöbet” usulü ile çalışmaktadır. Meslek
dağılımları incelendiğinde % 52,2 ile ATT’ler en büyük
paya sahiptir. Çalışma yılları incelendiğinde; meslekte
çalışma yılı 1-5 yıl arasında olan çalışanlar % 47,4 ile birinci sırada yer alırken, aynı şekilde kurumda çalışma yılı
1-5 yıl olanlar da % 66 ile ilk sıradadır. Bu veriler incelendiğinde 112 acil servislerinin yeni örgütlenen bir kurum
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olduğunu ve çalışanlarının genç nüfustan oluştuğunu
söylemek mümkündür.

4.2.

Örgüte Duygusal, Devamlılık ve Normatif
Bağlılıkla İlgili Soruların Değerlendirilmesi

Örgütsel bağlılık Meyer ve Allen’in modelinde 3 boyuttan
oluşmaktadır. Tüm sorulara verilen cevapların ortalaması
çalışanların genel örgütsel bağlılık düzeyini ortaya koymaktadır. Örgütsel bağlılık ile ilgili sorulara verilen cevapların ortalamaları Tablo 2’de görülmektedir.

İFADELER
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Tablo 2: Örgüte Duygusal, Devamlılık ve Normatif Bağlılık
Düzeylerinin Ortalamaları

Duygusal
Bağlılık

Devamlılık
Bağımlılığı

Normatif
Bağlılık

Ortalama (X)

10-Kendimi bu kuruma duygusal olarak
bağlı hissediyorum

3,67

11-Bu kurumda kendimi “ailenin bir
parçası” gibi hissediyorum

3,52

12-Çalıştığım kurumun problemlerini kendi
problemlerim gibi hissediyorum

3,78

13-Çalıştığım kuruma karşı güçlü bir aidiyet
duygusu hissediyorum

3,59

14-Çalıştığım kurumdan, dışarıdaki
insanlara gururla bahsediyorum

3,82

15-Kariyer hayatımın geriye kalanını bu
kurumda geçirmekten mutluluk duyarım.

3,44

Ortalama

3,64

16-Şu an bu kurumdan ayrılmam,
bundan sonraki hayatımda maddi zarara
uğramama neden olur

3,44

17-Şu an bu kurumda kalmam, istekten
ziyade mecburiyetten kaynaklanıyor.

2,58

18-Bu kurumdan ayrılmak için çok az
seçeneğim olduğunu düşünüyorum.

3,25

19-Bu kurumdan ayrıldığımda, başka bir
kurumun burada sahip olduğum olanakları
sağlayamayacağını düşünüyorum.

3,10

20-Başka bir iş ayarlamadan bu kurumdan
ayrıldığımda, neler olacağı konusunda
endişe duyuyorum.

3,30

21-Bu kurumda çalışmaya devam etmemin
önemli nedenlerinden biri de, ayrılmamın
kişisel fedakârlık gerektirmesidir

3,24

Ortalama

3,15

22-Benim avantajıma olsa bile, çalıştığım
kurumdan şimdi ayrılmak bana doğru
gelmiyor.

3,65

23-Bu kurum benim sadakatimi hak ediyor

3,53

24-Bu kurumdan şimdi ayrılmanın, burada
çalışan diğer insanlara karşı duyduğum
sorumluluklar nedeniyle yanlış olacağını
düşünüyorum

3,35

25-Çalıştığım kuruma çok şey borçluyum.

3,39

26-Bu kurumdan şimdi ayrılırsam suçluluk
hissederim.

3,06

Ortalama

3,40

GENEL ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ORTALAMASI

3,39

Not: Cevap ölçeği 1=Kesinlikle Katılmıyorum ile 5=Kesinlikle Katılıyorum şeklinde olup yüksek
değerler yüksek düzeyde bağlılığı göstermektedir. N=209.
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Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere; 112 personellerinde
duygusal bağlılığın 3,64 ortalama ile birinci sırada, normatif bağlılığın 3,39 ortalama ile ikinci sırada ve devamlılık
bağlılığının 3,15 ortalama ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Buna göre her üç bağlılık türünün ve çalışanların genel örgüte bağlılığının =3,39 ortalama ile yüksek
düzeyde ve birbirlerine yakın olduğu anlaşılmaktadır. Bu
veriler Demirkol’un (2014) eğitim kurumlarında yaptığı
çalışma sonuçlarına paralellik göstermektedir. Ankete katılanlar 3,82 en yüksek ortalama ile “çalıştığı kurumdan,
dışarıdaki insanlara gururla bahsedeceğini” vurgularken;
2,58 en düşük ortalama ile “şu an çalıştığı kurumda kalmasının, istekten ziyade mecburiyetten kaynaklandığı”
ifadesine katılmıştır.

4.3.

Örgütsel Bağlılık ve Türlerinin Demografik
Özelliklere Göre Değerlendirilmesi

Genel örgütsel bağlılık ile duygusal, devamlılık ve normatif
bağlılık türleri demografik özelliklere göre incelediğinde
yaş, çalışma durumu, çalışılan birim, meslekte ve kurumda çalışma yılına göre farklılık bulunmamış ve Tablo 3’te
gösterilmiştir. Ancak cinsiyet, eğitim durumu ve mesleğe
göre anlamlı farklılıklar bulunmuş olup sırasıyla Tablo 4,
Tablo 5 ve Tablo 6’da açıklanmıştır.
Tablo 3 incelendiğinde; 112 çalışanlarının genel örgütsel bağlılık algısında yaş, çalışma durumu, çalışılan birim, meslekte çalışma yılı ve kurumda çalışma yılına
göre % 95 güvenle anlamlı bir farklılık bulunmamıştır
(p<α=0.05). Ancak sadece devamlılık bağlılığı meslekte
çalışma yılına göre farklılık göstermekte olup 25 yıl ve
üzeri meslekte çalışma yılına sahip olanların devamlılık
bağlılığının en yüksek olduğu görülmektedir. Bu sıralamayı 1-5 yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl ve 21-25 yıl izlemektedir. Buradan hareketle meslekte çalışma yılı arttıkça devamlılık bağlılığının azaldığı sonucuna varılmıştır.
“25 yıl ve üstü” meslekte çalışma yılına ait verilerin en
yüksek çıkmasının birim sayısının (n=2) azlığından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Genel örgütsel bağlılık ve türlerinin cinsiyete göre dağılımlarını gösteren Tablo 4’ü incelediğimizde; kadınların ve
erkeklerin örgütsel bağlılık algı düzeylerinin birbirinden
farklı olduğu görülmüştür. Erkeklerin örgütsel bağlılık algısı (X=3,59) kadınların örgütsel bağlılık algısından (X= 3,18)
daha yüksektir. Bu sonuç Filik vd.’nin (2014) yapmış olduğu çalışma ile paralellik göstermektedir. Her üç bağlılık
türünde de erkeklerin bağlılık düzeylerinin yüksek olduğu
görülmüştür. En yüksek bağlılık düzeyi duygusal bağlılık
türünde olduğu görülürken, en düşük bağlılık düzeyinin
devamlılık bağlılığı türünde olduğu gözlemlenmiştir.
Tablo 5’te görüldüğü üzere, genel örgütsel bağlılık ve türlerinin, eğitim durumunu “ilköğretim” olarak belirtenlerin
en yüksek düzeyde, “lisansüstü” olarak belirtenlerin en
düşük düzeyde ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Bu
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Tablo 3: Örgütsel Bağlılık ve Türlerinin Yaş, Çalışma Durumu, Çalışılan Birim, Meslekte ve Kurumda Çalışma Yıllarına Göre
İncelenmesi
Yaş

Çalışma Durumu

Çalışılan Birim

Meslekte Çalışma Yılı

Kurumda Çalışma Yılı

p değeri

p değeri

p değeri

p değeri

p değeri

Duygusal Bağlılık

0,424

0,119

0,324

0,522

0,924

Devamlılık Bağlılığı

0,400

0,557

0,444

0,024

0,202

Normatif Bağlılık

0,970

0,054

0,586

0,611

0,626

Örgütsel Bağlılık

0,974

0,200

0,519

0,799

0,443

Örgütsel Bağlılık
Türleri

Duygusal Bağlılık (X)

Devamlılık Bağlılığı (X)

Normatif Bağlılık (X)

Örgütsel Bağlılık
Ortalamaları (X)
p=0,000

n

p=0,000

p=0,007

p=0,000

Erkek

113

3,89

3,27

3,61

3,59

Kadın

96

3,39

3,03

3,13

3,18

Toplam

209

3,64

3,15

3,40

3,39

belirtenlerin olduğu görülmüştür. Bu sıralamayı sağlık memuru, ATT, AABT ve doktorlar takip etmektedir. Örgütsel
bağlılık türlerine göre incelendiğinde duygusal bağlılık ve
normatif bağlılıkta, meslek grubunu “memur ve şoför”
olarak belirtenlerin bağlılık düzeyi yüksektir. Sağlık profesyonelleri arasında bakıldığında ise, “sağlık memurlarının”
bağlılık düzeylerinin en yüksek olduğu, bunu ATT, AABT ve
doktor grubunun takip ettiği görülmüştür. Devamlılık bağlılığında mesleklere göre %95 güvenle anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır.

sıralamayı lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü takip etmektedir. Bu iki eğitim düzeyindeki bağlılık düzeylerinin genel
ortalamadan aşırı sapmalar göstermesinin nedeni farklı
eğitim düzeylerindeki örneklem birim sayılarının eşit olmamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Diğer
üç eğitim düzeyi incelendiğinde ortalamaların birbirine
yakın olmakla birlikte eğitim düzeyi arttıkça bağlılığın azaldığı söylenebilir.
Tablo 6 incelendiğinde, genel örgütsel bağlılık düzeyi en yüksek grup, mesleğini “memur ve şoför” olarak

Tablo 5: Eğitim Durumuna Göre Örgütsel Bağlılık ve Türlerinin İncelenmesi
Örgütsel Bağlılık
Türleri

Duygusal Bağlılık
(X)

Devamlılık Bağlılığı
(X)

Normatif Bağlılık
(X)

Örgütsel Bağlılık
Ortalamaları
3,93

İlköğretim

7

4,33

3,51

3,97

Lise

92

4,02

3,31

3,84

Önlisans

79

3,90

3,23

3,61

Lisans

29

3,82

3,11

3,57

3,50

Lisansüstü

2

2,13

2,61

2,01

2,25

209

3,64

3,15

3,40

3,39

Toplam
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Tablo 4: Cinsiyete Göre Örgütsel Bağlılık Türlerinin İncelenmesi

3,72
3,58

Tablo 6: Mesleğe Göre Bağlılık Türlerinin İncelenmesi
Örgütsel Bağlılık
Türleri

Duygusal Bağlılık
(X)

Devamlılık Bağlılığı
(X)

Normatif Bağlılık
(X)

Örgütsel Bağlılık
Ortalamaları

n

p=0,000

p=0,636

p=0,000

p=0,000

Doktor

5

3,14

2,87

2,98

2,99

Sağlık Memuru

11

4,14

3,17

3,68

3,66

ATT

109

3,51

3,29

3,37

3,39

AABT

25

3,23

3,16

3,07

3,15

Memur ve şoför

59

4,15

3,27

3,91

3,78

Toplam

209

3,64

3,15

3,39

3,39
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4.4.

İş Performansı İle İlgili Soruların
Değerlendirilmesi

Tablo 9: İş Performansının Meslek ve Cinsiyete Göre
İncelenmesi
Mesleğe Göre

Tablo 7: İş Performans Değerlendirmelerinin Ortalamaları

p=0,001

Mean Rank

p=0,015

Doktor

28,70

Kadın

94,18

Sağlık Memuru

101,00

Erkek

114,19

4,17

28-İşteki verimliliğinizi nasıl değerlendirirsiniz?

4,09

29-Yapmış olduğunuz işin aynısını yapan
meslektaşlarınızla bir karşılaştırma yaptığınızda
meslektaşlarınızın performansını nasıl
değerlendirirsiniz?

3,66

30-Yapmış olduğunuz işin aynısını yapan
meslektaşlarınızla bir karşılaştırma yaptığınızda kendi
performansınızı nasıl değerlendirirsiniz?

4,01

Ortalama

3,98

Not: Cevap ölçeği 1=Çok Düşük ile 5=Çok Yüksek şeklinde olup yüksek değerler yüksek
düzeyde performansı göstermektedir. N=209.
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Ortalama (X)
27-İşte göstermiş olduğunuz performansın kalite
düzeyi nasıldır?

Tablo 7’den de anlaşılacağı üzere; iş performansının genel
ortalaması 3,98 olup, 112 çalışanlarının kendi kendilerini
değerlendirmelerine göre, işte göstermiş oldukları performansın kalite düzeyini, işteki verimliliklerini ve meslektaşlarına kıyasla kendi performanslarını yüksek olarak algıladığı görülmektedir.

4.5.

İş Performansının Demografik Özelliklere
Göre İncelenmesi

112 çalışanlarının iş performanslarını kendi kendilerini
değerlendirmelerine göre; yaş, çalışma durumu, meslekte
çalışma yılı, kurumda çalışma yılı, çalışılan birim ve eğitim
durumuna göre % 95 güvenle anlamlı bir farklılık bulunmazken (Tablo 8; p>α=0,05); meslek ve cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur (Tablo 9: p< α=0,05).
Tablo 8: İş Performansının Yaş, Çalışma Durumu, Çalışılan
Birim, Eğitim Durumu, Meslekte ve Kurumda
Çalışma Yılına Göre İncelenmesi
Yaş

Çalışma
Durumu

p değeri p değeri
İş
Performansı

0,584

0,615

Meslekte Kurumda
Çalışılan Eğitim
Çalışma
Çalışma
Birim Durumu
Yılı
Yılı
p değeri

p değeri

0,630

0,733

p değeri p değeri

0,083

0,094

İlaveten Tablo 8’de yer alan “çalışılan birim ve eğitim durumu” değişkenleri için p değerlerinin α=0,05 değerine yakın
olması sebebiyle; bu iki değişkenin grupları arasındaki birim sayılarının dağılımında homojenlik sağlanmış olsaydı,
anlamlı bir farklılık olabileceği düşünülmüştür.
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Cinsiyete Göre

ATT

97,39

AABT

100,84

Memur ve Şoför

128,03

Mean Rank

Mesleğe göre bakıldığında en yüksek iş performansı
“memur ve şoför” grubu iken sıralama “sağlık memuru”,
“AABT”, “ATT” ve “doktor” olarak ilerlemektedir. Cinsiyete
göre performanslara bakıldığında ise erkekler; kendi performanslarını kadınlardan daha yüksek bulmuşlardır.

4.5.

Örgütsel Bağlılık Ve İş Performansı
Arasındaki Korelasyon ve Regresyon
Analizleri

Örgütsel bağlılığın çalışanların iş performansını nasıl etkilediği ve hangi örgütsel bağlılık türünün iş performansını daha fazla etkilediğini belirlemek amacıyla korelasyon
ve regresyon analizleri yapılmış ve Tablo 10, Tablo 11 ve
Tablo 12’de açıklanmıştır. Çalışmanın bağımsız değişkeni
genel örgütsel bağlılık ve türleri olup bağımlı değişkeni ise
iş performansıdır.
Tablo 10: Örgütsel Bağlılık İle İş Performansı Arasındaki
Korelasyon Analizi
Correlations
Genel örgütsel
bağlılık

Pearson Correlation

Genel
Örgütsel
Bağlılık

Performans

1

,422**

Sig. (2-tailed)
N

,000
209

209

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

Tablo 10‘dan anlaşılacağı üzere örgütsel bağlılık ile iş performansı arasındaki ilişki anlamlı olup (p=0,000<α=0,05);
0,422 olarak bulunan Pearson korelasyon katsayısı orta
düzeyde aynı yönlü bir ilişkinin varlığını açıklar. Dolayısıyla
örgüte bağlılık arttıkça iş performansının da artacağı sonucuna varılmıştır.
Tablo 11 incelendiğinde iş performansı ile duygusal ve
normatif bağlılık arasındaki korelasyon anlamlı olup
(p=0,000<0,05); bu iki bağlılık türü ile iş performansı arasında aynı yönlü pozitif bir ilişki vardır. Devamlılık bağlılığı
ile iş performansı arasındaki korelasyon ise anlamlı çıkmamıştır. (p=0,169>0,05)
Tablo 12 incelendiğinde; regresyon modelleri anlamlı
olup (p=0,000<α=0,05); iş performansında meydana gelen değişimlerin % 18,7’si duygusal bağlılık ile açıklanabiliyorken, % 15,8’i normatif bağlılık ile açıklanabilmektedir.
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Tablo 11: Duygusal, Devamlılık ve Normatif Bağlılık Düzeyleri ile İş Performansı Arasındaki Korelasyon Analizi

Spearman’s rho

Duygusal Bağlılık

Devamlılık Bağlılığı

Normatif Bağlılık

,424**

,096

,385**

,000

,169

,000

Correlation Coefficient

Performans

Sig. (2-tailed)

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

R Square

Adjusted
R Square

Std. Error of the
Estimate

Sig. (ANOVA tablosu
için)

,433

,187

,183

,50715

,000

Normatif Bağlılık

,398

,158

,154

,51601

,000

Örgütsel Bağlılık

,422

,178

,174

,51003

,000

Devamlılık bağlılığı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki
anlamlı bulunmadığı (Tablo 11’de açıklanmıştır) için bu
tabloda yer verilmemiştir. Sonuç olarak iş performansında meydana gelen değişimlerin % 17,8’i örgüte olan genel
bağlılık ile açıklanabilir.

5.

SONUÇ

Bolu 112 ambulans servisi çalışanlarının örgütsel bağlılık
düzeylerini belirlemek ve bağlılık düzeylerinin iş performansları ile ilişkilerini incelemek üzere yapılan bu araştırma sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir.
Bolu 112 çalışanlarının örgütsel bağlılık algısında yaş,
çalışma durumu, çalışılan birim, kurumda çalışma yılı ve
meslekte çalışma yılına göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Buna karşın cinsiyet, eğitim düzeyi ve meslek gruplarında anlamlı farklılıkların olduğu görülmüştür.
Erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek örgütsel bağlılığa sahip oldukları ve bu bağlılığın daha çok duygusal
bağlılık olduğu tespit edilmiştir.
Eğitim düzeyine göre bağlılık oranları incelendiğinde,
eğitim düzeyinin artması ile beraber bağlılık düzeyinin
azaldığı görülmüştür.
Meslek grupları arasında örgütsel bağlılık incelendiğinde,
112 ambulans servisinde çalışan idari personel ve şoförlerin en yüksek bağlılığa sahip oldukları söylenebilmektedir. Sağlık çalışanları arasında ise, en yüksek bağlılık oranı
“sağlık memurlarına” ait olduğu gözlemlenmiştir. Genel
olarak bağlılık düzeylerinin ortalamalarına bakıldığında
duygusal bağlılık birinci sırada yer almaktadır. Bunu normatif bağlılık ve devamlılık bağlılığı takip etmektedir. Tüm
grupların genel ortalaması 3,39 olup, çalışanların örgüte
yüksek düzeyde bağlı oldukları sonucuna varılmıştır.

Bolu 112 çalışanlarının kendi kendilerini değerlendirmelerine göre; yaş, çalışma durumu, meslekte çalışma
yılı, kurumda çalışma yılı, çalışılan birim ve eğitim durumu iş performansını etkilemezken, meslek ve cinsiyete göre performanslar farklılık göstermektedir.
Performanslarını en yüksek bulan “memur ve şoför”
grubu iken; sağlık profesyonelleri arasında en yüksek
bulan grup ise “sağlık memuru” grubudur. Cinsiyete
göre de erkekler; kendi performanslarını kadınlardan
daha yüksek bulmuşlardır.
Örgütsel bağlılık ile iş performansı arasındaki ilişki incelendiğinde; anlamlı ve aynı yönlü pozitif bir ilişkinin varlığı görülmüştür. Örgütsel bağlılık türleri incelendiğinde yüksek
duygusal ve normatif bağlılığın iş performansını olumlu
yönde etkilediği; devamlılık bağlılığının ise iş performansı
üzerinde etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

6.
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Tablo 12: Örgütsel Bağlılık ve Düzeyleri İle İş Performansı İçin Regresyon Analizi

ÖNERİLER

Örgütlerin başarılı olması; çalışanlarına ve çalışanlarının
ortaya koyduğu performansa bağlı olmakla birlikte,
çalışanların performansının yüksek oranda tatmin edilmiş
olmalarıyla da yakından ilişkilidir. Örgütsel bağlılığı yüksek
olan çalışanların kurumsal hedeflere ulaşmada daha fazla
çaba gösterdikleri bilinmektedir. Araştırmamız sonucunda ulaşılan verilere yönelik olarak;
■■ 112 acil servisinde çalışan kadınların kuruma bağlılık ve
performanslarının düşük olmasının sebepleri araştırılmalı ve sebebe yönelik çözümler üretilmelidir. Bu konuda kadınların çalışma şartlarının gözden geçirilmesi,
24 saatlik nöbetler sırasında çocuklarını güvenle bırakabileceği gündüz ve gece bakım evlerinin oluşturulması, evine ve ailesine yakın çalışma ortamının sağlanması gibi iyileştirmeler kadınların örgütsel bağlılıklarını
ve iş performanslarını artırabileceği düşünülmektedir.

107

SÖZEL BİLDİRİLER
■■ Kurum içi görevlendirme yapılırken eğitim durumlarının da dikkate alınması ve belirli görevdeki çalışanların
belli eğitim seviyelerinde olmalarına dikkat edilmesi,
eğitim düzeyi yüksek olan çalışanların bağlılıklarını ve
performanslarını artıracaktır.

Aynı zamanda kurumumuzda örgütsel bağlılık türlerinden
en fazla duygusal bağlılık türü yüksek çıkmış ve duygusal
bağlılık ile iş performansı arasında da pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yapılan literatür taramalarında
kurumda önce duygusal bağlılığın oluşması gerektiği daha
sonra normatif ve devamlılık bağlılığının oluştuğu göz önüne
alınırsa kurumumuzda duygusal bağlılığı yükseltecek ve diğer bağlılık türlerini de geliştirecek şu öneriler de sunulabilir;
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■■ Meslek grupları içinde doktorların örgütsel bağlılık düzeyinin düşük olmasının nedenlerinin açığa çıkarılması
ve bu gurubu tatmin edici iyileştirmelerin yapılması kurumun bir bütün olarak performansını yükseltecektir.

■■ Örgütsel bağlılığı güçlendirmek ve aynı zamanda iş
performansını artırmak için yöneticilerin, çalışanların
bağlıklarını arttıracak faaliyetlerde bulunmaları gerekmektedir. Özellikle, sadece örgütteki problemlere
yönelik politikalara değil, çalışanların kişisel problemlerinin çözümüne yönelik faaliyetlerde de bulunulması gerekmektedir. Bunun için yöneticiler ve çalışanlar
arasındaki iletişimin güçlü olması ve yöneticilerin çalışanlarını tanıması önem arz etmektedir. Yöneticilerin
sık aralıklarla çalışanları görev yerlerinde ziyaret etmeleri, çalışanların kişisel ve çalışma alanı ile ilgili karşılaştıkları sorunları bilmeleri ve çözümü konusunda çaba
sarf etmeleri bu konuda etkili olacaktır.
■■ Çalışanların, istek ve beklentilerine önem verilmesi, çalışanların kendisini örgütün bir parçası gibi görmesini
sağlayacak, yaptıkları işlerle ilgili karar mekanizmalarına
katılmaları, görüş, istek ve önerilerinin alınması örgüte
bağlılık duymasını ve dolayısıyla performansının yükselmesini destekleyecektir. Bu nedenle çalışanlara 112
Hizmet Kalite Standartları da gereğince memnuniyet
anketleri uygulanıp sonuçları etkin olarak değerlendirilmeli ve memnun olmadıkları konular hakkında yapılacak iyileştirme çalışmalarının personel tarafından da
hissedilir olması sağlanmalıdır. Aynı zamanda kurumla
ilgili alınacak kararlarda, çalışanların özgürce istek ve
görüşlerini paylaşabilecekleri bir sistem geliştirilebilir.
■■ 112 Hizmet Kalite Standartları’nda da bahsedilen hizmet içi eğitimler iş tatmininin sağlanmasına katkıda
bulunacağı gibi örgütsel bağlılığı ve iş performansını artıracağı da düşünülmektedir. Aynı zamanda bu
eğitimler çalışanların, çalışma alanlarındaki yenilik ve
gelişmeleri sürekli olarak takip edebilmelerini sağlayacak, örgüt içinde arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesine ve
ekip ruhunun oluşmasına katkıda bulunacaktır.
■■ Grup içi iletişim kanallarının aktif olarak kullanılmasının
sağlanması da örgütsel bağlılığı ve iş performansına
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katkıda bulunacaktır. Örneğin yöneticilerin de katılımıyla çalışanlara yönelik piknik, yemek, spor müsabakaları vb. sosyal etkinliklerin planlanması, kurum içi
iletişimi geliştirecek, çalışanların hem kuruma bağlılıklarını artıracak hem de kurum hedefleri için sarf edecekleri performanslarını yükseltecektir.
■■ Aynı zamanda kurum içinde bir ödüllendirme sisteminin kurulması ve bunun sürekli ve adil bir şekilde
uygulanması kuruma bağlılık ve performansı artırabilir. Örneğin “ayın en”leri veya “yılın en”leri gibi hem
personeli çalışmasından dolayı onure edecek hem de
ödüllendirecek bir sistemin varlığı, personelin çalışma
motivasyonunu artıracaktır. Ödüllendirmeler bireysel
olabileceği gibi grup performansını yükseltecek şekilde ekip halinde de olabilir.
■■ Örgütsel bağlılık ve performans arasında güçlü ilişkinin
olması nedeniyle çalışanların bağlılıklarının belli zaman
aralıklarıyla tekrarlanan araştırmalar ile değerlendirilmesi önemlidir. Yapılan bu çalışmalar ve değerlendirmeler, çalışanların örgütle bütünleşmesini sağlayacak
politikaların geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.
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HEMŞİRELERDE MOBBİNG ALGISI VE İLİŞKİLİ ETMENLER
Nurhayat KILIÇ1, Yalçın KANBAY1, Elif IŞIK1, Mukaddes DAĞ2, Özgür ASLAN1,
Fatma TAHTALI3, Nil İSPİRLİ3
Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , nurhayatım36@hotmail.com
Artvin İl Sağlık Müdürlüğü, mukaddesdag08@gmail.com
3
Artvin Kamu Hastaneleri Genel sekreterliği, fatmatahtali08@gmail.com
1

Bu çalışma hemşirelerde mobbing algısını ve ilişkili etmenleri incelemek amacı ile yapıldı. Bu çalışma 292 hemşire ile
“Sosyodemografik özellikler anket formu”, “Mobbing Algı Ölçeği” ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılarak yapıldı. Verilerin
değerlendirilmesinde SPSS 17.0 ortamında; sayı, yüzde, ortalama, varyans analizi, t testi, Kruskall Wallis testi ve Mann Whitney
U testi kullanıldı.
Yaş ortalaması 34.2’nin altında olan grubun mobbing algı puanı 34.2’nin üzerinde olan gruptan anlamlı derecede yüksektir.
Servislerde ve acil servislerde çalışan hemşirelerin diğer birimler ve TSM’lerde çalışan hemşirelerden anlamlı düzeyde yüksek
mobbing algı puanına sahip oldukları belirlendi. Kendini meslekte kısmen yeterli hisseden ya da yeterli hissetmeyen hemşirelerin
mobbing algı puan ortalaması ile kendini meslekte yeterli hissedenlerin puan ortalaması arasındaki farkın istatistiki olarak
anlamlı olduğu belirlendi. Kendini mesleğe uygun bulmayan ya da kısmen uygun bulan hemşirelerin kendini mesleğe tamamen
uygun bulan hemşirelerden anlamlı düzeyde yüksek mobbing algısına sahip oldukları belirlendi. Çalıştığı ortamdan memnun
olmayanların mobbing algıları kısmen memnun olanların puanlarından, kısmen memnun olanların ise memnun olanlardan
anlamlı düzeyde yüksektir. Hemşirelerde işten ayrılmayı düşünen ya da kararsız olanların işten ayrılmayı düşünmeyen
hemşirelerden anlamlı düzeyde yüksek mobbing algı puan ortalamasına sahip olduğu belirlendi.
Hemşirelerin; yaş, çalışılan servis, meslekte kendini yeterli hissetme, kendini mesleğe uygun bulma, çalıştığı ortamdan memnun
olma ve meslekten ayrılmayı düşünme gibi değişkenlere göre mobbing algıları farklılık göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşireler, Mobbing, Sağlık

MOBBING PERCEPTION AND THE RELATED FACTORS IN NURSES
SUMMARY

01-04 Mart 2016, Antalya

ÖZET
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2

This study was carried out to examine the mobbing perception and the related factors in nurses. This study was carried out
using “Socio-demographic characteristics questionnaire form”, “Mobbing Perception Scale” and “Rosenberg Self-Esteem Scale”.
Among 292 nurses. The evaluation of data performed on SPSS 17.0 environment and number, percentage, mean, variance
analysis, t test, Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney U test were used.
Mobbing perception point average of the group who were under the average age of 34.2 was significantly higher than the group
who were above the average age of 34.2. It was observed that the nurses working in services and emergency services had
significantly higher mobbing perception points than the nurses working in other services and PHCs. The mobbing perception
point average of nurses who felt themselves partially competent or who felt incompetent was the average of those who felt
themselves competent in the profession was and it was observed that this difference was statistically significant. It was observed
that the nurses who did not think themselves fit for the profession or who partially thought themselves fit for the profession
had significantly higher mobbing perception than the nurses who completely thought themselves fit for the profession. The
mobbing perception of those who were not satisfied with the working environment was significantly higher than those who
were partially satisfied and the mobbing perception of those who were partially satisfied was significantly higher than those
who were satisfied. When analyzed the nurses’ desires to leave the job, it was observed that those who thought of leaving the
job or who were undecided had significantly higher mobbing perception point averages than the nurses who did not think of
leaving the job.
The mobbing perceptions of the nurses varied according to variables such as age, service where they worked, feeling competent
in the profession, thinking herself fit for the profession, satisfied with the working environment and thinking of leaving the
profession.
Keywords: Nurses, Mobbing, Health
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GİRİŞ

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Mobbing çalışma hayatındaki birçok insanın yaşadığı ama
büyük bölümünün farkında olmadığı bir olgu olup, çalışma ortamını ve çalışanlar arasında da çalışma barışını
bozabilmektedir (Köse, 2010; Kocaoğlu, 2007). İşyerinde
mobbing kavramı, ilk kez Alman çalışma psikologu Heinz
Leymann tarafından 1980’li yılların sonunda tanımlanmıştır (Tınaz, 2006). Leymann, iş yerinde “mobbing”i “bir
veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak,
düşmanca ve ahlak dışı yöntemlerle sistematik bir biçimde uygulanan psikolojik terördür” şeklinde tanımlamıştır.
(Leymann, 1990).
Mobbing, çalışanlara üstleri, astları veya aynı düzeydeki diğer çalışanlar tarafından uygulanabilir (Koç ve Bulut
Urasoğlu, 2009). Mobbing her işyerinde ve her kuruluşta olabilir. Bir kurumda mobbingi teşvik eden, mobbinge
göz yuman ve mobbing kurbanı kişiler vardır (Çobanoğlu,
2005). Yapılan çalışmalarda mobbing mağduru olan
kişilerin; üstün mesleki özelliklere sahip, yetkinlik
düzeyleri yüksek, iyi niyetli, başkalarına güven duyan,
politik davranmayı bilmeyen kişiler oldukları belirtilmiştir
(Davenport ve ark, 2003; Fışkın, 2011). Mobbing uygulayan kişilerin ise; duygusal zekâdan yoksun, insani ve
etik değerlerden uzak, insan ilişkilerinde problem yaşayan, özel hayatlarında belirsiz ilişkileri ve çözülmemiş
anlaşmazlıkları olan, genelde her şeye hâkim görünmek
isteyen, ikiyüzlü, saldırgan kişiler oldukları belirtilmiştir
(Tutar, 2004; Jelic ve ark, 2005; Çalışkan ve Tepeci, 2008).
Mobbing rahatsız edici davranışlarla kendini gösteren,
zaman geçtikçe acı vermeye başlayan ve olayların sarmal
biçimde hız kazandığı bir süreçtir (Çarıkçı ve Yavuz, 2007).
Bu süreçte amaç; kişiyi yok etmek, işyerinden attırmak,
istifaya zorlamak, cezalandırmak veya küçük düşürmektir
(Sheehan, 2004; Shallcross, 2008). Mobbing süreci sonucunda mobbing mağduru bireylerde çeşitli fiziksel veya
ruhsal hastalıklar ortaya çıkmakta, aile ilişkileri bozulmakta, iş kazaları, istifa ve intiharlar görülmektedir. Bireyler
dışında mobbing uygulanan kurumlar da ekonomik ve
sosyal anlamda mobbing sürecinden olumsuz etkilenmektedir (Tığrel ve Kokalin, 2009; Tınaz, 2011).
Mobbing konusunda yapılan araştırmalar incelendiğinde sağlık sektöründe göz ardı edilmeyecek oranda
mobbing olaylarının yaşandığı görülmektedir (Martino,
2002; Steinman 2003; Turan, 2006; Aksoy, 2008; Fışkın,
2011; Kılıç 2013). Sağlık çalışanları içerisinde ise sağlık
grubunun önemli ve büyük çoğunluğunu oluşturan hemşirelik mesleğinde mobbing olgusunun çok fazla yaşandığını gösteren yurt içi ve yurtdışı birçok çalışma vardır
(Lin ve Lui 2005; Abualrub ve arkadaşları 2007; Yıldırım,
2007; Efe ve ayaz, 2010; Zonp, 2012; Tekin, 2013). Sağlık
sektöründe; hasta sayısının ve çalışma temposunun
yoğun olması, hastalar arasında statü ve ekonomik
duruma bağlı ayrımcılığın yapılması, hastanelerde tıbbi
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olanakların çok yetersiz olması, mesleğin gereklerinin
tam olarak yerine getirilememesi ve yöneticiye kişisel
yaklaşım nedeniyle ayrımcılık yapılması gibi nedenler
sağlık sektöründe mobbing olgusunun fazla görülmesine
sebep olabilmektedir (Çobanoğlu, 2005; Kılıç, 2013).
Çağımızda sağlık çalışanlarına yönelik en büyük
tehditlerden birisi olan mobbing sonucunda sunulan
bakımın kalitesinde bozulma, iş çevresinde bozulma,
yüksek oranda gerçekleşen kazalar, çalışanlar tarafından
iş bırakma ve genel nüfusun sağlık hizmetlerini
kullanmasında azalmanın görülmesine sebep olabilir
(Kılıç, 2013). Tüm bu bilgiler ışığında bu çalışma son
yıllarda ülkemizde ve dünyada sağlık çalışanlarına
yönelik yapılan mobbing uygulamalarının verilerini
artırmak amacı ile planlanmıştır.

2.
2.1.

YÖNTEM
Araştırmanın Amacı

Bu çalışma hemşirelerde mobbing algısını değerlendirilmesi amacı ile yapıldı.

2.2.

Araştırmanın Tipi

Araştırma tanımlayıcı olarak planlandı.

2.3.

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman

Bu çalışma Ocak 2015 – Eylül 2015 tarihleri arasında
Artvin ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren sağlık kurumlarında yürütüldü.

2.4.

Evren ve Örneklem

Çalışmanın evrenine; Artvin ili ve ilçeleri hastaneleri ve aile
hekimliği birimlerinde görev yapmakta olan 346 hemşire
alındı. Çalışmada bütün hemşireler çalışma kapsamına
alındı, soru formlarına eksik cevap veren ya da ulaşılamayan hemşireler olması nedeni ile çalışmanın örneklemini
292 hemşire oluşturdu.

2.5.

Verilerin Toplanması

Çalışmanın verileri Mart 2015 döneminde araştırmacı
tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı.

2.6.

Veri Toplama Araçları

Çalışmanın veri toplama aşamasında “Sosyodemografik
özellikler anket formu” ve “Mobbing Algı Ölçeği” ve
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” kullanıldı.

Mobbing Algı Ölçeği (MAÖ)

puan ortalaması ise 1.150 ± 0.019 puan olup, yaş ortalaması 34.2’nin altında olan grubun puan ortalamasının
34.2’nin üzerinde olan gruptan anlamlı derecede yüksektir (p:0.002). Örneklemin büyük bölümü (%95.2) bayan ve % 4.4’i ise erkeklerden oluşmaktadır. Bayanların
mobbing algı puan ortalamaları 1.200 ± 0.016 ve erkeklerin puan ortalaması 1.156 ± 0.045 olmasına karşın bu iki
grup arasında mobbing algısı bakımından anlamlı bir fark
bulunmamaktadır (p>0.05). Örneklem %77.7 evli ve 22.3
bekâr bireylerden oluşmaktadır. Evli bireylerin mobbing
algı puan ortalamaları 1.190 ± 0.017, bekârların ise 1.224
± 0.034 puan olup evli ve bekâr bireyler arasında mobbing algısı bakımından fark bulunmamaktadır (p>0.05).
Örneklemin eğitim durumu incelendiğinde mobbing algı
puan ortalaması yüksekten düşüğe doğru lise mezunları
(1.224 ± 0.032), lisans ve üstü mezunlar (1.214 ± 0.025) ve
ön lisans mezunları (1.166 ± 0.023) şeklinde sıralanmakta
olup, gruplar arasındaki fark anlamlı değildir (p>0.05).

Mobbing algı ölçeği kendini gösterme ve iletişim olanaklarının kısıtlanması, sosyal ilişkilere saldırı, sosyal itibara
saldırı, yaşam kalitesi ve mesleki duruma saldırı ve sağlığa doğrudan saldırı olmak üzere 5 alt gruptan 45 maddeden oluşmaktadır. Bu ifadelere verilen cevaplar 1-5
puan arasında değişmektedir (puanlar hiç=1, nadiren=2,
bazen=3, sık sık =4, çok sık=5 olarak değerlendirilmektedir). Ölçekteki ifadelere verilen cevapların puanları toplanarak elde edilen toplam puanın madde sayısı olan 45
e bölünmesi ile bireysel mobbing skoru hesaplanacaktır
(Dikmetaş ve ark, 2011). Aydın (2008) tarafından yapılan çalışmada Ölçeğin güvenirlik analizi Cronbachalfa iç
tutarlılık katsayısı 0,9370 olarak bulunmuştur.

2.8.

Verilerin Değerlendirilmesi

Verilerin değerlendirilmesi SPSS 17.0 ortamında; sayı, yüzde, ortalama, varyans analizi, t testi ve korelasyon analizi
kullanılarak yapıldı.

2.9.

Örneklemi oluşturan hemşirelerin mesleki deneyimleri
ortalama 13 ± 0.4 yıl olarak belirlenmiştir. 13 ve altı yıl
mesleki deneyime sahip hemşirelerin mobbing algı puan
ortalaması (1.220 ± 0.020) 13 yıl üzeri mesleki deneyimi
olan hemşirelerin puan ortalamalarından (1.164 ± 0.022)
yüksek olmasına karşın anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Hemşirelerin çalıştıkları birimlere göre mobbin algıları incelendiğinde yüksekten düşüğe sırası ile servisler
1.260 ± 0.028 puan, acil servis 1.232 ± 0.041 puan, diğer
birimler 1.134 ± 0.020 puan ve TSM 1.131 ± 0.025 puandır. Servislerde ve acil servislerde çalışan hemşirelerin
diğer birimler ve TSM’lerde çalışan hemşirelerden anlamlı düzeyde yüksek puana sahip oldukları belirlenmiştir
(P:0.001). Kendini meslekte yeterli hissetme durumuna
göre hemşirelerin mobbing algıları incelendiğinde bu
soruya kısmen / hayır cevabını veren hemşirelerin puan
ortalaması 1.267 ± 0.037 puan, kendini meslekte yeterli hissedenlerin ortalaması ise 1.172 ± 0.015 puan olup
aradaki farkın istatistiki olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p:0.005). Kendini bu meslek için uygun bulanların

Araştırmanın Etik Yönü

Çalışmaya başlamadan önce Artvin Çoruh Üniversitesi Etik
Kurulu’ndan etik kurul onayı (Artvin Çoruh Üniversitesi
Etik Kurulu, Oturum 2015/1, Karar No: 2), çalışmanın yürütüldüğü kurumlardan yazılı izin ve katılımcılardan ise
bilgilendirilmiş onam alındı.

3.

BULGULAR

Yaş ortalaması 34.2 ± 0.4 olan örneklemin %51’i bu
ortalamanın altında, %49’u ise bu ortalamanın üzerinde
yaşa sahiptir. Ortalamanın altında yaşa sahip olan grubun mobbing algı puan ortalaması 1.244 ± 0.023, ortalamanın üzerinde yaşa sahip olan grubun mobbing algı
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Tablo 1: Bazı demografik değişkenler ve bu değişkenlere göre mobbing algı ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark
Değişken
Yaş

Cinsiyet

Medeni Durum

Eğitim
Durumu

Alt Değişken

n

%

Ortalama

Standart Hata

34.2 yaş ve altı

149

51

1.244

0.023

34.2 yaş üstü

143

49

1.150

0.019

Erkek

14

4.8

1.156

0.045

Kız

278

95.2

1.200

0.016

Evli

227

77.7

1.190

0.017

Bekâr

65

22.3

1.224

0.034

Lise

79

27.1

1.224

0.032

Ön lisans

116

39.7

1.166

0.023

Lisans ve üstü

97

33.2

1.214

0.025

Anlamlılık
t:3.164
p:0.002
MW U:2610
p:0.744
t:-.929
p:0.354

F:1.468
p:0.232
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Tablo 2: Mesleki değişkenler ve bu değişkenlere göre mobbing algı ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark
Değişken
Çalışma Yılı

Çalışılan Birim

Mesleki Uygunluk

Ortamdan
Memnuniyet
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Meslekte
Yeterli Hissetme

İşten ayrılma
İsteği

Alt Değişken

n

%

Ortalama

Standart Hata

Anlamlılık

13 yıl ve altı

174

59.6

1.220

0.020

13 yıl üstü

118

40.4

1.164

0.022

t:1.836
p:0.06

Servisler

102

34.9

1.260

0.028

Acil Servis

61

20.9

1.232

0.041

F:5.287

*TSM

67

22.9

1.131

0.025

p:0.001

Diğer

62

21.2

1.134

0.020

Evet

213

72.9

1.172

0.015

Kısmen / Hayır

79

27.1

1.267

0.037

Evet

180

61.6

1.154

0.016

Kısmen

92

31.5

1.248

0.031

Hayır

20

6.8

1.362

0.078

Evet

160

54.8

1.119

0.015

Kısmen

98

33.6

1.244

0.024

Hayır

34

11.6

1.437

0.070

Evet

131

44.9

1.270

0.027

Kararsız

80

27.4

1.171

0.023

Hayır

81

27.7

1.107

0.018

KW:16.772
p:0.000
KW:45.078
p:0.000
F:11.245
p:0.000

* TSM: Toplum Sağlığı Merkezi

mobbing algı puan ortalaması 1.154 ± 0.016 puan, kısmen
uygun bulanların puan ortalaması 1.248 ± 0.031 puan ve
kendini meslek için uygun bulmayanların ortalaması ise
1.362 ± 0.078 puan olarak belirlenmiştir. Gruplar arasında
fark incelendiğinde kendini mesleğe uygun bulmayan ya
da kısmen uygun bulan hemşirelerin kendini mesleğe tamamen uygun bulan hemşirelerden anlamlı düzeyde yüksek mobbing algısına sahip oldukları belirlendi (p:0.000).
Hemşirelerin çalıştıkları ortamdan memnuniyetleri incelendiğinde çalıştığı ortamdan memnun olmayan hemşirelerin mobbing algı puan ortalaması 1.437 ± 0.070, ortamdan kısmen memnun olanların puan ortalaması 1.244
± 0.024 ve ortamdan memnun olanların puan ortalaması
1.119 ± 0.015 puandır. Çalıştığı ortamdan memnun olmayanların mobbing algıları kısmen memnun olanların
puanlarından, kısmen memnun olanların ise memnun
olanlardan anlamlı düzeyde yüksek mobbing algı puanına sahip olduğu belirlendi (p:0.000). Hemşirelerin işten
ayrılma istekleri incelendiğinde; işten ayrılmayı düşünen
(1.270 ± 0.027) ya da kararsız olanların (1.171 ± 0.023) işten ayrılmayı düşünmeyen (1.107 ± 0.018) hemşirelerden
anlamlı düzeyde yüksek mobbing algı puan ortalamasına
sahip olduğu belirlendi (p:0.000).

4.

TARTIŞMA

Mobbing kişinin, saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlayan duygusal bir saldırıdır (Baş, 2012).
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t:-2.822
p:0.005

Mobbing davranışları her sektörde görülmektedir.
Ülkemizde, mobbing’ in çok yaygın bir biçimde yaşandığı
alanlardan birisi de sağlık sektörüdür (Dikmetaş ve ark,
2011). Araştırmalar, sağlık çalışanlarının şiddete uğrama
riskinin diğer hizmet sektörü çalışanlarına oranla 16 kat
daha fazla olduğunu, hemşirelerin ise diğer sağlık çalışanları arasında üç kat daha fazla risk altında olduğunu göstermektedir (Kingma, 2001; Dikmetaş ve ark, 2011).
Araştırmamızda yaş ortalaması 34.2’nin altında olan grubun mobbing algı puan ortalaması, 34.2’nin üzerinde olan
gruptan anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir
(Tablo 1). Güven ve arkadaşları (2012) ebe ve hemşireler
ile yaptıkları çalışmalarında mobbinge maruz kalanların
daha çok 35-39 yaş grubundaki katılımcılar olduğunu ifade
etmişlerdir. Bahçeci Geçici ve Sağkal (2011) çalışmalarında
26-35 yaş grubunda olan hemşirelerin mobbinge maruz
kaldıklarını, Öztürk ve ark. (2007) ise mobbing mağduru
hemşirelerin yaş ortalamalarının 31.01 olduğunu belirtmişlerdir. Çobanoğlu (2005) mobbing mağdurlarında
yaşın ülkeden ülkeye değiştiğini ülkemizde 25-30 yaş
arasında çalışanlar üzerinde mobbing baskısının yoğun
olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte literatürde mobbing de yaşın etkili olmadığını gösteren çalışma sonuçları
da bulunmaktadır (Yıldız ve ark, 2011; Zonp, 2012).
Çalışmamıza katılan hemşirelerde cinsiyet ile mobbing
puanların arasında anlamlı fark bulunmamıştır (Tablo1).
Literatürde hemşireler ve diğer sağlık çalışanları ile yapılan çalışmalarda cinsiyet ile mobbing arasında anlamlı bir
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Demir ve ark (2014) Güven ve ark. (2012), Bahçeci Geçici
ve Sağkal (2011), Yıldırım ve Yıldırım’ın (2007) yaptıkları çalışmalarda hemşirelerin eğitim durumu ile mobbing’e maruz kalma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunmamıştır. Araştırmaların sonuçları bulgumuzu
desteklemektedir. Zonp (2012) özellikle lisansüstü eğitim
seviyesine sahip çalışanların daha fazla sosyal itibarı zedeleyen davranışlara maruz kaldığı belirlenmiştir.
Atasoy (2010) lisansüstü eğitim düzeyine sahip çalışanların mobbing alt boyutlarındaki davranışların tümüne
daha fazla maruz kaldıklarını saptamıştır. Bu sonuçlar iş
yerinde eğitimi, başarısı ve zekâsıyla dikkat çeken kişilerin
daha çok mobbing’e maruz kaldıkları görüşüyle paralellik
göstermektedir (Kılıç, 2013).
Çalışmamızda toplam çalışma süresi ile mobbing
davranışına maruz kalma durumu arasındaki ilişki
istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Dilman’ın
(2007), Öztürk ve ark (2007) ve Yıldırım ve Yıldırım (2007)
çalışmalarında hemşirelerin ortalama deneyim yılının
mobbing’e maruz kalma durumu arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olmadığını saptamışlardır.
Çalışmamızda servislerde ve acil servislerde çalışan hemşirelerin diğer birimler ve TSM’lerde çalışan hemşirelerden anlamlı düzeyde yüksek mobbing algı puanına sahip
oldukları belirlenmiştir (Tablo 2). Levin ve arkadaşları
(1998) acil servislerde çalışan hemşirelerin diğer servislerde çalışan hemşirelere göre daha fazla saldırıya maruz
kaldıklarını ifade etmişlerdir. Güven ve ark. (2012) çalışmasında sağlık ocağında çalışan hemşirelerin daha çok
mobbing’e maruz kaldığı, Öztunç (2001) çalışmasında sözel tacizin en fazla cerrahi bilimler kliniklerinde yaşandığını, Demir ve ark (2014) yaptıkları çalışmada ise hemodiyaliz ünitesi ve poliklinikte çalışan hemşirelerin daha çok
mobbing’e maruz kaldıkları belirtilmiştir. saptanmıştır.

Çalışmamızda kendini mesleğe uygun bulmayan ya da
kısmen uygun bulan hemşirelerin kendini mesleğe tamamen uygun bulan hemşirelerden anlamlı düzeyde yüksek
mobbing algısına sahip oldukları belirlenmiştir (Tablo2).
Bu duruma mesleği kendine uygun bulmayan bireylerin
işlerini yaparken isteksiz davranmaları ve dolayısıyla performanslarının düşük olmasından kaynaklı problemlerin
yol açtığı düşünülmektedir. Bununla ilgili olarak herhangi
bir çalışmaya ulaşılamamıştır.
Çalıştığı ortamdan memnun olmayanların mobbing algıları kısmen memnun olanların puanlarından, kısmen
memnun olanların ise memnun olanlardan anlamlı
düzeyde yüksektir (Tablo 2) Huzurlu, insana değer veren,
psikolojik ve fiziksel baskıların olmadığı çalışma ortamları,
iş stresine ve iş verimliliğine olumlu yansımaktadır (Kılıç,
2013). Çalışma yaşamında karşılaşılan psikolojik baskılar
çalışanların kendilerini olumsuz algılamalarına, olumsuz iş davranışlarında bulunmalarına ve olumsuz duygular hissetmelerine neden olabilmektedir (Kılıç, 2013).
Mobbing’in iş memnuniyetini etkisine yönelik yapılan
çalışmalarda; Mobbing’in iş memnuniyetini olumsuz
yönde etkilediği, mobbing yaşantısının iş memnuniyetini
azalttığı belirlenmiştir (Yapıcı, 2008; Doğan, 2009).
Hemşirelerin işten ayrılma istekleri incelendiğinde; işten
ayrılmayı düşünen ya da kararsız olanların işten ayrılmayı düşünmeyen hemşirelerden anlamlı düzeyde yüksek
mobbing algı puan ortalamasına sahip olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). Mobbing insanı psikolojik ve fiziksel olarak tükenmişliğe sürükleyen, yıpratan, korkutan bir taciz
şeklidir. Mobbing davranışı işyerindeki kişi ya da kişiler
üzerinde sistematik bir baskı yaratarak, ahlak dışı yaklaşımlarla çalışanların performanslarını ve dayanma güçlerini yok ederek, işten ayrılmaya zorlar (Yıldırım, 2007).

5.
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Çalışmamızda mobbing ile medeni durum arasında anlamı
bir fark bulunmamıştır (Tablo 1). Literatürde yapılmış olan
çalışmaların sonuçları çalışma sonucumuz ile paralellik
göstermektedir (Demir ve ark, 2014; Zonp, 2012; Öztürk
ve ark, 2007; Yıldız ve ark, 2011). Bu çalışma sonuçlarının
aksine Çakıl (2011) hemşireler ile yaptığı çalışmasında
bekâr veya dul hemşirelerin sosyal ilişkilerine, yaşam
kalitesi ve mesleki konuma yönelik saldırılara maruz
kalma durumlarının evli hemşirelere göre daha fazla
olduğunu ifade etmiştir. Atasoy (2010) çalışmasında
kendini gösterme ve iletişim olanaklarının kısıtlanmasına
yönelik saldırıların evli olanlarda daha fazla görüldüğünü
belirtmiştir.

Dilman’ın (2007) çalışmasında özelleşmiş birimlerde çalışan hemşirelerin % 46,3 oranında mobbing’e maruz kaldıkları görülmüş ve çalışılan bölüm ile mobbing’e maruz
kalma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirtilmiştir.
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ilişki olmadığını belirten çalışmalar bulunmaktadır (Demir
ve ark, 2014; Zonp, 2012; Aksoy, 2008; Yavuz ve Çarıkçı,
2009). Bu çalışmaların aksine Bahçeci Geçici ve Sağkal
(2011) yapmış oldukları çalışmalarında ise kadın hemşirelerin mobbing davranışları ile daha fazla karşılaştıklarını
ifade etmişlerdir.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışmanın bulgularına göre şu sonuçlara ulaşıldı
■■ Hemşirelerin; cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu
ve çalışma yılı gibi değişkenlerine göre mobbing algılarının değişmediği
■■ Düşük yaştakilerin yüksek yaştakilerden, servisler
ve acil servislerde çalışanların diğer birimlerde ve
TSM’lerde çalışanlardan, kendini meslekte kısmen
yeterli hisseden ya da yeterli hissetmeyenlerin kendini yeterli hissedenlerden, kendini mesleğe uygun
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bulmayan ya da kısmen uygun bulanların kendini mesleğe tamamen uygun bulanlardan, çalıştığı ortamdan
memnun olanların kısmen memnun olanlardan, kısmen memnun olanların ise memnun olanlardan, işten
ayrılmayı kısmen ya da tamamen düşünenlerin işten
ayrılmayı düşünmeyen hemşirelerden anlamlı düzeyde yüksek mobbing algı puan ortalamasına sahip olduğu belirlendi.
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Bu sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunuldu

■■ Çalıştığı ortamdan memnuniyetin hemşirelerde mobbing algısını etkilemesi nedeni ile çalışma ortamında
memnuniyetsizlik yaratan faktörlerin belirlenmesine
yönelik çalışmaların yapılması
■■ İşten ayrılmayı düşünen hemşirelerin işten ayrılma sebeplerinin mobbing ile ilişkisinin araştırılması
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■■ Mobbing algısının fazla yaşandığı yerler olan servisler
ve acil servislerde mobbing algısını arttıran etmenlerin
araştırılması

■■ Hemşirelerin mesleki yeterliliklerini arttırıcı ve gelişen
/ değişen medikal bilgiye erişimini kolaylaştırıcı eğitimlerin ve olanakların sağlanması.
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KALİTE ÇALIŞMALARININ TURİST SAĞLIĞINDA HASTA
MEMNUNİYETİNE YANSIMASI
Meral EKİNCİ1, Bülent HUDDAM2, Filiz SALIŞ3, Ufuk Özlem ÖNER3
Özel Ahu Hastanesi Hemşirelik Yönetimi ABD., Muğla
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastane Yöneticisi , Muğla
3
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Özel Sağlık Hizmetleri, Eczacılık Ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü, Muğla
1

ÖZET
Kalite uygulamaları içerisinde sağlık hizmet sunumunda memnuniyet kavramı, son yıllarda önem kazanan bir konu olmuştur. Tüm
sağlık kurumlarında sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve memnuniyeti sağlamak amacıyla çeşitli düzenlemeler
yapılmaktadır
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2

Ülkemizde kalite çalışmalarının hasta memnuniyetine yansıması açısından çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Ancak Turist
Sağlığında hasta memnuniyet araştırılması yapılmamaktadır. Biz bu çalışmada kalite çalışmalarının turist sağlığında hasta
memnuniyetine yansıması değerlendirmeyi amaçladık.
Çalışmaya Klinikte 24 saatten fazla yatan turist (Yabancı ve Türk) hastalar alındı. Hastaların demografik verileri kayıt edildikten
sonra Sağlık Bakanlığı ‘Yatan Hasta Memnuniyet Anketi’ kullanıldı ve taburculuk işleminin başlaması sonrasında yapıldı.
Çalışmaya 415’i yabancı, 57’si Türk toplam 472 hasta alındı. Tüm hastalarda genel memnuniyet oranı %95.23 olarak bulundu.
Hastalar; oda temizliği(%98.3) ve hastane temizliği(%98.9) konusunda en yüksek oranda memnuniyet bildirirken, yemek
lezzeti(%60.2), oda ve çevre sessizliği(%78.6) konusunda ise en düşük memnuniyet oranları bildirmişlerdir. Türk hastalar
ile yabancı hastaların memnuniyet anketi karşılaştırmasında; doktor bilgilendirme(p=0.015) ve kişisel mahremiyete özen
gösterme(p=0.007) konusunda Türk hastaların daha memnun olduğu saptandı. Yemek lezzeti konusunda da istatistiki
anlamlılıkta olmasa da(p=0.061) fark olduğu gözlendi.
Bu değerlendirme ülkemize gelen turistlerin aldıkları hizmetleri iyileştirme konusunda yardımcı olacaktır. Bizim çalışmamızda
sağlık hizmeti alan turistlerin genel anlamda aldıkları hizmetten memnuniyeti yüksek olmakla birlikte doktor bilgilendirme ve
hasta mahremiyetine özen gösterme konusunda düzenlemeler gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kalite, Hasta Memnuniyeti, Turist Sağlığı

QUALITY HEALTH STUDY OF TOURISTS IN PATIENT REFLECTION OF SATISFACTION
SUMMARY
There are currently many studies which look at patient satisfaction in different settings. With this study, we aim to assess how
efforts to improve the quality of health care are reflected in the satisfaction of patients who are foreign visitors in our hospital.
The study was included hospitalized patients at least 24 hours in our hospital. Patients were asked to completethe “lnpatient
Satisfaction Questionnaire” repared by the Turkish Ministry of Health. Total number of 472 patients(57 Turkish, 415 non-Turkish)
participated. The overall stasfactory rate for all patients was found %95.23. When the best satisfactory is the room clean(%98.3)
and hospital clean, the taste of food is the badder(%60.2). When the satisfaction question naires of the Turkish patients were
compared with the non-Turkish visitors, the Turkish patients showed a higher satisfaction regarding the information they
received from the doctors(p=0.015) and respect for personal privacy(p=0.007). Their satisfaction regarding the taste of food was
slightly greater for the Turkish patients, but not statistically significant(p=0.061).
ln general, ourstudy has shown that foreign visitors were quite satisfied with the health care they received in our facilities,
however, some improvements are still needed in giving adequate information to the patients and ensuring their privacy and
confidentiality.
Keywords: Quality, patient satisfaction, visitors’ health
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Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti kalitenin değerlendirilmesinde kullanılan parametrelerden en önemlisidir. Genel olarak hasta memnuniyeti; hastaların istek ve
beklentilerinin karşılanması veya bu istek ve beklentilerin
üstünde hizmet verilmesi olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere hasta beklentisi ve aldıkları hizmetle ilgili algılamalar sağlıkta memnuniyeti belirleyen en
önemli faktörlerdir. Hastaların hizmet aldıkları kurumlardan beklentisi (bilimsel, yönetsel ve davranışsal); demografik ve sosyokültürel özelliklerine göre değişiklik gösterir
(Önsüz, 2008:34- Hayran, 2005).
Ülkemizde sağlık alanında, son on yılda kurumsallaşan
çalışmalarla kısa sürede çok nitelikli ve etkili çalışmalar
yapılarak sağlıkta kalite dünya standartları düzeyine
getirilmiştir. Başlangıçta kamu hastaneleriyle başlayan bu
süreç zaman içerisinde sağlık hizmeti sunan tüm sağlık
kurumlarını kapsar bir niteliğe kavuşmuştur. Türkiye’de
sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar çeşitli
girişimlerde bulunarak hizmet kalitelerini yükseltmeyi
amaçlamaktadırlar. Hasta memnuniyetini arttırmak hizmet
kalitesini arttırmanın en önemli ayağını oluşturmaktadır.
Tüm dünyada hasta memnuniyetini değerlendiren çeşitli
metotlar bulunmaktadır. Ülkemizde de bu değerlendirme
metotları kullanılmaktayken, 2012 yılında bu değerlendirmeyi standardize etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ‘memnuniyet anketleri uygulama rehberi’ yayınlanmıştır. Kalite
çalışması yapan ve değerlendirme sistemine giren hastanelerin bu değerlendirmeyi yapması öneriliyor.
Türkiye, son yıllarda turizmde dünyanın en ilgi çekici ülkelerinden birisi haline gelmiştir. Turizm bakanlığı verilerine
göre 2014 yılı içerisinde Türkiye’ye gelen yabancı turist
sayısı 36.837.900 kişidir (kulturturizm,2014). Yine sağlık
bakanlığı verilerine göre ülkemizde her yıl 300.000’e yakın uluslararası hasta kamu ve özel sağlık kuruluşlarında
tedavi olmaktadır.(Kaya, 2013:13)2023 hedefleri arasında bu sayıyı 2 milyona çıkartma hedefi bulunmaktadır.
Uluslararası hasta; medikal turizm kapsamındaki hastalar,
turistin sağlığı kapsamındaki hastalar, sağlık alanındaki ikili anlaşmalı ülkelerden gelen hastalar, sosyal güvenlik kurumu kapsamında gelen hastalar olarak 4’e ayrılmaktadır.
Turistin sağlığı; turistin konakladığı ve gezdiği çevrenin sağlık açısından etkisini kapsar. İkamet edilen yerden başka
bir ülkeye tatil amaçlı giden turistlerin bu eylem sürecinde
acil veya plansız sağlık hizmeti almak zorunda kalmasına
turistin sağlığı denilmektedir (Kaya, 2013:23 -Aydın,2011).
Ülkemizde 2012 yılında 70.463 hasta turist sağlığı hizmeti
almış, bunun 2014-2015 yıllarında 85.000 ila 100.000 arası rakamlara ulaştığı tahmin edilmektedir.(Kaya, 2013:54).
Bu hastalara sunulan hizmetin kalitesi uluslararası hasta
sayılarımızın artmasına referans olacaktır, ancak bu hastalara memnuniyet değerlendirmesinin yapılıp yapılmadığına dair bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Bu çalışmanın amacı; ikamet ettiği ülkeden bizim ülkemize
turistik amaçla gelen kişilerin ülkemizde yaşadıkları sağlık
sorunları sırasında aldıkları sağlık hizmetinin hasta memnuniyetine yansımasını değerlendirmek ve bu değerlendirme sonrasında turist sağlığı hizmeti sunan kurumlara
hizmet kalitesini arttırmak amaçlı bir rehber oluşturmaktır.

2.

MATERYAL VE METOT

Çalışma, Marmaris Özel Ahu Hastanesi’nde 01 Haziran-30
Eylül 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği
Kurulu 142 Protokol ve 126 Karar ile Etik Kurul onay yazısı alınmıştır. Hastanenin toplam yatak kapasitesi 50 olup
bunların 6’sı Genel yoğun bakım, 4’ü Bebek Yoğun Bakım
yatağıdır. Hastanemizde araştırmanın yapıldığı dönemde
toplam yatan hasta sayısı 1147’dir.Bu hastaların 810’u yabancı uyruklu, 94’ü Türk uyruklu Turist sağlığı nedeniyle
tedavi olan hastalardır.
Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte olup, Sağlık
Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme
Başkanlığının Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberine
göre hazırlanan “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”
İngilizceye çeviri yapılarak Klinikte yatan Türk ve Yabancı
Turist Hastalara uygulanmıştır.
Araştırmada yatan hastaların memnuniyet düzeyi şu alt
başlıklarda ölçülmüştür; sağlık çalışanlarının tutum ve davranışı, temizlik, güvenlik, yemekler, hastanenin fiziksel koşulları ve hastanenin güvenilirliği. Sağlık Bakanlığının standart olarak hazırlayıp hastanelerde uygulanmasını istediği
anket üç ölçekli olup, bu maddelerin cevapları 1-3 arası
(1=Hayır, 2=biraz, 3=evet) puanlandırılmıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan yatan hasta için 48’dir.
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1.

Evrenimizi hastaneye başvurarak yatış kararı alınarak
Kliniğe yatırılan 16 yaş üstü Turist Sağlığı kapsamında olan
ve İngilizce bilen tüm hastalar oluşturmakta ve taburculuk
işlemleri başladıktan sonra hasta ile görüşülerek istekli kişilere uygulanmıştır. Terminal dönemdeki hastalar, psikiyatri
hastaları, diyaliz hastaları, Yoğun bakım Hastaları ve cevaplamak istemeyenler ile 16 yaşından küçükler araştırma dışı
bırakılmıştır. Hastanemiz Kalite Yönetim Birimi anketlerin
uygulanmasını, takibini, bir merkezde toplanmasını ve gizliliğini sağlamıştır. Anketin uygulanmasında hastanemiz
Yabancı Hasta Biriminden faydalanılmıştır. Anket Formları
hastaya gizlilik konusunda güvence verilerek hasta tarafından doldurulmuştur. Anket toplu puanı her bir ankette
üçlü ölçekte işlenmiş puanlar toplanarak bulunmuştur.
Verilerin analizi SPSS (Statistical PackageforSocialSciences)
18.0 istatistik paket programı kullanılarak, student t testi
ve karşılaştırma onewayanova testi ile yapılmıştır. p<0.05
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
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Çalışmaya yabancı hasta olarak 415 hasta (%87), Türk hasta
olarak 57 hasta (%13) dahil edildi. Hastaların 279 (%59)
tanesi bayan, 193 (%41) tanesi erkekti. Yabancı hastaların
242 (%58) tanesi bayan, 173 (%42) tanesi erkekti. Türk
hastaların 37 (%65) tanesi bayan, 20 (% 35) tanesi erkekti.
Toplam hastaların yaş ortalaması 40.13±18.42 idi. Yabancı
hastaların yaş ortalaması 39.38±18.61’di. Türk hastaların
yaş ortalaması 45.54±16.06 idi. Toplam hastaların 232
(%49) tanesi evli, 240 (%51) tanesi bekardı. Yabancı
hastaların 184 (%44) tanesi evli, 230 (%56) tanesi bekardı.
Türk hastaların 47 (%83) tanesi evli, 10 (%17) tanesi
bekardı. Hastaların 439 (%93) tanesi hastanemize ilk kez

başvuruyordu. 33 (%7) tanesi birden çok kez başvurmuştu.
Yabancı hastaların 397 (%96) tanesi ilk başvuru, 18 (%4)
tanesi birden çok kez başvurmuştu. Türk hastaların 42
(%74) tanesi ilk başvuru, 15 (%26) tanesi birden çok kez
başvurmuştu. Hastaların; 267(%56.6) İngiliz, 53(%11.2)
Hollanda, 30(%6.4) Alman, 19(%4) Rus, 11(%2.3) İsveç,
8(%1.7) Danimarka, 6(%1.3) Fransız, 3(%0.6) Amerikan,
2(%0.4) kanada, 16(%3.4) diğer uyrukluydu. Hastaların
eğitim durumu, sosyal güvence durumu, meslek bilgileri
ve ülkeleri ile ilgili bilgiler Tablo 1’de özetlenmiştir.
Hastalara uygulanan memnuniyet anketinde; hastaların
oda temizliği ve hastane temizliği konusundaki memnuniyet göstergeleri en yüksek puanı alırken (%98.3-%98.9),

Tablo 1: Türk ve Yabancı Hastaların Sosyodemografik Özellikleri

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

3.

Türk Hasta Sayıları

Yabancı Hasta Sayıları

Sayı –n ( % )

Sayı –n ( % )

Sayı – n ( % )

Kadın

279 (% 59,0 )

37 (% 64,9 )

242 (%58.3)

Cinsiyet

Erkek

193 (% 40,9 )

20 (%35,1 )

173 (% 41.7)

İlk Başvuru

Evet

439 (% 93,0 )

42 (% 73,7 )

397 (% 95.7)

Hayır

33 (% 7,0 )

15 (% 26,3 )

18 ( % 4,3)

40.13±18.42

45.54±16.06

39.38±18.61

Evli

232 (%49,2 )

47 (% 82,5 )

184 (%44,3 )

Bekar

240 (% 50,8 )

10 (% 17,5 )

230 ( %55,4)

Okur Yazar Değil

10 (% 2,1 )

0 (% 0 )

10 (%2,4)

Okur Yazar

16 (% 3,4 )

0 (% 0 )

16 ( %3,9 )

İlköğretim

161 (% 34,1 )

3 (% 5,3 )

158 (%38,1)

Lise

137 (% 29,0 )

12 (% 21,1 )

125 (%30,1)

Üniversite ve üstü

148 (% 31,4 )

42 (% 73,7 )

106 (%25,5 )

SGK Çalışan

31 (% 6,6 )

4 (% 7,0 )

27 (%6,5 )

SGK Emekli

26 (% 5,5 )

3 (% 5,3 )

23 (% 5,5 )

Yeşil Kart-Sigorta

10 (% 2,1 )

0 (% 0 )

10 (% 2,4 )

Özel Sağlık Sigortası

268 (%56,8 )

44 (% 77,2 )

224 (%54,0 )

Sosyal Güvencesi Yok

45 (% 9,5 )

1 (% 1,8 )

44 (%10,6)

Diğer

92 (%19,5 )

5 (% 8,8 )

87 (%20,9)

Sağlık

23 (% 4,9 )

3 (% 5,3 )

20 ( %4,8 )

Eğitim

22 (% 4,7 )

9 (% 15,8 )

13 ( %3, 1)

Mimar-Mühendis

21 (%4,4 )

3 (% 5,3 )

18 ( %4,3 )

Reklam

22 (% 4,7 )

5 (% 8,8 )

17 ( %4,1 )

Turizm

20 (% 4,2 )

1 (% 1,8 )

19 (% 4,6 )

Hukuk

12 (% 2,5 )

2 (%3,5 )

10 (% 2,4 )

Emekli

56 (% 11,9 )

3 (% 5,3 )

53 (% 12,8 )

Serbest

141 (% 29,9 )

13 (% 22,8 )

128 (% 30,8 )

Çalışmıyor/Ev hanımı

69 (%14,6 )

13 (% 22,8 )

56 (% 13,5 )

Öğrenci

84 (% 17,8 )

3 (%5,3 )

81 (% 19,5 )

Güvenlik

2

2 (% 3,5 )

0

İngiltere-İrlanda-İskoçya

267 (% 56,6 )

0 (% 0 )

267 (% 64,3 )

Amerika

3

(% 0,6 )

1 (% 1,8 )

3

Rusya-Bulgaristan-MoldovyaAzerbaycan-Yunanistan

19 (% 4,0 )

2 (% 3,5 )

19 (% 4,6 )

Almanya

30 (% 6,4 )

5 (% 8,8 )

30 (% 7,2 )

Hollanda

53 (% 11,2 )

4 (% 7,0 )

53 (% 12,8 )

Fransa-Belçika

6

1 (% 1,8 )

6

İsveç-Norveç

11 (% 2,3 )

0 (% 0 )

11 (% 2,7 )

Danimarka

8

(% 1,7 )

2 (% 3,5 )

8

(% 1,9 )

Canada

2

(% 0,4 )

1 (% 1,8 )

2

(% 0,5 )

Diğer

16 (% 3,4 )

2 (% 3,5 )

16 (% 3,9 )

Türkiye

57 (% 12,1 )

39 (% 68,4 )

0

Yaş
Medeni Durum

Eğitim Durumu

Sosyal Güvence

Meslek

Ülke
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TARTIŞMA

Ülkemizde turist sağlığı ile ilgili hizmet kalitesini değerlendirmek ve hasta memnuniyetini arttırmaya yönelik
yapılabilecek uygulamaları belirlemek amacı ile yapmış
olduğumuz bu değerlendirme çalışmasının sonunda genel olarak yabancı hastaların %95’inin hastanemizden
memnun olduğu sonucuna ulaştık. Hastalarımızın yemek
lezzeti, oda ve çevre sessizliği ve yemeklerin sıcaklığı konusunda düşük puanlar verdiğini saptadık. Ayrıca verilen
cevaplar tek tek incelendiğinde yabancı hastaların yemek
lezzeti konusunda, kişisel mahremiyete özen gösterme
ve doktor bilgilendirme konularında Türk hastalara göre
daha az düzeyde memnun oldukları sonucuna vardık.

Yatan hasta memnuniyet anketi uygulama rehberindeki
genel hasta memnuniyet puanı hesaplandığında hasta
memnuniyet puanı %95.23 olarak bulundu. Yabacı hastalarda %95, Türk hastalarda %96.8 olarak hesaplandı
(Tablo 2).

Ülkemizde Turistin Sağlığı Kapsamında Hastaların en fazla Başvurdukları İlk 10 Kamu Hastanesi sıralamasında
Marmaris Devlet Hastanesi 2012 verilerine göre 665 hasta
ile 5. Sıradadır (Kaya, 2013:32). Aynı verilere baktığımızda
İzmir, Muğla ve Aydın illerinde tedavi olan Turistin Sağlığı
Kapsamındaki hasta sayısı 3000-8000 arasında olduğu
bilinmektedir (Kaya, 2013:37). Yine 2012 verilerine baktığımızda Turistin Sağlığı Kapsamında Hastaların En Fazla
Tercih Ettiği ilk 10 il içinde Muğla 7613 hasta ile 2. sıradadır (Kaya, 2013:36). Tüm bu çalışmalara ve geriye dönük yapılan araştırmalara baktığımızda Turist Hastaların
Memnuniyet Düzeyleri sadece Sağlık Turizmi nedeniyle gelen Turist Hastalarda değerlendirilmiş olduğunu

Türk hastalar ile yabancı hastaların memnuniyet anketinin ilk 16 sorusuna verdikleri cevaplar tek tek karşılaştırıldığında; doktor bilgilendirme (yabancı hasta: %86.7, Türk
hasta: %98.2) (p=0.015) ve kişisel mahremiyete özen gösterme (yabancı hasta: %87.2, Türk hasta: %100) (p=0.007)
konusunda Türk hastaların istatistiksel olarak anlamlı
derecede daha memnun olduğu saptandı. Yemek lezzeti
konusunda da Türk hastalar ile yabancı hastalar arasında
bir fark olmasına rağmen bu farkın istatistiksel anlamlılıkta olmadığı (p=0.061) gözlendi.
Tablo 2: Yabancı ve Türk Hastaların Memnuniyeti
Toplam Hasta

Türk Hasta

Yabancı Hasta

Evet
%

Biraz
%

Hayır
%

Evet
%

Biraz
%

Hayır
%

Evet
%

Biraz
%

Hayır
%

P skoru

Yattığım oda temizdi.

98,3

1,7

0

96,5

3,5

0

98,6

1,4

0

0,259

Oda sıcaklığı uygundu.

91,3

8,1

0,6

94,7

5,3

0

90,8

8,4

0,7

0,296

Yattığım oda ve çevresi gürültülü değildi.

78,6

16,3

5,1

73,7

21,1

5,3

79,3

15,7

5,1

0,452

Odadaki eşyalar çalışır durumdaydı. (TV,hemşire
çağrı zili,lamba,yatak vb.)

96,2

2,3

1,5

98,2

1,8

0

95,9

2,4

1,7

0,314

Yemekler geldiğinde sıcaktı.

78,8

17,4

3,8

84,2

15,8

0

78,1

17,6

4,3

0,149

Yemekler lezzetliydi.

60,2

31,1

8,7

71,9

22,8

5,3

58,6

32,3

9,2

0,061

Doktorlar hastalığım konusunda bana bilgi verdi ve
zaman ayırdı.

88,1

9,7

2,1

98,2

1,8

0

86,7

10,8

2,4

0,015

Doktorlar bana karşı kibar ve saygılıydı.

96,6

3,2

0,2

98,2

1,8

0

96,4

3,4

0,2

0,920

Hemşireler bana karşı kibar ve saygılıydı.

96,4

3,4

0,2

96,5

3,5

0

96,4

3,4

0,2

0,904

Hemşireler işlemlerde (ateş, tansiyon ölçme, kan
alma, ilaç vb.) özen gösterdi.

88,3

9,7

1,9

94,7

5,3

0

87,5

10,4

2,0

0,090

Tüm personel kişisel mahremiyetime (perdeparavan çekilmesi vb.)özen gösterdi

88,8

9,1

2,1

100

0

0

87,2

10,4

2,4

0,007

Temizlik personeli bana karşı kibar ve saygılıydı.

95,8

4,0

0,2

100

0

0

95,2

4,6

0,2

0,098

Bu hastane güvenlidir.

97,9

2,1

0

98,2

1,8

0

97,8

2,2

0

0,839

Bu hastaneyi başkalarına tavsiye ederim

97,0

2,5

0,4

96,5

3,5

0

97,1

2,4

0,5

0,962

Hastane genel olarak temizdi.

98,9

1,1

0

100

0

0

98,8

1,2

0

0,406

Hastanede verilen hizmet genel olarak iyiydi.

96,2

3,4

0,4

98,2

1,8

0

95,9

3,6

0,5

0,368

Genel memnuniyet değerlendirme puanı

%95.23

%96.87
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yemek lezzeti, oda ve çevre sessizliği ve yemeklerin sıcaklığı en düşük puanı (%60.2-%78.6-%78.8) aldı. Yabancı
hastalar oda temizliğinden %98.6, hastanenin genel temizliğinden %98.8 memnun iken Türk hastalar oda temizliğinde %96.5, genel olarak hastane temizliğinden %100
memnundu. Yabancı hastalar yemek lezzetinden %58.6,
oda ve çevre sessizliğinden %79.3, yemek sıcaklığından
ise %78.1 memnundu. Türk hastalar yemek lezzetinden
%71.9, oda ve çevre sessizliğinden %73.7, yemek sıcaklığından ise %84.2 memnundu. Hastaların memnuniyet anketinde sorulan ilk 16 soruya verdikleri cevap dağılımları
tablo 2 de özetlenmiştir.

%95.0
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gördük. Bu nedenle de Türkiye ve Türk Sağlık Sektörü
Yabancı Ülke vatandaşları tarafından yeterli seviyede bilinmemektedir. (Özsarı, 2013: 143).
Zengin gönül ve Ark.’nın 2012’de yaptıkları Sağlık Turizmi:
İstanbul’a Yönelik Bir Değerlendirme adlı çalışma sonuçlarına göre; Hastanede yeme-içme sorularını içeren
bölümde yemeklerin servis edildiğinde sıcak olduğu
ve % 80,65’inin yemeklerin lezzetli olduğu görülmüştür
(Zengingönül, 2012:39). Bizim çalışmamızda da hem Türk
hem de Yabancı hastaların yemek lezzeti konusunda benzer şekilde düşük olduğu (%60.2) saptadık. Bunun nedeni
olarak hastaneye yatan hastaların genel sağlık sorunları
nedeniyle iştah problemleri olabileceğini düşündük. Yine
turist olarak başka bir ülkede iken hastalanan hastaların
sağlıkları ile ilgili endişe halleri ve çoğu turistin aldıkları gıdalar nedeniyle sağlık sorunları yaşaması psikolojik olarak
yemek lezzeti memnuniyetinde etkili olabilir. Ayrıca özellikle yabancı hastaların yemek lezzeti konusunda düşük
memnuniyet belirtmeleri, yemek kültürlerinin farklı olmasından kaynaklanabilir. Bu sebeple özellikle sağlık turizmi
ile uğraşan veya turist sağlığı nedeniyle yoğun olarak hasta kabul edilen hastanelerde önlemler alınabilir.
Aynı çalışmada Hastalar, doktorların kişinin hastalığı ile ilgili
bilgi vermesini ve zaman ayırmasını % 97,87’si onaylarken
yine doktorların hastalara karşı kibar ve saygılı olduğunu
ifade edenler % 96,15’dir. Hastaların % 95,74’ü hemşirelerin kendilerine karşı kibar ve saygılı olduklarını ve % 90,48’i
hemşirelerin yaptıkları işlemlerle ilgili kendilerine bilgi verdiklerini ifade etmişlerdir. Sağlık hizmetini alan ve ankete
katılan tüm hasta ve yakınları ise sağlık personelinin özel
yaşamlarına saygılı olduklarını ve temizlik personelinin
kendilerine karşı kibar ve saygılı olduklarını söylemişlerdir
(Zengingönül, 2012:39). Bizim çalışmamızda Türk hastaların ‘doktor hastalığım konusunda yeterli bilgi verdi mi?’ sorusuna %98.2 gibi yüksek oranda memnuniyet bildirirken,
Yabancı hastalar %86.7 oranında memnuniyet bildirmişlerdir. Yabancı hastaların bilgilendirilme konusunda düşük
memnuniyet bildirmelerinin temel sebebi lisan olabilir.
Farklı ülkelerden farklı lisan kullanan ağırlanmakta olup
her lisan için çevirmen kullanılmamaktadır. Genel olarak
çoğu hastane evrensel dil olan İngilizce çevirmenler kullanmaktadır. Bizim hastanemizde Hollandalı, İngiliz ve Rus
çevirmen olmasına rağmen bu çevirmenlerin tıbbi terimleri
de iyi bilmemesi iletişimin kısıtlanması neden olmaktadır.
Bu konuda çevirmenlere tıbbı kelime literatürü konusunda
eğitimler verilerek bu sorun aşılabilir.
Hasta ve hasta yakınlarının % 98’i hastanenin güvenli
olduğunu, % 93,88’i tedavi oldukları hastaneyi diğer kişilere önerebileceklerini, % 97,96’sı hastanenin genel
anlamda temiz olduğunu ve % 95,83’i ise hastanedeki
hizmetlerin genel anlamda iyi olduğunu ifade etmişlerdir
(Zengingönül, 2012:39). Bizim çalışmamızda da hastane
temizliğine %98.9, oda temizliğine %98.3, hastane güvenliğine %97.9, hastaneyi diğer kişilere önerme konusunda
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%97 oranında memnuniyet bildirmişlerdir. Bu sonuçlarla;
hastanemizi başka kişilere önerilme konusunun yüksek
çıkmasının temel sebebini, hastane ve oda temizliği, hastane güvenliği olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca hastane
memnuniyet oranının %95 çıkmasının da temel nedeninin
bunlar olduğunu düşünmekteyiz. Turist sağlığı veya sağlık
turizmi ile ilgilenen hastanelerin bu konularda ödün vermemesi gerekmektedir.

5.

SONUÇ

■■ Ülkemiz yüksek oranda yabancı ziyaretçi ağırlayan bir
ülkedir.
■■ Sağlık turizmi ve turist sağlığı bu ziyaretçilerin artmasını sağlayacak önemli konulardan birisidir.
■■ Turist sağlığı ile sağlık hizmeti alan hastalarda hasta
memnuniyet değerlendirmesi ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.
■■ Bu çalışmaların arttırılması, bu hizmeti alan hastalara
daha iyi hizmet sunulmasını sağlayacaktır ve bu da ülkemizin sağlık turizmi için referans olacaktır.
■■ Ayrıca bu çalışmalar bu hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşlara da referans olabilir.
■■ Turist sağlığı ile ilgili en önemli konular; hastane güvenliği ve temizliği, oda temizliği, çevre ve oda sessizliğidir.
■■ Turist sağlığı ile ilgili; yemeklerin lezzeti, hasta mahremiyeti ve lisan konusunda ilerleme kaydedilmesine
ihtiyaç vardır.
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İZMİR İLİNDE BULUNAN ÜNİVERSİTE VE
KAMU HASTANELERİNDEKİ HASTA DÜŞMELERİNİN
MALİYET ANALİZİ
Veysel Karani BARIŞ¹, Şeyda SEREN İNTEPELER², Emine Yasemin YEGİNBOY³

Bu çalışma, İzmir ilindeki üniversite ve kamu hastanelerinde gerçekleşen ciddi düşmelerin neden olduğu maliyetin hesaplanması
ve düşmeye bağlı sağlık bakım maliyetini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Geriye dönük ve
olgu kontrol tasarımında olan çalışma İzmir ilindeki toplam 28 üniversite ve kamu hastanesinde yürütülmüştür. Araştırmada, 39
olgu ve 39 kontrol grubu hasta örnekleme alınmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler, bağımsız iki grup arasındaki farkın önemlilik
testi, Mann-Whitney U testi ve çoklu regresyon analizi ile değerlendirilmiştir.
Çalışma kapsamında toplam 1622 düşme raporu incelenmiştir. Ciddi düşmelerin; %69,2’si 60 yaş ve üzeri hastalarda %82’si dahili
birimlerde gerçekleşmiştir. Ciddi düşme deneyiminin neden olduğu ilave yatış süresi 14,61 gün, ilave yatış maliyeti ise 8726,94
TL olarak hesaplanmıştır. Düşmeye bağlı yaralanmanın tedavisi için ameliyat olma ve üniversite hastanesinde tedavi görüyor
olma ciddi düşme deneyimi yaşayan hastaların yatış maliyetini artırmaktadır. Sonuç olarak ciddi düşmeler hastaların daha
uzun süre hastanede yatmasına ve yatış maliyetlerinde artışa neden olmaktadır. Hastane yöneticilerinin kanıta dayalı düşmeleri
önleyici uygulamaların maliyet etkililik analizlerini yaparak en maliyet etkili uygulamaları hayata geçirmesi önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Hasta düşmeleri, maliyet, hastane, hemşire

COST ANALYSIS OF PATIENT FALLS IN UNIVERSITY AND PUBLIC HOSPITALS IN İZMİR
SUMMARY
The purpose of this stuy was to estimate additionl cost of serious falls in university and public hospitals in İzmir and evaluate
the factors which affecting the cost of health care due to fall. A retrospective case-contol study was conducted 28 university
and public hospitals in İzmir. Sample ise consist of thirty-nine case and thirty-nine control patients. Case and control groups
patients’ length of hospital stay and hospital costs were compared with method of comparison group. For the evaluation of data
descriptive statistics, independent samples t tests, Mann Whitney U tests and multiple regression analaysis were used.
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Examined a total of 1622 fall report with study. %69,2 of the serious falls occurred in 60 years and older patients, %82 at
internal medicine unit. The lenght of hospital stay was increased 14.61 days due to serious falls. Serious fall-related additional
hospital cost was calculated 8726,94 TL. A multiple regression analaysis show that ‘have an operation (for the treatment of
severe injuries which occurred due to falls)’ and ‘being treated at the university hospital’ are affect the cost of hospitalization of
patients who experience a serious fall. Acording to study results, serious falls in hospitals lead to increasing hospital duration
and hospital costs. The hospital managers must do cost effectiveness analysis of evidence based fall prevetion practices and
chose the most cost effective practice for implementation.
Keywords: Patient falls, cost, hospital, nurse

1.
1.1.

GİRİŞ VE AMAÇ
Giriş

Hastaların sağlık bakım hizmeti alırken en temel beklentileri bu süre içerisinde herhangi bir zarar görmemektir.
Fakat ne yazık ki tedaviye bağlı bazı kaçınılmaz komplikasyonlar hastaların zarar görmesine neden olabilirken, bazı

hastalar da önlenebilir tıbbi hatalar nedeniyle sakatlık yaşayabilmektedirler (Van Den Bos vd., 2011). Hastanelerde
ciddi sonuçlar doğuran tıbbi hataların, en sık görülenlerinin arasında hasta düşmeleri yer almaktadır. Daha önce
yayımlanan birçok randomize kontrollü çalışma sonuçlarına göre önlenebilir olaylar olan hastanede yaşanan düşmeler (Dykes vd., 2010; Ang vd., 2011), hastanelerde yaşanan tıbbi hataların yaklaşık %21 - %40’ını oluşturmaktadır
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(Sari vd., 2007; Healey vd., 2008; Naessens vd., 2009). Bin
hasta günündeki düşme insidansı ise Fields ve arkadaşları (2015) tarafından 2.3, Anderson ve arkadaşları (2014)
tarafından 2.4, Stags ve arkadaşları (2014) tarafından ise
3.44 olarak belirtilmiştir.

görüntüleme işlemleri, düşmelerin neden olduğu maliyet
artışının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Fields ve
arkadaşları (2015) araştırmalarında, düşmelere bağlı uygulanan görüntüleme hizmetlerinin toplam maliyetinin
160,897$ olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Düşme insidansı hastane ve klinik türüne göre değişiklik göstermektedir. Literatürde düşmelerin akademik
(üniversite ve eğitim araştırma) hastanelerde ve dahili birimlerde daha fazla gerçekleştiği belirtilmektedir
(Anderson vd., 2015; Chelly vd., 2008). Bununla birlikte
düşmeler çeşitli özelliklere sahip hastalarda daha fazla
görülebilmektedir. Yapılan araştırmalarda 65 yaş ve üzerinde olmak, duyu kaybı yaşamak, yürümeye yardımcı
araç kullanmak, laksatif, sedatif, hipnotik, psikotropik ilaç
kullanmak, bilişsel bozukluğa sahip olmak, daha önce
düşme deneyimi yaşamak düşme riskini artırıcı faktörler
olarak saptanmıştır (Hayakawa vd., 2014; Majkusová ve
Jarošová, 2014; Hignet vd., 2013). Ayrıca Stags ve arkadaşları (2014) çalışmalarında günlük aktiviteleri sırasında
yardım almayan hastaların daha fazla düştüğü ve düşmeye bağlı yaralanma riskinin bu hastalarda daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Hastanede gerçekleşen
düşmelerin yaklaşık yarısının sonucunda herhangi bir yaralanma görülmemektedir (Dunne vd., 2014; Zecevic vd.,
2012). Ancak ciddi düşmeler sağlık bakım hizmeti ihtiyacını artıran kırıklar, kesikler, iç kanamalar ya da ölümler
ile sonuçlanabilmektedir. Zecevic ve arkadaşları (2012)
düşmelere bağlı gelişen ciddi yaralanmaların %43,24’ünü
kalça ve pelvis kırıkları, %27,02›sini üst ekstremite kırık ve
çıkıkları, %16,21›ini ciddi kafa ve omurga yaralanmaları
ve %13,51’ni ise alt ekstremite kırıklarının oluşturduğunu
belirlemişlerdir.

Görüldüğü üzere hastanelerde yaşanan düşmeler insan
sağlığı ve sağlık bakım kalitesine verdiği zararların yanı
sıra neden oldukları maliyet artış ile de hastane kaynakları ve ülke ekonomisine ciddi zarar vermektedir. Düşmeler
sonucunda artan sağlık bakımı gereksinimini karşılamak
için yapılan harcamaların yüksek maliyete neden olmasına rağmen, literatürde konuya ilişkin az sayıda maliyet
araştırması bulunmaktadır. Türkiye’de ise düşmelerin
neden olduğu maliyet artışının hesaplandığı herhangi
bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu kapsamda çalışmanın
hastanedeki tüm düzey yöneticilere ve politika yapıcılara
veri sağlayacağı öngörülmektedir.

Düşmelere bağlı gelişen ciddi yaralanmalar hasta yatış
gününü artırmakta ve dolayısıyla da sağlık bakım maliyetlerinin yükselmesine neden olmaktadır. Wong ve arkadaşları (2011) gerçekleştirdikleri araştırmada düşmelere bağlı
ciddi yaralanma gelişen hastaların hastane maliyetlerinin
düşme deneyimi yaşamayan hastalardan 13,316$ daha
fazla olduğunu saptamışlardır. Aynı zamanda araştırmaya
göre düşmeye bağlı ciddi yaralanma gelişen hastaların hastane yatış süresi düşme deneyimi yaşamayan hastalardan
6.3 gün daha uzundur. Zecevic ve arkadaşları (2012)’da
benzer şekilde düşmelere bağlı ciddi yaralanma gelişen
hastaların hastane maliyetlerinin düşme deneyimi yaşamayan hastalardan 30,696 CAD$, hastane yatış süresinin
ise 34 gün daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. Hirose ve
arkadaşları (2015) ise iki eğitim hastanesinde gerçekleştirdikleri araştırmalarında, düşmelere bağlı gelişen büyük
yaralanmaların yanı sıra küçük yaralanmaların da neden
olduğu maliyet artışını hesaplamışlardır. Çalışmanın sonuçlarına göre küçük yaralanmalar hastanelerin birinde
364$ diğerinde 111$, büyük yaralanmalar ise hastanelerin birinde 43367$ diğerinde 2267$ yatış maliyetini artırmaktadır. Düşmeler sonrasında tanı ve kontrol amaçlı
birçok görüntüleme işlemi uygulanmaktadır. Uygulanan

1.2.

Amaç

Bu çalışmanın temel amacı, İzmir ilindeki hastanelerde
yaşanan ve ciddi yaralanmalar ile sonuçlanan düşmelerin
neden olduğu maliyet artışı ve hastane yatış süresindeki
uzamanın hesaplanmasıdır. Çalışmanın ikinci amacı ise
örneklem grubundaki tüm hastaların ve ayrı olarak ciddi
düşme deneyimi yaşayan hastaların hastane yatış maliyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.

2.
2.1.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Tipi

Araştırma olgu kontrol, analitik tasarımda geriye dönük
(retrospektif) bir çalışmadır.

2.2.

Araştırmanın Dizaynı

Araştırmada yalnızca ciddi yaralanma ile sonuçlanan düşmelerin neden olduğu maliyet ve hastanede yatış süresindeki artış incelenmiştir. Bunun nedeni ise, ciddi yaralanmaya neden olan düşmelerin daha fazla kaynak tüketimi
gerektirmesi ve her bir düşme olayının ciddi yaralanmaya
yol açma riskine sahip olmasıdır.
Geriye dönük olarak gerçekleştirilen araştırmada hasta
düşmelerinin neden olduğu maliyet artışı ile hastanede
yatış süresindeki uzama ‘eşleştirilmiş grupların karşılaştırılması’ yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Bu yönteme göre düşmeye bağlı ciddi yaralanma gelişen hastalar
(olgu grubu) yaş, tanı, cinsiyet vb. kriterler ile düşmeyen
hastalar (kontrol grubu) ile eşleştirilmektedir. Daha sonrasında ise düşmeye bağlı ciddi yaralanma gelişen hastalar
ile düşmeyen hastaların hastanede yatış süresi ve yatış
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Araştırmanın Yeri ve Zamanı

Araştırma İzmir ilinde bulunan Kamu Hastaneler Birliğine
bağlı tüm hastaneler (dört eğitim araştırma ve 23 devlet
hastanesi) ve bir üniversite hastanesi olmak üzere toplam
28 hastanede gerçekleştirilmiştir. Hastanelerin yatak kapasiteleri 15 ile 1100 arasında değişmektedir. Araştırma;
çalışma kapsamındaki hastanelerde Ocak 2015-Haziran
2015 tarihleri arasında yürütülmüştür.

2.4.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenine çalışma kapsamındaki hastanelerde sağlık hizmeti alan tüm hastalar dahil edilmiştir.
Araştırmanın örneklemi ise olgu grubu (düşme sonrasında ciddi yaralanma görülen hastalar) ve kontrol grubu (düşme deneyimi yaşamayan hastalar) hastalarından
oluşmaktadır.
2.4.1. Örneklem Sayısının Belirlenmesi
Çalışmada hedef örneklem sayısının belirlenmesi için
Gpower 3.0.10 programı kullanılarak güç analizi yapılmıştır. Güç analizinde Zecevic ve arkadaşlarının (2012)
Kanada’daki hastanelerde ciddi düşmelerin maliyetini
hesapladıkları çalışmanın sonuçları temel alınmıştır. Bu
veriler kullanılarak yapılan güç analizinde, %95 güven aralığı ve %95 güç ile hedef örneklem sayısı olgu grubu için
16, kontrol grubu için de 16 olarak bulunmuştur. Fakat
çalışmada, hastanelerde yaşanmış tüm ciddi düşmeler
örneklem kapsamına alınmış ve hesaplanan hedef örneklem sayısından daha fazla (39 olgu, 39 kontrol) örnekleme
ulaşılmıştır.
2.4.2. Olgu Grubunun Belirlenmesi
Araştırmanın olgu grubu düşme sonrasında ciddi yaralanma görülen hastalardan oluşmaktadır. Düşme sonrasında ciddi yaralanma gelişen hastalara ulaşabilmek için
çalışma kapsamındaki hastanelerin kalite birimlerinde
arşivlenen Ocak 2010 ve Haziran 2015 tarihleri arasındaki
hasta düşme olay bildirim formları geriye dönük olarak
incelenmiş ve düşme sonrasında görülen yaralanmalar
sınıflandırılmıştır.
Düşmelere bağlı gelişen yaralanmaların sınıflandırılması: Düşmelere bağlı gelişen yaralanmaların sınıflandırılması literatürde farklılık göstermektedir. Çalışmada
Amerikan Hemşireler Birliği tarafından ‘Ulusal Hemşirelik
Kalite İndikatörleri Veri Tabanı’nda yapılan sınıflandırma
temel alınmıştır (National Quality Forum, 2015).

Tablo 1: Amerikan Hemşireler Birliği Düşmeye Bağlı
Yaralanma Sınıflandırması
(1) Herhangi bir
yaralanma yok

Yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir
yaralanma, semptom bulunmaması

(2) Hafif
yaralanmalar

Zedelenmeler, sıyrıklar, soğuk uygulama, topikal
ilaç uygulama gerektiren durumlar

(3) Orta şiddetli
yaralanmalar

Eklem – kas kasılmaları, sütur ya da sabitleme
gerektiren durumlar

(4) Ciddi
yaralanmalar

Ameliyat, alçı uygulaması, nörolojik muayene
gerektiren durumlar, kaburga kırıkları vb. iç
yaralanmalar, koagülopati gibi sorunu olup düşme
sonrasında kan ve kan ürünlerini alan hastalar

(5) Ölümler

Düşmeye bağlı bir nedenden hastanın ölmesi

Kaynak. National Quality Forum: National Voluntary Consensus Standards for NursingSensitive Care: An Initial Performance Measure Set. 2004 https://www.qualityforum.org/
Publications/2004/10/Nursing_Sensitive_04_full.aspx (Erişim tarihi: 30.09.2015).

Çalışmada Amerikan Hemşireler Birliği’nin sınıflandırmasına göre ‘(4) ciddi yaralanmalar ve (5) ölüm’ sınıfına giren yaralanmalar ciddi yaralanma olarak kabul edilmiş ve
olgu grubu olarak belirlenmiştir.
Olgu grubu dışlama kriterleri; hastada düşme olayının
gerçekleştiği tarihe kadar geçen sürede herhangi bir
hastanede yatmaya bağlı komplikasyon gelişmiş olması
[Hastane enfeksiyonu, bası yarası vb. hastanede yatmaya
bağlı gelişen komplikasyonların hasta yatış maliyetini arttırdığına yönelik literatürde birçok çalışma bulunmaktadır (Van Den Bos vd., 2011; Hassan vd., 2010; Bennet vd.,
2004)], hastanın tedavi sürecine ya da düşmeye bağlı bir
nedenden dolayı bir başka hastaneye sevk edilmiş olması, düşmeye bağlı olmayan bir nedenden dolayı hastanın
ölmesi, hastanın kendi isteği ile tedaviyi yarıda kesmesi,
hastanın bilgilerine (tanısı, hastanede yattığı süre içerisinde yapılan işlemler vb.) ulaşılamaması, hastanın belirlenen eşleştirme kriterleri ile düşme deneyimi yaşamamış
herhangi bir hasta ile eşleştirilememesidir.
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2.3.

Sınıflandırma kriterleri Tablo 1’de sunulmuştur.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

maliyetleri ortalamaları karşılaştırılarak aradaki fark düşmeye atfedilmektedir (Bates vd., 1995; Nurmi ve Lüthje,
2002; Hill vd., 2007; Wong vd., 2011; Zecevic vd., 2012;
Morello vd., 2013).

2.4.3. Kontrol Grubunun Belirlenmesi
Kontrol grubu hastaları ise olgu grubu hastaları ile aynı
hastanede tedavi görmüş, aynı yatış tanısına sahip, aynı
cinsiyette, aynı yaşlarda (±5), aynı şekilde hastaneye
başvurmuş (acil, poliklinik vb.) ve düşen hasta ile yatış
tarihleri arasındaki zaman farkı bir yıldan az olan hastalar arasından seçilmiştir. Türkiye’de hastaların tanılarının kodlanması International Classification of Diseases
10th Revision Turkish Version (ICD-10 Turkish Version)’a
göre yapılmaktadır. Benzer hastalığa sahip ve hastanede benzer işlemler yapılan hastaları sınıflandırmada
kullanılan Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) sınıflandırma sistemine ilişkin çalışmalar sürmekle beraber henüz sonlandırılmamıştır. Bu nedenle hastalar yatış tanılarına göre
sınıflandırılmıştır.

123

SÖZEL BİLDİRİLER
Kontrol grubu dışlama kriterleri; hastanın tedavi sürecini kendi isteği ile yarıda kesmesi veya sürecin ölüm ile
sonuçlanması, hastanın hastanede yattığı süre içerisinde
düşme olayını deneyimlemesi, hastanın bilgilerine (tanısı, hastanede yattığı süre içerisinde yapılan işlemler vb.)
ulaşılamaması, hastanın başka bir hastaneye sevk edilmiş
olmasıdır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada düşmeler ile ilgili veriler, Sosyo-Demografik,
Klinik ve Düşme Vakası Bilgileri Veri Toplama Formu,
Düşme Sınıflandırma Tablosu ve Yatış Maliyetleri Veri
Toplama Formu ile toplanmıştır.
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2.5.

■■ Sosyo-Demografik, Klinik ve Düşme Vakası Bilgileri
Veri Toplama Formu: Araştırmacılar tarafından literatür taraması yapılarak hazırlanan formda, hastanın
sosyo-demografik bilgileri, hastane yatışı ile bilgiler,
düşme olayına ilişkin bilgiler ve Charlson Komorbidite
İndeks puanı ile ilgili 26 soru yer almaktadır (Özbek,
2008; Yenilmez, 2012; Charlson vd., 1987; Charlson
vd., 2008).
■■ Düşme Sınıflandırma Tablosu: Çeteleme işlemine
olanak tanıyan bir tablodur. Hastanelerde yaşanan
düşmeleri sınıflandırmak ve sayısal veri elde etmek
amacıyla Amerikan Hemşireler Birliği’nin belirlediği düşme sınıflandırma kriterlerine göre toplam beş
bölüm şeklinde oluşturulmuştur (National Quality
Foum, 2015).
■■ Yatış Maliyeti Veri Toplama Formu: ‘Yatış Maliyeti
Veri Toplama Formu’ araştırmacılar tarafından oluşturulmuş ve hastaların maliyet verilerinin toplanmasında kullanılmıştır. Form, hasta grubunun, ilk fatura
tutarının ve Haziran 2015 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
oranına göre güncellenmiş fatura tutarının yer aldığı
üç bölümden oluşmaktadır.

2.6.

Verilerin Toplanması

Çalışma kapsamında düşme olay bildirim raporlarına hastanelerin kalite birimlerinden ulaşılmıştır. Hastaların bilgileri ise hastanelerin bilgi sistemlerinden elde edilmiştir.
Düşen hastalarda yapılan incelemelerde, düşme bildirim
raporunda yer alan bilgilerin hastanın hastane bilgi sisteminde yer alan bilgileri ile tutarlı olup olmadığı kontrol
edilmiştir. Ayrıca düşme sonrasında hastanın ölüm nedeninin düşme olup olmadığına, hastanın tüm bilgileri
araştırmacılar tarafından detaylı olarak incelenerek karar
verilmiştir. Eğer hastanın ölümüne neden olan durum
düşme ya da düşmenin neden olduğu bir komplikasyon
değilse, bu hastalar olgu grubuna alınmamıştır.
Araştırmada, olgu kontrol grubu hastalarının komorbiditeleri ölçülerek karşılaştırılmış ve komorbiditelerin yatış
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maliyetine olan etkisi incelenmiştir. Bunun için Charlson
Komorbidite İndeksi kullanılmış, olgu ve kontrol grubu
hastalarının Charlson Komorbidite İndeks puanları teker
teker hesaplanmıştır.
2.6.1. Hasta Maliyetlerinin Hesaplanması
Çalışmada hasta maliyetlerine hastanelerin muhasebe
(fatura) birimlerinden hastaların ayrıntılı faturaları alınarak ulaşılmıştır. Hastanelerde hasta faturaları ise Ulusal
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Sağlık
Uygulama Tebliği (SUT)’ndeki işlem ücretlerine göre hesaplanmaktadır. SUT’da konsültasyon ücretleri, hemşirelik bakımı ücretleri, ilaç ücretleri, kullanılan malzemelerin
ücretleri, ameliyat ücretleri, laboratuvar ücretleri, görüntüleme ücretleri, yatak ücretleri şeklinde hastanedeki tüm
süreçler ile ilgili tüm işlemler ayrı ayrı ücretlendirilmiştir.
Böylelikle hastalara uygulanan tüm işlemler, kullanılan
ilaç ve malzemelere karşılık gelen fiyatlar bilgisayarlı sistem tarafından toplanarak hastanın yatış maliyeti fatura
şeklinde hesaplanmaktadır.
Ayrıca çalışmada olgu ve kontrol grubundaki hastalar farklı tarihlerde (Ocak 2010-Haziran 2015 arası) sağlık hizmeti
aldıkları için faturaları da farklı tarihlerdeki verilere göre
değerlendirilmiştir. Bu tarih farklarının neden olacağı enflasyon farkını ortadan kaldırmak ve güncel bir maliyet
verisi sunmak amacıyla farklı tarihlerde faturalandırılan
hastaların fatura fiyatları TÜFE’nin Haziran 2015 endeks
puanına göre güncellenmiştir. Burada ilk olarak her hastanın fatura kesim tarihindeki TÜFE puanı, daha sonrasında da veri toplama işleminin sonlandırıldığı Haziran 2015
tarihindeki TÜFE endeks puanı Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK)’ndan öğrenilmiştir. Son olarak hastanın faturasının kesim tarihindeki TÜFE puanının günümüzdeki TÜFE
puanına göre değişim oranı hesaplanarak hasta fatura
tutarları da aynı oranda artırılmıştır. Örneğin hastanın fatura kesim tarihi Şubat 2011, fatura tutarı 10000 TL, Şubat
2011 TÜFE puanı 120 ve Haziran 2015 TÜFE puanı 240 ise
Şubat 2011 ve Haziran 2015 tarihleri arasında TÜFE puanı
%100›lük bir artış gösterdiğinden hastanın 10000 TL olan
fatura tutarı 20000 TL olarak güncellenmiştir.

2.7.

Verilerin Değerlendirilmesi

Hastanelerde yaşanan düşmeler ve neden olduğu yaralanma türüne ilişkin bilgiler ve örneklemi oluşturan hastalardan, olgu grubunun sosyo-demografik bilgileri sayı,
yüzde, aritmetik ortalama olarak tanımlayıcı istatistikler
kapsamında değerlendirilmiştir. Aynı zamanda kontrol ve
olgu grubunun hastanede yatış maliyeti ve hastanede yatış süresine ilişkin bilgileri sayı, yüzde, aritmetik ortalama
ve medyan hesaplanması tanımlayıcı istatistiklerle yapılmıştır. Olgu ve kontrol grubundaki hastaların, hastanede
yatış maliyeti ortalamaları ve hastanede yatış süresi ortalamalarının karşılaştırılmasında bağımsız iki grup arasındaki farkın önemlilik testi kullanılmıştır. Olgu ve kontrol

2.8.

Etik Kurul Onayı

Araştırmanın uygulanması için Dokuz Eylül Üniversitesi
Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul’undan onay
alınmıştır (Karar Tarihi: 18/12/2014, Karar No: 2014/3705).
Ayrıca araştırmanın yürütüleceği, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nden, İzmir Güney Kamu Hastaneler Birliği
Sekreterliği’nden, İzmir Kuzey Kamu Hastaneler Birliği
Sekreterliği’nden etik kurul onayı sonrasında yazılı izinler
alınmıştır.

3.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Düşmeler hastanelerde en sık gerçekleşen ve hastaların
ciddi yaralanmalarına ve ölümlere yol açabilen önlenebilir
istenmeyen durumlardır. Düşmeler hastalara fiziksel ve
psikolojik olarak verdikleri zarara ek olarak neden oldukları sağlık maliyeti artışı ve iş gücü kayıpları ile de ülke ekonomisine ciddi zararlar vermektedir. Bu bölümde, çalışmada düşmelerin hastane yatış maliyetleri ve yatış süresi
üzerindeki etkisine ilişkin bulgular ve literatürle tartışması
ele alınmıştır.
Yapılan retrospektif incelemede toplam 1622 düşme
olayına ulaşılmıştır. Düşme olaylarının %38,2’si (n=620)
üniversite hastanesinde, %41,8’i (n=678) eğitim ve araştırma hastanelerinde, %20’si (n=324) ise devlet hastanelerinde gerçekleşmiştir. Yaşanan düşmelerin %54,4’ü
(n=882) herhangi bir yaralanma ile sonuçlanmazken,
%25,4’ü (n=412) hafif yaralanmalar, %4,9’u (n=79) orta
şiddetli yaralanmalar, %3,3’ü (n=54) ciddi yaralanmalar
ve %0,9’u (n=14) ise ölüm ile sonuçlanmıştır. Bunun yanında düşme olaylarının %11,1’i (n=181) ise bildiriminde
yeterli kayıt bulunmadığı için değerlendirilememiştir.
Hastanede yaşanan düşmelerin özelliklerinin incelendiği
bazı çalışmalarda da çalışma sonuçları ile benzer şekilde akademik (üniversite ve eğitim araştırma) hastanelerde düşmelerin daha fazla gerçekleştiği saptanmıştır
(Anderson vd., 2015; Healey vd., 2008; Krauss vd., 2007).
Bu durum üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinin
devlet hastanelerine göre; daha fazla yatak kapasitesine
sahip olması ve daha fazla kişiye sağlık hizmeti sunması,
bu hastanelerde yoğun tedavi ve bakım gereksinimi olan
hastaların hizmet alması, aynı hastanelerin fiziksel çevresinin karmaşık olması ile açıklanabilir.
Çalışma kapsamındaki hastane sayısı, geriye dönük incelenen yıl sayısı ve düşme sayısı literatür ile

karşılaştırıldığında, incelenen hastane sayısının fazla
(n=28) olmasına rağmen düşme sayısının oldukça az
(n=1622) olduğu görülmektedir. Ancak Hirose ve arkadaşları (2015) iki eğitim araştırma hastanesinde 2007
ve 2009 yılları arasındaki düşme raporlarını inceledikleri
araştırmalarında 2980 düşme raporuna ulaşmışlardır.
Anderson ve arkadaşları (2015) bir eğitim araştırma ve
bir devlet hastanesinde Ocak 2011 ve Aralık 2011 tarihleri arasındaki düşme raporu sayısını 1822 olarak
belirlemişlerdir. Zecevic ve arkadaşları (2012) ise yalnızca bir hastanede gerçekleştirdikleri araştırmalarında
Nisan 2005 ve Ekim 2007 tarihleri arasındaki raporlanan düşme sayısını 2778 olarak hesaplamışlardır. Sağlık
Bakanlığı, Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartları kapsamında kurumlarda gerçekleşen düşmelerin bildiriminin
yapılmasını ve düşmeleri önleyici bazı uygulamaların
alınmasını istemektedir. Bunun sonucunda her ne kadar
bildirimlerde bir artış olduğu görülse de kurumlarda devam eden cezalandırma kültürü, tıbbi hata ve hataların
bildirimi ile ilgili bilgi eksikliği, kurumlardaki tıbbi hata
bildirim sistemlerinin yeterince iyi olmaması çalışanların
gerçekleşen olayları yeterince bildirmemesine neden olmaktadır (Avcı ve Aktan, 2015; Kılıç ve Elbaş, 2014; Uçar
vd., 2013).
Örneklem grubunun sosyodemografik özelliklerine göre;
olgu ve kontrol grubunun %69,2’si 60 yaş ve üzeri hastalardan oluşmaktadır. Ayrıca olgu grubunun yaş ortalaması 67 (SS:14,47) iken, kontrol grubunun yaş ortalaması
ise 66,77 (SS: 15,91)’dir. Olgu ve kontrol grubu hastalarının %66,7’si erkek, %33,3’ü ise bayandır. Olgu grubunun
%43,6’sının, kontrol grubunun ise %59’unun sosyal güvencesi SSK’dır .
Düşmeye bağlı ciddi yaralanma gelişen hastaların %43,6’sının (n=17) solunum sistemi hastalıklarına sahip olduğu
saptanmıştır. Tüm düşmelerin özelliklerinin incelendiği ve
birbirinden farklı hasta sınıflandırma yönteminin kullanıldığı çalışmalarda ise; düşmelerin en fazla ‘demans’ grubu
hastalarda gerçekleştiği belirlenmiştir (Dunne vd., 2014;
Hill vd., 2007). Çalışmanın yürütüldüğü hastaneler arasında bir göğüs hastalıkları eğitim araştırma dal hastanesinin
olması ciddi düşme deneyimi yaşayan hastaların daha çok
solunum sistemi hastalıklarına sahip hastalardan oluşmasının nedeni olabilir.
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grubundaki hastaların yaşının, yattığı kliniğin, sahip olduğu komorbiditelerin (Charlson Komorbidite İndeks puanı)
hastanede yatış maliyeti ve hastanede yatış süresine olan
etkisini belirlemek amacıyla da çoklu regresyon analizi
yapılmıştır.
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Düşmelerin neden olduğu ciddi yaralanmalar incelendiğinde; en fazla gelişen yaralanma %40’lık (n=16) bir oranla
‘kalça kırığı’, en az ise %5’lik (n=2) bir oranla ‘alt ekstremite
kırık ve çıkıkları’ olarak belirlenmiştir. Zecevic ve arkadaşları (2012) ile Wong ve arkadaşları (2011) gerçekleştikleri
araştırmalarda, çalışma ile paralel olarak düşmelere bağlı
gelişen en fazla ciddi yaralanma türünün kalça kırığı olduğunu vurgulamışlardır.
Ayrıca düşmelere bağlı gelişen ciddi yaralanmaya yönelik tedavi süreci 39 hastadan %79,5’inde taburculuk ile
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sonuçlanırken %20,5’inde ise ölüm olayı gerçekleşmiştir. Yapılan diğer araştırmalarda da düşmelerin ölüm ile
sonuçlandığı belirtilmiştir (Zecevic vd., 2012; Wong vd.,
2011).
Düşmeler hastalarda neden oldukları ciddi travmalar ve
özellikle de kafa travmaları nedeniyle hastaların ölümüne
yol açabilmektedir. Bunlara ek olarak mevcut çalışmada
olduğu üzere, düşmeler hastaların hastaneye başvurma
nedeni olan hastalıklarının prognozunu olumsuz yönde
etkileyerek hastaların ölümüne neden olabilmektedir.

Gruplar

Ortalama ±
SS*

Olgu
Grubu

22,84 ± 25,88

Kontrol
Grubu

8,23 ±7,70

Aradaki
fark

En
yüksek

En
düşük

136

0

31

0

14,61

t

p

4,08 0,000**

*SS: Standart Sapma
** p<0,05
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Tablo 2: Olgu ve Kontrol Grubunun Hastane Yatış Sürelerinin
Karşılaştırılması

Düşmeye bağlı ciddi yaralanma gelişen (olgu grubu) hastaların hastanede yatış süresi ortalaması 22,84 (SS:25,88)
gün, düşme deneyimi yaşamamış (kontrol grubu) hastaların hastanede yatış süresi ortalaması ise 8,23 (SS: 7,70)
gün olarak belirlenmiştir. Olgu ve kontrol grupları hastane yatış süresi arasındaki fark istatistiksel olarak ileri
derecede anlamlı bulunmuştur (p<0,001) (Tablo 2). Buna
göre ciddi düşme deneyimi yaşayan hastalar düşmeyen
hastalara göre 14,61 gün daha fazla hastanede yatmışlardır. Bu sonuç literatürdeki yapılan diğer araştırmalar
ile tutarlılık göstermektedir (Hirose vd., 2015; Dunne vd.,
2014; Zecevic vd., 2012; Wong vd., 2011). Ciddi düşmeler
sonrasında hastalarda gelişen yaralanmaların tedavisinin
zaman alması, ciddi düşme sonrasında hastaların durumunun izlenmesi, ciddi düşmelere bağlı olarak hastaların genel durumunun bozulması ve yatış tanısına ilişkin
tedavi sürecinin uzaması ciddi düşme deneyimi yaşayan
hastaların hastanede daha uzun yatmalarının nedenleri
arasında gösterilebilir.
Hastanelere göre yatış süreleri incelendiğinde; olgu ve
kontrol grubu yatış süresi ortalamaları arasındaki fark

üniversite hastanesinde 17,15 gün, eğitim araştırma hastanelerinde 15,05 gün, devlet hastanelerinde ise 7,66 gün
olarak saptanmıştır. Olgu ve kontrol grubu yatış süreleri
arasındaki fark en fazla üniversite hastanesinde olmasına rağmen sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış
(p>0.05), eğitim araştırma hastaneleri ve devlet hastanelerindeki olgu ve kontrol grupları arasındaki yatış süreleri farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05)
(Tablo 3).
Çalışmada üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde
devlet hastanelerine göre daha fazla düşme gerçekleşmesinin nedenleri ve bu hastanelerde sağlık çalışanlarının iş
yükünün fazla olmasından dolayı düşme önleyici uygulamaların yeterince etkili kullanılamaması düşmelere bağlı
yaralanma ve buna bağlı olarak yatış süresinde uzamanın
da nedenleri olarak gösterilebilir.
Kliniklere göre yatış süreleri incelendiğinde ise olgu ve
kontrol grubu yatış süresi ortalamaları arasındaki farkın
dahili birimlerde 16,28 gün, cerrahi birimlerde 8 gün, acil
–yoğun bakımda 8,5 gün olduğu görülmektedir. Olgu ve
kontrol grubu yatış süreleri arasındaki fark dahili birimlerde istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (p<0,05), cerrahi birimler ve acil-yoğun bakımda anlamsız bulunmuştur
(p>0,05) (Tablo 3). Dahili birimlere ait klinik sayısının fazla
olması, hastaların tedavi sürelerinin, yaş ortalamalarının,
düşme riskinin, bağımlılık düzeyinin yüksek olması; düşen
hasta sayısının daha fazla olmasına ve buna bağlı olarak
ta ciddi düşmelere bağlı ilave yatış süresinin daha uzun
olmasına neden olacaktır (Korhan vd., 2013).
Ciddi düşme sonrasında görülen yaralanma türüne göre
olgu ve kontrol grubu hastalarının hastane yatış süreleri
arasındaki fark; en yüksek kalça kırığı gelişen hastalarda
22,75 gün, en düşük yakın takip gerektiren yaralanma gelişen hastalar için 1,25 gün olarak bulunmuştur. Hastane
yatış süreleri arasındaki fark kalça kırığı gelişen hastalar ile
kontrol grubunda eşleştirildiği hastalar arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunurken (p<0,001), diğer yaralanma türlerinde anlamlı bulunmamıştır (p>0,05)
(Tablo 4). Literatürde ciddi düşmelerin neden olduğu ilave
yatış süresi düşmeye bağlı gelişen yaralanma türüne göre
incelenmemiştir.

Tablo 3: Olgu ve Kontrol Grubunun Hastane ve Kliniklere Göre Hastane Yatış Sürelerinin Karşılaştırılması
Özellikler

Olgu grubu ortalaması ± SS*

Kontrol grubu ortalaması ± SS

Aradaki fark

t

p

Hastane
Üniversite hastanesi

28,15 ± 22,10

11 ± 9,46

17,15

1,99

0,058**

Eğitim araştırma hastanesi

22,6 ± 31,17

7,55 ± 7,01

15,05

2,76

0,009**

Devlet hastanesi

12,16 ± 3,86

4,5 ± 3,27

7,66

3,18

0,010**

25,66 ± 27,52

9,38 ± 8,01

16,28

4,03

0,000**

12 ± 9,90

3,50 ± 2,12

8,5

1,39

0,313**

11,50 ± 10,85

3,50 ± 2,65

8

1,54

0,174**

Klinik***
Dahili birimler
Acil - yoğun bakım
Cerrahi birimler

*SS: Standart Sapma
** p<0,05
*** Hastane Bahçesi alanında düşen tek hasta olduğu için karşılaştırma yapılmamıştır.
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Tablo 4: Olgu ve Kontrol Grubunun Düşme Sonrasında Gelişen Yaralanma Türü ve Taburculuk Durumlarına Göre Hastane Yatış
Sürelerinin Karşılaştırılması
Özellikler

Olgu grubu ortalaması ± SS*

Kontrol grubu ortalaması ± SS

Aradaki fark

t

p
0,000**

Düşmelere Bağlı Gelişen Yaralanma
Kalça kırığı

29,62±33,88

6,87±7,55

22,75

4,215

Alt ekstremite kırık ve çıkıkları

35,50±47,37

13,50±17,67

11,87

0,347

0,762**

Kafa ve omurga yaralanmaları

19,5±14,26

9,5±5,2

10,00

1,186

0,263**

Üst ekstremite kırıkları

17,63±16,54

8,81±9,20

8,82

1,509

0,147**

Yakın takip gerektiren
yaralanmalar

8,75±2,62

7,5±1,29

1,25

0,624

0,556**

Düşmeye Bağlı Ciddi Yaralanma Gelişen Hastaların Tedavi Sonucu
Taburcu

25,03±28,04

8,06±8,45

16,97

4,10

0,000**

Ölüm

14,37±12,82

8,87±4,01

5,50

0,72

0,482**

kontrol grupları hastane yatış maliyeti arasındaki fark ileri
derecede anlamlı bulunmuştur (p<0,001) (Tablo 5). Buna
göre ciddi düşme deneyimi yaşayan hastaların hastane
yatış maliyeti düşmeyen hastalara göre 8726,94 TL daha
fazladır. Literatürde de düşen hastaların yatış maliyetinin
düşmeyen hastalara göre daha fazla olduğu belirtilmektedir (Hirose vd., 2015; Zecevic vd., 2012; Wong vd., 2011;
Hill vd., 2007).

Düşmelere bağlı gelişen ciddi yaralanmaya yönelik tedavi
sürecinin sonuçlarına göre hastanede yatış süreleri; taburcu olan hastalar ile kontrol grubunda eşleştirildiği hastaların arasındaki fark 16,97 gündür ve istatistiksel olarak
ileri derecede anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Tedavi süreci ölüm ile sonuçlanan hastalar ile kontrol grubunda eşleştirildiği hastaların arasındaki fark 5,5 gün olarak hesaplanmıştır ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır
(p>0,05). (Tablo 4).

Düşmelere bağlı gelişen ciddi yaralanmalar hastalarda
tedavi ve bakım gereksinimlerinin artmasına neden olmaktadır. Artan tedavi ve bakım gereksiniminin sonucu
olarak da hastalara uygulanan tanı ve görüntüleme işlemleri, ciddi düşmelerin neden olduğu yaralanmalara yönelik ameliyat, ilaç tedavisi, fizik tedavi gibi tedavi süreçleri,
konsültasyonlar, hemşirelik bakımı, hasta için kullanılan
sarf malzemeler, yatış süresinde uzamalar hastaların hastane yatış maliyetlerini artırmaktadır.

Ciddi düşme deneyimi yaşayan ve bu travma sonrasında tedavi süreci ölüm ile sonuçlanan hastaların normal tedavi süresi beklenenden daha erken bir sürede sonlanacağı için bu
hastalarda ilave yatış süresinin daha kısa olması beklenebilir. Bu durum ciddi düşme deneyimi yaşayan ve tedavi süreci
ölüm ile sonuçlanan hastaların düşmelere bağlı ilave yatış
süresinin daha kısa olmasının nedeni olarak gösterilebilir.

Hastanelere göre yatış maliyetleri incelendiğinde; olgu
ve kontrol grubu yatış maliyeti ortalamaları arasındaki
fark üniversite hastanesinde 11465,88 TL, eğitim araştırma hastanelerinde 8317,55 TL, devlet hastanelerinde ise
4157,15 TL olarak saptanmıştır. Olgu ve kontrol grubu yatış maliyetleri arasındaki fark her üç hastane grubu içinde
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 6).
Literatürde ulaşılan çalışmalarda ciddi düşme deneyimi
yaşamış hastaların tedavi aldığı hastane ve birimlere göre
yatış maliyetleri karşılaştırılmamıştır.

Düşmeye bağlı ciddi yaralanma gelişen (olgu grubu)
hastaların hastanede yatış maliyeti ortalaması 10480,96
(SS:24492,49) TL, düşme deneyimi yaşamamış (kontrol
grubu) hastaların hastanede yatış maliyeti ortalaması ise
1754,02 (SS:2327,48) TL olarak hesaplanmıştır. Olgu ve
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Kalça kırığı genellikle ameliyat ile tedavi edilmesi gereken
bir yaralanma türüdür. Yapılan ameliyat sonrasında iyileşme sürecinin yavaş olması ve hastaların gözlem altında
kalması gerekliliği ciddi düşme sonrasında kalça kırığı gelişen hastaların hastane yatış süresinde uzamaya yol açabilir. Aynı zamanda kalça kırığı yaralanması ve ameliyatı
hastaların tedavi görmek için yatış yaptıkları hastalıklarını
etkileyebilir ve iyileşme sürecini uzatabilir.
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*SS: Standart Sapma
** p<0,05

Üniversite hastaneleri daha yoğun tedavi ve bakım
gereksinimi olan hastaların tedavi gördüğü, daha zor

Tablo 5: Olgu ve Kontrol Gruplarının Hastane Yatış Maliyetlerinin Karşılaştırılması (TL)
Gruplar

Ortalama ± SS*

Olgu Grubu

10480,96 ± 24492,49

Kontrol Grubu

1754,02 ± 2327,48

Aradaki fark

8726,94

En yüksek

En düşük

115441,41

349,91

11856,39

112,03

t

4,61

p
0,000**

*SS: Standart Sapma
** p<0,05
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Tablo 6: Olgu ve Kontrol Grubu Hastalarının Hastane ve Kliniklere göre Hastane Yatış Maliyetlerinin Karşılaştırılması
Özellik

Olgu grubu ortalaması ± SS*

Kontrol grubu ortalaması ± SS*

Aradaki fark

t

p

Hastane
Üniversite hastanesi

13695,91 ± 30740,12

2230,03 ± 2351,58

11465,88

2,80

0,010**

Eğitim araştırma hastanesi

10061,96 ± 24084,49

1744,41 ± 2608,76

8317,55

2,81

0,008**

4911,89 ± 4710,03

754,74 ± 499,50

4157,15

2,80

0,019**

Devlet hastanesi
Klinik***

11698,48 ± 26852,01

1947,07 ± 2454,31

9751,41

4,23

0,000**

Cerrahi birimler

Dahili birimler

6127,99 ± 6402,75

341,28 ± 224,95

5786,71

2,38

0,078**

Acil - yoğun bakım

4700,67 ± 5547,80

2285,32 ± 2589,11

2415,35

0,39

0,733**

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

*SS: Standart Sapma
** p<0,05
*** Hastane Bahçesi alanında düşen tek hasta olduğu için karşılaştırma yapılmamıştır.

ve kontrol grubu hastalarının hastane yatış maliyetleri
arasındaki fark; en yüksek kalça kırığı gelişen hastalar için
17585,7 TL, en düşük ise yakın takip gerektiren yaralanma gelişen hastalar için 489,69 TL olarak bulunmuştur.
Hastane yatış maliyetleri arasındaki fark kalça kırığı gelişen hastalar ile kontrol grubunda eşleştirildiği hastalar
arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunurken (p<0,001), diğer yaralanma türlerinde anlamlı
bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 7). Literatürde düşmelere
bağlı gelişen yaralanmalara göre ciddi düşmelere bağlı ilave yatış maliyeti hesaplanmamıştır.

ve karmaşık tedavilerin, ameliyatların ve görüntüleme
yöntemlerinin gerçekleştirildiği, sağlık hizmetinin sunumu
sürecinde daha fazla işgücünün kullanıldığı, daha gelişmiş
teknoloji, araç ve gerecin kullanıldığı hastanelerdir. Bu
nedenle bu hastanelerde ciddi düşmelere bağlı hasta yatış maliyetlerindeki artışın diğer hastanelere göre daha
fazla olması beklenen bir sonuçtur.
Kliniklere göre yatış maliyetleri incelendiğinde ise olgu ve
kontrol grubu yatış maliyetleri ortalamaları arasındaki farkın dahili birimlerde 9751,41 TL, cerrahi birimlerde 5786,71
TL, acil –yoğun bakımda 2415,35 TL olduğu görülmektedir.
Olgu ve kontrol grubu yatış maliyetleri arasındaki fark dahili birimlerde istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunurken (p<0,001) cerrahi birimler ve acil-yoğun bakımda
anlamsız bulunmuştur (p>0,05) (Tablo 6).

Kalça kırığı ameliyat ile tedavi edilen bir yaralanmadır.
Kalça kırığı ameliyatı ve ameliyat sırasında kullanılan malzemelerin maliyetlerinin yüksek olması, ameliyat öncesi
ve sonrasında hastalarda bakım ihtiyacının artması, kullanılan sarf malzemelerin ve görüntüleme yöntemlerinin
fazla olması düşmelere bağlı kalça kırığı gelişen hastalarda maliyet artışına yol açabilir.

Dahili birimlerde yatan ciddi düşme deneyimi yaşamış
hastalarda hastane yatış maliyetlerinin daha fazla olmasının nedenleri ise, hastanelerde dahili kliniklerin daha fazla
olması ve dahili kliniklerdeki hastaların daha fazla düşme
deneyimi yaşıyor olması olarak düşünülebilir.

Düşmeye bağlı ciddi gelişen yaralanmanın ameliyat ile
tedavi edildiği hastalar ile kontrol grubunda eşleştirildiği hastaların hastane yatış maliyetleri arasındaki fark
29054,73 TL, tedavisinde ameliyat gerekmeyen hastalar

Düşmeye bağlı gelişen ciddi yaralanma türüne göre olgu

Tablo 7: Olgu ve Kontrol Grubunun Düşme Sonrasında Gelişen Yaralanma Türü, Düşmeye Bağlı Yaralanmanın Tedavisi İçin
Ameliyat Olma ve Taburculuk Durumlarına Göre Hastane Yatış Maliyetlerinin Karşılaştırılması
Özellikler

Olgu grubu ortalaması ± SS*

Kontrol grubu ortalaması ± SS*

Aradaki fark

t

p

Kalça kırığı

18933,29±36428,54

1347,59±1379,01

17585,7

4,425

0,000**

Kafa ve omurga yaralanmaları

8447,43±11356,68

2837,07±4451,23

5610,36

1,629

0,134**

Üst ekstremite kırıkları

3490,06±4014,78

1290,24±1163,37

2199,82

1,956

0,065**

Alt ekstremite kırık ve çıkıkları

2670,14±3281,30

1131,21±1417,81

1538,93

0,478

0,680**

Yakın takip gerektiren yaralanmalar

2852,30±2069,17

3341,99±3642,61

489,69

0,014

0,990**

Düşmeye Bağlı Gelişen Yaralanma

Düşmeye Bağlı Gelişen Yaralanma Tedavisi İçin Ameliyat Olma Durumu
Ameliyat olan hastalar
Ameliyat olmayan hastalar

30203,22±46381,46

1148,49±1378,82

29054,73

4,094

0,001**

4564,28±5973,19

1935,68±2534,94

2628,6

3,055

0,003**

Düşmeye Bağlı Gelişen Yaralanma Tedavisinin Sonucu
Taburcu

8132,81 ±20296,30

1277,72 ±1200,47

6855,09

4,74

0,000**

Ölüm

19580,03±7040,64

3599,72 ±4281,74

15980,31

1,34

0,199**

*SS: Standart Sapma
** p<0,05
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Tablo 8: Olgu ve Kontrol Grubu Hastaların Yatış Süresini Etkileyen Faktörler
Değişkenler

B

Standart hata

Standart Beta ( β)

t

p

(Sabit)

0,118

0,225

-

0,522

0,604*

Ciddi düşme deneyimi

0,368

0,090

0,395

4,096

0,000*

Birim

0,425

0,116

0,350

3,659

0,000*

Hastane

0,251

0,096

0,254

2,631

0,010*

Charlson komorbidite indeks puanı

0,044

0,036

0,125

1,234

0,221*

Yatış Tanısı

-0,149

0,126

-0,115

-1,185

0,240*

Yaş

0,003

0,003

0,109

1,117

0,268*

-0,046

0,096

-0,046

-,473

0,638*

Cinsiyet
R= ,623

R2= ,388

F = 6,338

(p<0,001)

Hastaların tedavisinde uygulanan cerrahi girişimler yüksek maliyet gerektirmektedir. Aynı zamanda ameliyat olmayan hastalara göre ameliyat öncesi ve sonrasında daha
fazla tanı ve görüntüleme yöntemleri gerçekleştirilmesi,
daha fazla hemşirelik bakımı uygulanması, daha fazla
konsültasyon yapılması, daha fazla malzeme kullanılması,
hastane yatış süresinin daha uzun olması hastane yatış
maliyetinin daha yüksek olmasına etki edebilir.
Düşmelere bağlı gelişen ciddi yaralanmaya yönelik tedavi sürecinin sonuçlarına göre hastanede yatış maliyetleri; taburcu olan hastalar ile kontrol grubunda eşleştirildiği hastaların arasındaki fark 6855,09 TL’dir ve
istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur
(p<0,001). Tedavi süreci ölüm ile sonuçlanan hastalar ile
kontrol grubunda eşleştirildiği hastaların arasındaki fark
15980,31 TL’dir ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 7). Literatürde taburculuk durumuna göre ilave yatış maliyetinin incelendiği çalışmaya
rastlanmamıştır. Taburcu olan hastaların ilave yatış sürelerinin daha uzun olmasına rağmen ilave yatış maliyetinin daha az olmasının nedeni taburcu olan hastaların
uzun süre izlenmeleri ancak buna rağmen maliyet gerektiren uygulamaların yapılmaması ile ölen hastaların daha
fazla maliyet gerektiren tanı, tedavi ve bakım süreçlerinin
olması ile açıklanabilir.
Çoklu regresyon analizi sonucuna göre; sırasıyla ‘ciddi
düşme deneyimi’, ‘dahili birimlerde tedavi görüyor olma’
ve ‘üniversite hastanesinde tedavi görüyor olma’ hastane
yatış süresini artırıcı faktörler olarak belirlenmiştir (Tablo
8). Wong ve arkadaşları (2011) çalışmasında, hastanede
yatış sırasında ciddi düşme deneyimi yaşama, düşmeye

bağlı olmayan bir nedenden ameliyat olma, parkinson
hastalığı, periferik damar hastalığı, kronik akciğer hastalığı
ve lösemi hastalığına sahip olmanın hastane yatış süresini
etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Zecevic ve arkadaşları
(2012) ise, hastane yatışı sırasında ciddi düşme deneyimi
yaşama ve Charlson Komorbidite İndeks puanının hastane yatış süresini etkilediğini belirtmiştir. Ayrıca yapılan
regresyon analizi ile ciddi düşmelerin hastanede yatış süresini etkilediği doğrulanmıştır.
Yatış maliyeti ile ilgili yapılan çoklu regresyon analizi sonucuna göre ise sırasıyla; ‘ciddi düşme deneyimi’,
‘Charlson Komorbidite İndeks puanı’, ‘üniversite
hastanesinde tedavi görüyor olma’ ve ‘dahili birimlerde
tedavi görüyor olma’ hastane yatış maliyetini artırıcı faktörler olarak belirlenmiştir (Tablo 9). Wong ve arkadaşları (2011) araştırmalarında, hastanede yatış sırasında
ciddi düşme deneyimi yaşama, kadın cinsiyetinde olma,
düşmelere bağlı olmayan bir nedenden dolayı ameliyat
olma, kronik akciğer hastalığı ve lösemi hastalığına sahip
olmanın hastane yatış maliyetini etkilediğini belirtmişlerdir. Zecevic ve arkadaşları (2012) ise hastanede yatış
sırasında ciddi düşme deneyimi yaşama ve Charlson
Komorbidite İndeks puanının hastane yatış maliyetini
etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Aynı şekilde ciddi düşmelerin hastane yatış maliyetini etkilediği yapılan regresyon analizi ile doğrulanmıştır.
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ile kontrol grubunda eşleştirildiği hastaların hastane yatış
maliyetleri arasındaki fark ise 2628,6 TL olarak saptanmıştır. Hastane yatış maliyetleri arasındaki fark eşleştirilen
kontrol grupları ile karşılaştırıldığında ameliyat ile tedavi
olan hastalar için sonuç anlamlı bulunmuş (p<0,05) tedavisinde ameliyat gerekmeyen hastalar içinse sonuç anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 7).
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* p<0,05

Sadece olgu grubu hastalarının dahil edildiği çoklu regresyon analizi sonucuna göre sırasıyla; ‘Ameliyat (Düşmeye
bağlı)’ ve ‘dahili birimlerde tedavi görüyor olma’, ciddi
düşme deneyimi yaşayan hastalarda hastane yatış maliyetini artırıcı faktörler olarak belirlenmiştir (Tablo 10).
Literatürde düşmeye bağlı ciddi yaralanma gelişen hastaların hastane yatış maliyetini etkileyen faktörlerin incelendiği herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır.
Maliyet etkili düşme önleyici stratejiler geliştirmeyi hedefleyen hastane yöneticileri bu bilgileri temel alarak odaklanması gereken kısımları belirleyebilir.
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Tablo 9: Olgu ve Kontrol Grubu Hastaların Yatış Maliyetini Etkileyen Faktörler
B

Standart hata

Standart Beta ( β)

t

p

(Sabit)

Değişkenler

2,130

0,275

-

7,745

0,000*

Ciddi düşme deneyimi

0,493

0,110

0,418

4,495

0,000*

Charlson komorbidite indeks puanı

0,101

0,043

0,226

2,321

0,023*

Hastane

0,260

0,117

0,208

2,233

0,029*

Birim

0,309

0,142

0,201

2,182

0,033*

Yaş

0,007

0,004

0,184

1,948

0,055*

Yatış tanısı

0,189

0,153

0,116

1,232

0,222*

Cinsiyet

-0,039

0,118

-0,031

-,329

0,743*

R=,

R= 0,432

F = 7,592

(p<0,001)

4.

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

* p<0,05

■■ Daha gerçekçi bir maliyet hesaplaması yapılabilmesi
için düşme raporlamalarının artırılmasının sağlanması,

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç olarak hastanelerde yaşanan ciddi düşmeler yaralanma ve ölümlere neden olmakta ve buna bağlı olarak
hastaların hastanede yatış süresini 14.61 gün uzatmaktadır. Neden olduğu hastane yatış süresindeki uzama ve
sağlık bakım ihtiyacı artışının sonucu olarak da ciddi düşmeler hastane yatış maliyetini 8726,94 TL artırmaktadır.
Ciddi düşmelere bağlı en fazla maliyet artışı ise düşmelerin neden olduğu yaralamanın tedavisine yönelik ameliyat
olan hastalarda gerçekleşmektedir. Düşmeye bağlı yaralanmanın tedavisi için ameliyat olmanın ve dahili birimlerde tedavi görüyor olmanın ise ciddi düşme deneyimi yaşayan hastaların hastane yatış maliyetini etkileyen faktörler
olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

■■ Düzenli bir şekilde, yapılan raporlamalar incelenerek
düşmelerin en fazla maliyet artışına neden olduğu birim, hasta ve düşmelere bağlı gelişen yaralanmaların
belirlenmesi,
■■ Kanıta dayalı düşme önleyici uygulamaların maliyet etkililik analizi yapılarak, düşmeleri en fazla önleyen ve
en maliyet etkili uygulamaların hayata geçirilmesi,
■■ Düşmelere ek olarak düşmelere bağlı gelişen yaralanmaların engellenmesine yönelik strateji ve uygulamaların belirlenmesi ve maliyet etkililiklerinin değerlendirilmesi önerilebilir.

Hastane yöneticilerine yönelik öneriler:

Araştırmacılara öneriler:

■■ HhHastane çalışanlarına ve hastalara, hasta düşmeleri ve düşmeleri önleyici uygulamalar ile ilgili eğitimler
verilmesi,

■■ Çalışmada ciddi düşmelerin neden olduğu maliyet artışı hesaplanmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda tüm
düşmelerin neden olduğu maliyet artışı hesaplanabilir.

■■ Düşmeleri önleyici uygulamalar için daha fazla kaynak
ayrılması,

■■ Çalışmada örneklem grubu belirlenmesinde herhangi
bir yaş sınırlandırması bulunmamasına rağmen örneklem grubunu 18 yaşından büyük hastalar oluşturmuştur. Bundan sonraki çalışmalarda yalnızca çocuk
hastalarda yaşanan düşmelerin maliyeti değerlendirilebilir.

■■ Hastanelerde düzenli olarak hasta düşmelerinin maliyetinin hesaplanması ve düşmelerin ekonomik boyuttaki zararının diğer yönetici ve sağlık çalışanları ile
paylaşılması,
Tablo 10: Olgu Grubu Hastalarının Yatış Maliyetini Etkileyen Faktörler
B

Standart Hata

Standart Beta (β)

t

p

(Sabit)

Değişkenler

2,606

0,411

-

6,339

0,000*

Ameliyat (Düşmeye bağlı)

0,578

0,232

0,426

2,492

0,018*

Birim

0,511

0,233

0,343

2,191

0,036*

Hastane

0,249

0,184

0,205

1,347

0,188*

Yatış Tanısı

0,266

0,244

0,168

1,088

0,285*

Kalça kırığı (Düşmeye bağlı)

0,182

0,206

0,156

0,884

0,384*

Charlson komorbidite indeks puanı

0,037

0,053

0,113

0,704

0,487*

Yaş

0,003

0,006

0,064

0,407

0,687*

Cinsiyet

-0,027

0,193

-0,022

-0,140

0,890*

R=,
* p<0,05
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R= 0,464

F = 3,240

(p<0,05)
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■■ Çalışma geriye dönük ve eşleştirilmiş grupları karşılaştırılması yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bundan
sonraki çalışmalarda ileriye dönük ve olgu yorumlama
yöntemi kullanılarak ciddi düşmelerin neden olduğu
maliyetin hesaplaması yapılabilir.
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1

Günümüzde, sağlık kurumları kalite ve hasta güvenliğine oldukça önem vermektedir. Bu bağlamda, hayatın korunması ve
yüksek ölüm oranlarının önlenmesi tüm ülkelerde sağlık hizmeti sunucularının başta gelen amaçlarından bir tanesidir [Whalley,
2010: 1]. Hastanelerin ana amacı hayatın korunması olmasına rağmen hastane ölümlerine olan ilgi azdır [Champbell vd., 2011:
2]. Bu nedenle; hasta güvenliğini artırmak ve tedavi hizmetlerini iyileştirmek için öncelikle hastanede kalış sırasında gerçekleşen
ölümlere dayalı güvenilir ölüm indikatörlerinin geliştirilmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada; bir Türk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde yatarak tedavi gören ve taburcu tarihi Ocak-Kasım 2014 tarihleri arasında olan 30.182 hastanın verileri
üzerinden popüler veri madenciliği yöntemlerinden lojistik regresyon, karar ağaçları ve yapay sinir ağları kullanılarak risk ayarlı
hastane ölüm tahmin modelleri geliştirilmiştir. Çalışma sonunda bu yöntemlerden elde edilen sonuçların performansları
karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Risk ayarlı ölüm tahmini, lojistik regresyon, karar ağaçları, yapay sinir ağları

HOSPITAL DEATH RISK ADJUSTED FORECAST MODEL: A TURKISH EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL APPLICATION
EXAMPLE
SUMMARY
In today’s word, health organizations give much importance to quality and patient safety. To this end, conservation of life and
prevent excessive deaths are one of the vital objectives for health services in all countries [Whalley, 2010: 1]. Although main
function of hospitals is to save lives, there is a little attention to hospital mortality [Champbell et al., 2011: 2]. In this context;
generating reliable mortality statistics then monitoring them is a prerequisite for improvement in care and development
in patient safety. In this study; risk adjusted hospital mortality prediction model was developed by using some popular DM
techniques; logistic regression, decision trees and artificial neural networks by using the data of 30.182 inpatients of one of the
Turkish Training and Research Hospital whose discharge period is January to November in 2014. At the end, the performance
of these approaches were compared.
Keywords: Risk adjusted mortality, logistic regression, decision trees, artificial neural networks

1.

GİRİŞ

Florence Nightingale, 1850’lerin sonlarına doğru hayatta kalma oranlarının ölçülmesinin önemini ortaya koyan
önemli insanlardan bir tanesidir. Londra’daki hastane
ölüm oranlarındaki değişimin altını çizerek, bu değişimin
sadece bölgesel kitlelerin sağlık durumlarındaki farklılıktan kaynaklı olmadığını aynı zamanda farklı hastanelerdeki tedavi hizmet kalitesindeki farklılıktan da kaynaklandığını işaret etmiştir. Bu bağlamda, güvenilir ölüm
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istatistiklerinin üretilmesi ve izlenmesi sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve hasta güvenliğinin iyileştirilmesi için
gereklidir [Daniels vd., 2013: 3]. Ölüm istatistikleri oluşturmanın basit bir yolu kitle içerisindeki ölümlere dayalı
olanlardır. Ancak aşırı ölümlere olan yüksek ilgi nedeniyle
hastanede kalış süresince yaşanan ölümlere dayalı istatistiklere de ihtiyaç duyulmaktadır. Hastane ölümleri üç farklı yolla ölçülebilmektedir: (I) tüm ölümlere ilişkin durum
notlarının incelenmesi, (II) kaba ölüm hızları (KÖH) ve (III)
risk ayarlı ölüm ölçümleri [Daniels vd., 2013: 16].
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Birçok faktör sağlığı etkileyebileceği için ölüm riskini hesaplarken demografik özellikler, tanılar, yapılan işlemler
gibi çeşitli faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir
[1000 Lives, 2010: 8]. Literatürde risk ayarlı hastane ölüm
ölçümü yapan çeşitli yöntemler mevcuttur. Eğer bu ölçümler doğru bir şekilde kullanılabilirse, sağlık sistemlerinin iyileşmeye açık alanlarını tespit etmelerini sağlayacaklardır [1000 Lives, 2010: 5].
Bu çalışma kapsamında dört farklı risk ayarlı ölçüm modeli incelenmiştir: (I) Risk Ayarlı Ölüm İndeksi (RAMI-RiskAdjusted Mortality Index), (II) Hastane Standardize Edilmiş
Ölüm Oranı (HSMR- Hospital Standardised Mortality
Ratio), (III) İskoç Hastane Standardize Edilmiş Ölüm
Oranı (SHSMR-Scottish Hospital Standardised Mortality
Ratio), (IV) Hastane Düzeyi Özet Ölüm İndikatörü (SHMISummary Hospital-Level Mortality Indicator). Bu ölçümlerde, gerçekleşen ölüm sayıları modeller tarafından tahmin
edilen beklenen ölüm sayılarına bölünerek standardize
edilmiş ölüm oranları hesaplanmaktadır.

2.1.

Risk Ayarlı Ölüm İndeksi

RAMI Susan DesHarnais tarafından 1990’larda oluşturulmuştur. Ölçümün amacı, belirli tanılar ve işlemler için
hastanede kalış süresince ölüm riskini tahmin etmektir
[1000 Lives, 2010: 6]. Galler’de hastane ölümlerini ulusal
ve kurumsal düzeyde izlemek için kullanılmaktadır. Caspe
Sağlık Bilgi Sistemleri (CHKS) isimli özel bir firma tarafından hesaplandığı için detaylı bilgi limitlidir.

2.2.

Hastane Standardize Edilmiş Ölüm Oranı

HSMR, Imperial Üniversitesi Dr Foster Biriminin yöneticisi
olan Profesör Brian Jarman tarafından 2001’de geliştirilmiştir. Aynı yıl, “Hastane Kılavuzu (Hospital Guide)” isimli
ilk ulusal yayınlarını çıkarmışlardır [Dr Foster Intelligence,
2012: 4]. Günümüzde; Amerika, Kanada, Hollanda gibi
birçok ülke tarafından kullanılmaktadır [Daniels vd.,
2013: 16]. Amerika’da Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi
Enstitüsü (IHI) tarafından “Puanınızı İlerletin (Move Your
Dot)” sloganıyla HSMR’yi kullanmaya başlanmışlar ve hastanelerinin kendi performansları ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamaya çalışmışlardır [Dr Foster
Intelligence, 2012: 5]. Her bir ülkede kullanılan yöntem
benzer olup ulusal ölüm deneyimlerine göre değiştirilebilmektedir. Örneğin, dikkate alınan tanı grupları ülkeden
ülkeye değişiklik gösterebilmektedir [1000 Lives, 2010: 8].

2.3.

İskoç Hastane Standardize Edilmiş Ölüm
Oranı

Hastane ölümlerini azaltmak amacıyla İskoç Hasta
Güvenliği Programı (SPSP) 2008 yılında başlatılmıştır.

Bilgi Servisi Bölümü (ISD) tarafından SHSMR’yi geliştirilerek SPSP’ye katılan İskoç hastaneleri için 2008 yılından
bu yana hesaplanmaktadır. İskoç Hükümeti; insan odaklı,
güvenilir, etkin, etkili, eşit ve zamanında olmak üzere altı
boyuttan oluşan sağlık hizmeti kalite stratejisini yayınlamıştır. Amaçlarına ulaşıp ulaşamadıkları izlemek adına 12
kalite çıktı ölçüsü kullanmakta olup bunlardan bir tanesi
SHSMR’dir [ISD, 2013: 4].
2.4.

Hastane Düzeyi Özet Ölüm İndikatörü

HSMR; tüm hastane ölümlerini içermemesi, taburcudan
sonra gerçekleşen ölümleri dikkate almaması gibi çeşitli nedenlerden ötürü eleştirilere maruz kalmıştır. Bu
nedenle, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Medikal Yönetimi
2011 yılında HSMR’ye dayalı yeni bir yöntem geliştirmiştir [Freemantle vd., 2013: 2]. SHMI, hastanede gerçekleşen ölümlerin %100’ünü içermekle birlikte taburcu olduktan 30 gün sonrasına kadar olan ölümleri de dikkate
almaktadır.

2.5.

Risk Ayarlı Ölüm Ölçümlerinin
Karşılaştırılması

Çalışma kapsamında incelenen ölçümlerden HSMR hastanede yatan tüm hastalar ve günübirlik hastaları kapsarken, SHSMR ölümün nerede gerçekleştiğine bakılmaksızın
(evde ya da hastanede) hastaneye başvurudan itibaren 30
gün içerisinde gerçekleşen ölümleri içermektedir. SHMI
boş hücre içeren tüm kayıtları dikkate alırken; HSMR veride yaş, cinsiyet, başvuru şekli, taburcu tarihine ilişkin
hücrelerin boş olması durumunda, SHSMR ise cinsiyet bilgisine ulaşılamadığı durumlarda ilgili kayıtları kapsam dışı
tutmaktadır. Risk ayarlı ölüm ölçümleri arasındaki diğer
farklar/benzerlikler Ek 1’de yer alan tabloda özetlenmiştir.
Eğer ölçüme ait istenilen bilgiye ulaşılamamışsa ilgili hücre tabloda boş bırakılmıştır.
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2.

Ölçümlerde kullanılan risk faktörleri Ek 2’de sunulmuştur.
Kullanılan risk faktörlerinin başında hastanın ana tanısı
gelmektedir. Hastalık tanıları çok fazla sayıda olduğu için
tanıları gruplama ihtiyacı ortaya çıkmıştır. SHSMR, tanıları
26 sınıfta toplarken diğer ölçümler klinik sınıflama yazılımından (CCS) faydalanmışlardır. CCS, Sağlık Hizmetlerinde
Araştırma ve Kalite Ajansı (AHRQ) tarafından geliştirilen
tanı sınıflarıdır. Tanı sınıfları oluşturulurken AHRQ sponsorluğunda Sağlık Hizmetlerinde Maliyet ve Fayda Projesi
(Healthcare Cost and Utilization Project - HCUP) kapsamında geliştirilen veritabanları kullanılmıştır. CCS oldukça fazla sayıdaki tanıları makul sayıda sınıflar oluşturacak
şekilde birleştirmektedir. Böylece araştırmacılar, politika
kurucular ölüm, maliyet, örüntü gibi hastalıklara ilişkin
birçok çıktıyı kolaylıkla anlayabilmektedirler [AHRQ, 2013:
2]. CCS, tek-düzey (260 sınıf) ve çok-düzey olmak üzere iki
farklı sınıflama sistemi içermektedir. Her bir CCS sınıfının
içerdiği uluslararası hastalık sınıflaması (ICD 10) kodlarına
AHRQ’nun internet sitesinden ulaşılabilmektedir [AHRQ,
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2014]. HSMR, CCS içinde yer alan 56 sınıfı dikkate alırken
SHMI 260 CCS sınıfını 140 sınıf oluşturacak şekilde tekrar
gruplamıştır.
Ölçümlerde kullanılan bir diğer risk faktörü hastanın ek
tanıları kullanılarak hesaplanan Charlson eş zamanlı hastalık skorudur. Charlson ve arkadaşları 1987 yılında yapmış oldukları çalışmada eş zamanlı hastalıkların sayısını
ve ciddiyetini dikkate alan bir skorlama sistemi geliştirmişlerdir. Bu skorlama sistemi; akut miyokard infarktüsü (I21,
I22, I23, I252, I258), diyabet (E101, E105, E106, E108 vb.),
böbrek hastalıkları (I12, I13, N01, N03, N052-N056 vb.) gibi
17 farklı eşzamanlı hastalık grubunu dikkate almaktadır
[Charlson vd., 1987: 376]. RAMI hariç diğer tüm ölçümlerde kullanılmaktadır. RAMI ise bu skor yerine hastanın
en yüksek riskli ikinci tanısını dikkate almaktadır. Bir diğer risk faktörü olan carstairs indeksi ise İngiltere’de 2001
nüfus sayımlarında her bir küçük bölge (output area) için
oluşturulmuş bir yıpranmışlık indeksidir. Bu indeks oluşturulurken işsizlik, araba sahibi olmayan erişkin sayısı,
evde odabaşına düşen insan sayısı gibi çeşitli veriler kullanılmıştır [Aylin vd., 2010: 14].

2.6.

Risk Ayarlı Ölüm Ölçümlerinin Yorumu

Risk ayarlı ölüm ölçümleri motivasyon göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Hastanenin hastane ölümlerini azaltma hususunda ne kadar başarılı olduğu bilgisini
vermektedir. Önlenebilen ölüm sayısı olarak yorumlanmamalı, bunun yerine beklenen sınırların üstünde kalan
ölümler olarak değerlendirilmelidir. Literatürde, risk ayarlı ölüm ölçüleri duman alarmı olarak dikkate alınmaktadır.
Duman alarmının olması durumu göz ardı edilemeyeceği
gibi her zaman yangın olduğu anlamına da gelmemektedir. Risk ayarlı ölüm ölçümlerinde görülen değişimlerin
nedenleri aşağıda sıralanmıştır:
■■ Tedavi ve bakım kalitesinde yaşanan iyileşmeler
■■ Klinik kodlamada, veri kalitesinde yaşanan değişimler
■■ Raporlanmamış eş zamanlı hastalıklar
■■ Uygunsuz ve/veya zamansız hizmet
•

Kötüye giden hastaları belirlemede ve kurtarmada yetersiz sistemler

•

Gecikmiş müdahaleler ör: ameliyat gecikmeleri

•

Gecikmiş sevkler

Risk ayarlı ölçümler genellikle istatistiksel süreç kontrol
grafiklerinin bir çeşidi olan huni grafiği (funnel plot) üzerinde gösterilmektedir. Bu grafikte y ekseni risk ayarlı ölçüm değerini gösterirken x ekseni beklenen ölüm sayısını
göstermektedir. Üst ve alt kontrol limitleri rassal değişkenliği göstermektedir. Limitlerin dışında kalan hastaneler şans eseri olamaz şeklinde değerlendirilmektedirler.
Hastane Kılavuzu her yıl limitlerin dışında kalan hastaneleri yayınlamaktadır [Dr Foster Intelligence, 2012: 6].

3.
3.1.

AMAÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada; literatürde yer alan risk ayarlı hastane ölüm
modellerinin Türkiye için yapılabilirliğini incelemek ve ülkemizde hastanede yatarak tedavi gören hastaların ölüm
olasılığını tahminleyici modellerin oluşturulmasına yönelik pilot bir çalışmanın yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda veri madenciliği (VM) yöntemlerinden lojistik regresyon (LR), karar ağaçları (KA) ve yapay sinir ağları (YSA) yöntemleri kullanarak modeller oluşturulmuş ve
performansları karşılaştırılmıştır.

3.2.

Araştırmanın Yöntemi

Ölüm olasılığının tahminlenmesinde VM yaklaşımı uygulanmıştır. VM, veri setlerindeki anlamlı örüntü ve kuralları
keşfedebilmek amacı ile fazla sayıdaki verilerin incelenmesi ve çözümlenmesi süreci olarak tanımlanmaktadır
[Berry ve Linoff, 2000]. Çalışma kapsamında öncelikle
geleneksel bir yöntem olan ve sonuçların iki değerli olduğu
durumlarda ele alınan LR yöntemi kullanılmıştır. İkinci
olarak, ağaç şeklinde bir yapıya sahip KA yöntemi kullanılmıştır. Bu ağaçların yapımı basit olup sonuçları kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilmektedir. KA yönteminde
CART (Breiman vd., 1984), CHAID (Kass vd., 1980) gibi farklı algoritmalar kullanılabilmektedir. Bu çalışma kapsamında ki-kare testi kullanarak optimal bölünmeyi seçen, bir
düğümden ikiden fazla dal oluşumuna izin veren CHAID
algoritması kullanılmıştır. Son olarak, YSA yöntemi bu çalışma kapsamında uygulanmıştır. Bu yöntem insanlar gibi
geçmiş verileri kullanarak öğrenebilen bir model geliştirilebilmesini sağlamaktadır. KA’ya kıyasla daha güçlü bir
yöntem olmasına rağmen anlaşılması zordur [Güntürkün,
2007: 16].

■■ Kötü ilaç yönetimi
•

Antibiyotik dozlarının kaçırılması

•

Yüksek riskli ilaç komplikasyonları ör: sakinleştirici ve kan sulandırıcıların yetersiz kontrolü

■■ Hastane enfeksiyonları [1000 Lives, 2010: 13].
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3.3.

Veri Toplama ve Hazırlama Süreci

Çalışma kapsamında, Türkiye’de yer alan bir eğitim ve
araştırma hastanesinde yatarak (günübirlik yatışlar dahil) tedavi gören ve Ocak-Kasım 2014 tarihleri arasında
taburcu olmuş hastaların verileri kullanılmıştır. Belirtilen
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Veri sürekli yatışlar tek bir satırda yer alacak şekilde dönüştürülmüştür. Örneğin, eğer bir hasta bir klinikten taburcu olduktan 24 saat içerisinde başka bir kliniğe yatmış ise bu durum sürekli yatış olarak ele alınmış ve bu
hastanın verileri birleştirilmiştir. Birleştirilme işlemi yapılırken girdi değişkenlerinde hastaneye ilk yatış verileri
kullanılırken, çıktı değişkeni olarak hastanın son yatışına
ilişkin kayıtlar kullanılmıştır. Sonrasında veri, taburcu tarihleri dikkate alınarak üçer aylık periyodlara ayrılmıştır.
Çözümlemeler kapsamında her hastanın ilgili çeyrekteki
son sürekli yatışı dikkate alınmıştır. Böylece, mevcut veri
hastaneye kabul odaklı olmaktan çıkıp hasta merkezli bir
yapıya dönüştürülmüştür. Sonuç olarak çözümlemelerde;
yaş, cinsiyet, son 12 ay içerisindeki acil başvuru sayısı, başvuru kaynağı, ana tanı, eş zamanlı hastalık skoru ve kabul
ayı olmak üzere yedi farklı risk değişkeni kullanılmıştır.
Çözümlemelerde, 1.006 tanesi taburcu şekli ölüm olmak
üzere toplam 30.182 hasta kaydı kullanılmıştır.
Modelin çapraz sağlamasını yapmak adına, taburcu olan
ve ölen hastalardan ayrı ayrı olmak üzere veri seti yerine
koymadan metodu uygulanarak rassal olarak iki parçaya
ayrılmıştır. Verinin %70 (21.113)’i öğrenme verisi olarak
kullanılırken %30 (9.069)’u test verisi olarak kullanılmıştır. Öte yandan, veri setinde dengesiz veri problemi ile
karşılaşılmıştır. Dengesiz veri setinde bir sınıfa ait kayıt
sayısı diğer sınıfa ait kayıt sayısı ile karşılaştırıldığında
oldukça az kalmaktadır. Aynı zamanda; az sayıda kayıt
içeren sınıfın öğrenilmesi de genellikle daha önemlidir
[Garcia vd., 2012: 13]. Dengesiz veriyi dengeli hale getirebilmek için tekrar örnekleme yönteminden faydalanılmaktadır. Tekrar örnekleme yöntemleri üç grupta toplanmaktadır: (I) fazla sayıda kayıt içeren sınıfa ait verileri
rassal olarak eleyerek orjinal veri setinin bir alt kümesinin

4.

BULGULAR

Analizler kapsamında öncelikle çapraz analizler yapılıp risk
faktörlerinin hastane ölümleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yaş gruplarında gerçekleşen ölüm oranları dikkate
alınarak yaşın 0-39 yaş arası, 40-64 yaş arası ve 65 yaş ve
üstü olmak üzere üç grubta ele alınması kararlaştırılmıştır. Kadın hastaların %3,1’inde ölüm gerçekleşirken erkek
hastalarda bu oran %3,6’dır. Son 12 aydaki acil başvuru
sayısı ve ölüm oranları incelendiğinde bu değişkenin başvuru sayısı 0, 1-6 ve 7 ve üzeri olacak şekilde gruplanmasına karar verilmiştir. Acilden başvuru yapan hastalarda
ölüm oranı %8,6 iken bu oran diğer hastalar için %2,2’dir.
Eş zamanlı hastalık skoru ve ölüm oranları incelendiğinde
skorun 0, 1-2, 3 ve üzeri olacak şekilde gruplanmasına karar verilmiştir. Kabul ayı ve ölüm oranları incelendiğinde
kasım ve aralık aylarında hastaneye başvuran hastalarda
gerçekleşen ölüm oranlarının diğer aylara kıyasla daha
yüksek olduğu görülmüştür. Bu nedenle; başvuru ayı kasım, aralık ayları bir grup diğer aylar bir grup olacak şekilde iki gruba ayrılmıştır. Hastalık tanı gruplarına bakıldığında CCS 260, HSMR 56, SHSMR 26 ve SHMI 140 sınıftan
oluşmaktadır. Mevcut veride ölüm sayısı az olduğu ve her
bir tanı sınıfında yeterli sayıda ölüm olmadığı için analizlerde SHSMR’de oluşturulan tanı gruplarının kullanılması
kararlaştırılmıştır [ISD, 2013: 30].

4.1.

01-04 Mart 2016, Antalya

Veri toplama işlemi tamamlandıktan sonra hazırlama
safhasına geçilmiştir. Hastanın ana tanıları kullanılarak
ICD 10 tanı kodları CCS sınıflarına dönüştürülmüştür.
Sonrasında ise literatürde yer alan risk ayarlı modellerde
kullanılan sınıflara ayrılmıştır. Hastanın ek tanıları kullanılarak Charlson eş zamanlı hastalık skorunda yer alan eş
zamanlı hastalıkların ilgili hastada olup olmadığı kodlanmıştır. Charlson ve arkadaşları tarafından 1987 yılında yapılan çalışmada belirlenen katsayılar Aylin ve arkadaşları
tarafından yapılan çalışmada güncellemiş ve bu katsayılar kullanılarak eş zamanlı hastalık skoru hesaplanmıştır [Aylin vd., 2010: 13]. Hasta yaşı beşer yıllık periyotlar
halinde sınıflandırılmış ve veri sürekli biçimden kategorik
hale dönüştürülmüştür.

oluşturulduğu alt örnekleme (undersampling), (II) az sayıda kayıt içeren sınıfa ait verinin tekrarlanarak ya da yeni
kayıtlar oluşturularak orjinal veri setinin bir üst kümesinin oluşturulduğu fazla örnekleme (oversampling), (III) iki
örnekleme yöntemini birleştiren hibrid yöntemler. Fazla
örnekleme yönteminin alt örnekleme yöntemine kıyasla
genellikle daha doğru sonuçlar verdiği belirtilmektedir
[Satyasree ve Murthy, 2013: 111]. Bu çalışmada, dengesiz veri ile başa çıkmak adınayukarı örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Ölen hastalara ait kayıtlar veri dengeli hale
gelecek şekilde tekrarlanarak çoğaltılmış ve kayıt sayısı
57.344’e ulaşmıştır.
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dönemde sevk edilen hastalar ya da tedaviyi bırakan hastalar kapsam dışı tutulmuştur. Çalışma kapsamına alınan
hastaların ana tanı, eş zamanlı hastalık tanıları, cinsiyet,
yaş gibi verileri tanı ilişkili gruplar (TİG) veri tabanına gönderilen verilerinden elde edilmiştir. Bu verilere hastanın
son 12 ay içerisindeki acil başvuru sayısı da hastane veri
tabanından çekilerek eklenmiştir.

Risk Ayarlı Ölüm Tahmin Modellerinin
Kurulması

LR, KA ve YSA teknikleri kullanılarak modeller kurulmuş
ve öğrenme ve test verisi üzerinde performansları değerlendirilmiştir. KA modelinde fazla öğrenmeden korunmak
adına yaprak düğümlerindeki minimum gözlem sayısı 50
olarak sınırlandırılmıştır. Elde edilen karar ağacındaki düzey sayısı yedi olup 177 adet kural çıkarılmıştır. YSA’da 51
işlem ünitesinden oluşan bir gizli katmana sahip algılayıcı
(perceptron) yapısı kullanılmıştır.
Performans değerlendirmesinde doğru pozitif yüzdesini
gösteren duyarlılık ve doğru negatif yüzdesini gösteren
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Şekil 1:

Hastane Ölüm Tahmin Modellerinin Performans Ölçüleri

özgüllük hesaplanmıştır. Bunun yanısıra, ölçümlerin gerçek değere yakınlık derecesini gösteren doğruluk ve farklı
eşik değerleri için doğru pozitif yüzdesine karşılık yanlış
pozitif yüzdesini gösteren işlem karakteristiği eğrisi altında kalan alan (AUC – Area Under Curve) hesaplanmıştır.
Modellerden elde edilen performans sonuçları Şekil 1’de
sunulmuştur.
Farklı modellerin performans ölçüleri değerlendirilirken
modelin bağımsız veri seti üzerindeki yani test verisi üzerindeki başarısı daha çok göz önünde bulundurulmuştur.
Bu bağlamda, LR ve YSA yöntemlerinden elde edilen sonuçların birbirine yakın olduğu görülmektedir. LR’nin kullanıcılar tarafından anlaşılması ve yorumlanması YSA’ya
kıyasla daha kolay olduğu için standardize edilmiş ölüm
oranlarının hesaplanmasında LR yönteminden elde edilen sonuçlar kullanılmıştır. Literatürdeki modeller incelendiğinde de SHSMR hariç diğer ölçümlerde LR yöntemi
kullanılmaktadır.
LR yönteminden elde edilen model Ek 3’te gösterilmiştir.
İlk olarak model uyumuna Cox & Snell R2 ve Nagelkerke
R2 istatistik değerlerine bakılarak karar verilmiştir. Bu değerler lojistik model tarafından açıklanan varyans miktarını gösterir ve 1.00 mükemmel model uyumunu ifade eder.
Dolayısıyla daha büyük değerler, daha iyi model uyumuna karşılık gelir [Hair vd., 2006]. Cox & Snell R2 hiçbir zaman 1’e ulaşamadığı ve yorumlanması da bu nedenle kolay olmadığı için bu katsayının modifikasyona uğratılmış
şekli olan ve daha büyük olan Nagelkerke R2 hesaplanır
[Field, 2005; Hair vd., 2006; Allison, 2013]. Bu çalışmada
da Nagelkerke R2 istatistik değeri 0.603 iken Cox & Snell
R2 değeri 0.452 olarak bulunmuştur.
LR modelinde yer alan değişkenlerden cinsiyet değişkeni için Wald test istatistik (31,98) değeri yüksek, p değeri
(0,000<0,05) düşük, odds oranı (1,179) yorumlanabilir ve
buna ait güven aralığı da (1,114-1,249) bir değerini içermediği için istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu
anlamlılık erkek olmanın kadın olmaya göre ölme şansını yaklaşık olarak 1,2 kat daha fazla artırdığı şeklinde
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yorumlanmıştır. Benzer şekilde; başvuru şekli, yaş, son
12 aydaki acil başvuru sayısı, kabul ayı, eş zamanlı hastalık skoru ve tanı grubu değişkenlerinin de Wald test istatistik değerleri yüksek, p değerleri düşük, odds oranları
yorumlanabilir ve buna ait güven aralıkları da istatistiksel
olarak anlamlı elde edilmiştir. Buna göre; acilden başvuran hastaların acilden başvurmayan hastalara göre ölme
şansı yaklaşık olarak 6,7 kat daha fazla bulunmuştur. Yaş
gruplarına bakıldığında ileri yaşta ölüm şansının kırk yaş
altındakilere göre daha fazla olduğu bulunmuştur. Bu
bağlamda, 65 yaş ve üzeri hastaların 40 yaş altı hastalara
göre ölme şansı 4,4 kat iken 40-64 yaş aralığındaki hastalara göre 2,1 kat daha fazla olduğu sonucu elde edilmiştir.
Son 12 aydaki acil başvuru sayısına bakıldığında ise başvuru tarihinden itibaren son 12 ay içerisinde altı kereden
daha az acil başvurusu yapmış hastaların acil başvurusu
yapmamış olanlara göre ölme şansı yaklaşık 3,4 kat daha
fazla olduğu bulunmuştur. Benzer bir durumda acil başvuru sayısı yedi kereden daha fazla olan hastalarda da
görülmüştür. Kasım ve aralık aylarında hastaneye başvuran hastaların diğer aylara göre ölme şansı 2,2 kat daha
fazla olduğu sonucu elde edilmiştir. Eş zamanlı hastalık
skoru iki ve daha az olanların eş zamanlı hastalığı olmayanlara göre ölme şansının 3,5 kat; eş zamanlı hastalık
skoru üç ve üzeri olanların da 12,6 kat daha fazla olduğu istatistiksel olarak tespit edilmiştir. Tanı grupları 24
kategoride incelendiğinde referans grubu olarak beyin
enfarktüsü (I63), akut miyokardit (I40), atardamar emboli
ve kan pıhtılaşması (I74) gibi tanıları içeren“cereblascular1” alınmıştır. Buna göre diğer 23 kategorinin Wald test
istatistiği, p değeri, odds oranı ve buna ait güven aralıkları incelenmiştir. Bu incelemelere göre; yutak altı (C13),
pankreas (C25), mide (C16), beyin (C71) gibi kötü huylu
tümör hastalık tanılarını içeren “malig2” grubundaki hastaların “cereblascular1” grubu hastalara göre ölme şansının 10,1 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Benzer
şekilde; romatizmal aortik kapakçık (I06), akciğer embolisi
(I26), akut ve subakut endokard iltihabı (I33) gibi hastalık
tanılarını içeren “KVS2” tanı grubunda yer alan hastaların
ölme şansı “cereblascular1” grubunda yer alan hastalara

4.2.

Kaba Ölüm Hızları ve Standardize Edilmiş
Ölüm Oranlarının Karşılaştırılması

Çalışma kapsamında hastane ölümlerini değerlendirme
yöntemlerinden kaba ölüm hızları ve standardize edilmiş
ölüm oranları (SÖO) üçer aylık periyotlar şeklinde hesaplanarak elde edilen sonuçlar Şekil 2’de gösterilmiştir.
Kaba ölüm hızı, ölen hasta sayısının toplam hasta sayısına
bölünmesi ile elde edilmiştir. Standardize edilmiş ölüm
oranları hesaplanırken ise gerçekleşen ölüm sayıları lojistik regresyon yönteminden elde edilen ölüm olasılıklarının toplamına bölünmüştür.

Şekil 2:

Kaba Ölüm Hızları ve Standardize Edilmiş Ölüm
Oranlarının Karşılaştırılması

bir şekilde yapılabilmektedir. Benzer şekilde, Şekil 2’de
görülen performans değerleri farklı dönemler yerine
farklı hastanelere ait değerler de olabilirdi. Bu durumda;
KÖH’ye göre yapılacak bir performans değerlendirmesi gerçekte performansı yüksek olan hastaneleri düşük,
düşük olan hastaneleri ise performansı yüksek olarak
hatalı bir değerlendirme yapılmasına neden olabilecektir.
Nitekim hastane yapılarına bakıldığında; palyatif bakım
merkezine sahip olan, coğrafi konumu ve yapısı gereği
benzerlerine kıyasla daha komplike hastalara hizmet veren hastaneler bulunmaktadır. Bu hastanelerde hizmet
kalitesi ne kadar yüksek olursa olsun KÖH, kapasite olarak
benzer olan diğer hastanelere kıyasla yüksek çıkacaktır.
Bu nedenle; hastanede gerçekleşen ölümleri değerlendirmede risk ayarlı ölçüm yöntemlerinin kullanılması büyük
önem taşımaktadır.
SÖO kullanılarak yapılabilecek bir diğer değerlendirme
farklı tanı gruplarındaki performansın dönemler itibariyle izlenmesidir. 24 hastalık tanı grubu için üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmış standardize edilmiş ölüm
oranları Ek 4’te sunulmuştur. Buna göre; “Metabolik” ve
“Solunum1” tanı grubunda yer alan hastalarda TemmuzAralık ayları arasındaki dönemde “Gastro1” tanı grubunda
yer alan hastalarda ise Ocak-Haziran arasındaki dönemde
gerçekleşen ölüm sayıları beklenen ölüm sayılarının üzerinde kalmıştır. “KVS1”tanı grubunda yer alan hastalarda
çoğunlukla beklenenin altında “KVS2” tanı grubunda ise
beklenenin üstünde ölüm gerçekleşmiştir.

Kaba ölüm hızları değerlendirildiğinde hastanenin ölüm
hızı en yüksek Ocak-Mart ayları arasında iken en düşük
Ekim-Aralık ayları arasındadır. Standardize edilmiş ölüm
oranlarına bakıldığında ise, Temmuz-Eylül döneminde
hastanenin gerçekleşen ölüm sayısının beklenen ölüm sayısının üzerine çıktığı görülmektedir. Kaba ölüm hızlarına
göre performans değerlendirmesi yapıldığında hastane
en kötü performansını Ocak-Mart ayları arasında göstermiş olarak görülürken değerlendirme standardize edilmiş
ölüm oranlarına göre yapıldığında en düşük performansın Temmuz-Eylül ayları arasında elde edildiği görülmüştür. Hastanede yaşanan ölümlerde hastanenin yapısı da
oldukça önemlidir. Literatürde 100 yatağa düşen doktor,
hemşire hatta temizlik personeli oranı ile ölüm arasında
ilişki bulunduğu belirtilmektedir [NHS, 2013: 4]. Bu bağlamda, yaz aylarındaki performans düşüşü personelin izin
dönemi olması nedeniyle hastane yapısında meydana gelen değişimle açıklanabilir.

Son yıllarda endüstrinin yanı sıra hizmet sektöründe de
performans ölçümleri önem kazanmıştır. Hizmet sektörünün önde gelen sektörü olan sağlık sektörünün öncüsü
hastaneler için de bu durum kaçınılmazdır. Hastanelerin
performans değerlendirmelerinde enfeksiyon oranları,
bekleme süreleri, tekrar başvuru oranları gibi çeşitli göstergeler kullanılabilmektedir. Hastanelerin ana amacı hayat kurtarmak olduğu için bu göstergeler içerisinde ölüm
hızlarının ölçülmesi ve izlenmesi ayrıca önem taşımaktadır. Bu bağlamda, standardize edilmiş ölüm oranları hastanede görülen ölümlerin yüksek ya da az olduğuna karar verilirken cinsiyet, yaş, tanı, eş zamanlı hastalıklar gibi
çeşitli risk faktörlerini de göz önünde bulundurduğu için
bu yöntem kullanılarak yapılan değerlendirmeler daha
objektif olabilmektedir.

KÖH, hastaneye gelen hastaların vaka karmaları dikkate
alınmadan direkt olarak ölüm sayıları üzerinden hesaplanmaktadır. SÖO’da ise vaka karmalı bir yaklaşım kullanılarak hastanelerin beklenen ölüm oranlarına karşılık
gerçekleşen ölüm oranları kıyaslanmaktadır. Bu sayede
hastanelerin performans değerlendirmesi daha objektif

Standardize edilmiş ölüm oranlarının hesaplanabilmesi için ölüm tahmini yapacak modellerin geliştirilmesi
gerekmektedir. Literatürde başta İngiltere olmak üzere
Ülkelerin bu kapsamda geliştirilmiş oldukları çeşitli modeller bulunmaktadır. Ölüm tahmini yapan modeller
oluşturulurken belirli popülasyondan toplanmış veriler
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göre 4,4 kat daha fazla olarak bulunmuştur. Öte yandan;
“cereblascular1” gurubundaki hastaların karın zarı iltihabı
(K65), başka yerde sınıflandırılmamış karaciğer yetmezliği
(K72), karında sıvı toplanması (R18) hastalık tanılarını içeren “gastro3” grubundaki hastalara göre ölme şansının
((1/0,182)=5,494) yaklaşık olarak 5,5 kat daha fazla olduğu
sonucu da elde edilmiştir.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

SÖZEL BİLDİRİLER

137

SÖZEL BİLDİRİLER

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

kullanılmaktadır. Bu nedenle söz konusu modellerin farklı popülasyonlarda kullanılabilmesi için geçerliliğinin test
edilmesi gerekmektedir [Hadorn vd., 1993]. Hatta; mevcut modellerin vaka karmalı ayarlamanın yetersiz olması,
kötü model tasarımı, uluslararası ve bölgesel farkların olması vb. nedenlerden dolayı bölgesel uyarlamasının yapılması gerekmektedir [Ledoux vd., 2008: 1; Arabi vd., 2003:
116; Celi vd., 2012: 138].
Bu çalışmada, öncelikle literatürde yer alan risk ayarlı
ölüm indikatörleri çalışma kapsamına alınan hastalar, modellerde ele alınan risk faktörleri vb. açılardan incelenmiştir. Daha sonra, bir Türk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
yatarak tedavi gören ve Ocak-Kasım 2014 tarihleri arasında taburcu olmuş 30.182 hastanın verileri toplanmıştır.
Toplanan veriler, literatür doğrultusunda model kurmada kullanılmak üzere hazırlanmış ve çeşitli popüler veri
madenciliği teknikleri kullanılarak modellenmiştir. Elde
edilen modeller çeşitli performans ölçüleri kullanılarak
incelendiğinde, lojistik regresyon yöntemiyle oluşturulan
modelin diğer modellere kıyasla daha iyi performans gösterdiği görülmüştür.
Bu çalışmada kurulan model tek bir hastane verisi üzerinden kurulduğu için standardize edilmiş ölüm oranlarının
Ülkemizde hesaplanabilirliğini, modellerde kullanılabilecek risk faktörlerini ve yöntemlerini ortaya koyabilmek
adına yapılmış bir pilot çalışmadır. Türkiye için standardize edilmiş ölüm oranları üzerinden hastane kıyaslaması
yapabilmek adına çalışma kapsamında kurulan modelin
Türkiye’de yer alan hastanelerden toplanacak veriler doğrultusunda güncellenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda,
TİG veri tabanı kullanılabilir. Gelecekte yapılabilecek çalışmalardan bir diğeri, eş zamanlı hastalık skoru katsayılarını Türkiye için güncelleyip bu katsayılar üzerinden
model kurmaktır. Benzer şekilde, dengesiz veri ile başa
çıkabilmek adına veri indirgeme, tekrar örnekleme gibi
farklı yöntemler denenebilir [Garcia vd., 2012]. Türkiye’ye
uygun hastalık grupları belirlenerek bu gruplar üzerinden
model kurulabilir. Yeni kurulacak modele eğitim ve araştırma hastanesi olup olmama, palyatif bakım hastası olup
olmama vb. risk faktörleri eklenebilir. Huni grafiği çizilerek
beklenenin çok üstünde ya da altında ölüm gerçekleşmiş
hastaneler belirlenebilir.
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Risk Ayarlı Hastane Ölüm Ölçümlerinin Karşılaştırılması
RAMI

HSMR

SHSMR

SHMI

Yılı

1990

2001

2008

2011

Yayınlayan Kurum

CHKS

Imperial Üniversitesi Dr Foster
Birimi

ISD

NHS Medikal Yönetimi

Her yıl

3 ayda bir

Modelde Kullanılan Verinin Zaman Periyodu

Ekim 2006-Eylül 2007
CHKS
sistemi

HES, SUS, CDS

86%

83%

LR

LR

KA (CHAID)

LR

Sevkli hastanın başvurduğu
tüm hastanelerde

Sadece en son başvuru
yaptığı hastanede

Sadece en son başvuru
yaptığı hastanede

X





Günübirlik Yatışlar

X



X

Ölü Doğumlar

X

X

X

Kodlanmamış Klinik İşlemler



X

X

Kullandıkları Veritabanları
Hastane Ölümlerini Kapsama Oranı
Metot
Sevkli Hastaların Ölümleri Nerede Sayılıyor
Günübirlik Acil Başvurular

Psikiyatri Hastaları

X

SMR01 & NRS ölüm
kayıtları
100%

X

X

Gebeler

X

Doğum Yapmış Hastalar

X

X

Canlı Bebekler

X

X

Ex Duhul
Palyatif Hastaları

EK 2:

2008/2009 - 2010/2011

X





X

X



Risk Ayarlı Hastane Ölüm Ölçümlerinde Kullanılan Risk Faktörleri
Tanı Grupları (CCS)
Yaş
Cinsiyet

RAMI

HSMR

SHSMR

SHMI























Başvuru Şekli (Acil / Isteğe Bağlı )
Taburcu Yılı
Başvuru Yılı
Başvuru Ayı
Son 12 Aydaki Acil Başvuru Sayısı

X

Etnik Köken
Başvuru Kaynağı
Irk



Charlson Eş Zamanlı Hastalık Indeksi

X

Yıpranmışlık

X








Ameliyat Edildiği Branş
Yaş ve Eş Zamanlı Hastalık Arasındaki Etkileşim









Mevsimsel Etki
Önceki Kompleks Başvurularının Sayısı







Yaş ve Başvuru Kaynağı Arasındaki Etkileşim
Son 5 Yıl İçerisindeki Hastalıklarının Ciddiyeti







Yaş ve Yıpranmışlık Arasındaki Etkileşim
Son 12 Ay İçerisindeki Hastalıklarının Ciddiyeti
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EK 3:

Lojistik Regresyon Model Katsayıları
S.E.

Wald

sd

Sig.

Exp(B)
Alt sınır

Üst sınır

Cinsiyet (Erkek)

0,165

0,029

31,984

1

0,000

1,179

1,114

1,249

Başvuru Şekli (Acil)

1,898

0,041

2146,768

1

0,000

6,672

6,157

7,230

1071,757

2

0,000

Yaş Grubu
Yaş Grubu (40-64)

0,742

0,054

192,243

1

0,000

2,101

1,892

2,333

Yaş Grubu (65 ve üzeri)

1,481

0,053

788,242

1

0,000

4,398

3,966

4,878

1081,068

2

0,000

Son 12 Aydaki Acil Başvuru Sayısı
Son 12 Aydaki Acil Başvuru Sayısı (1-6)

1,212

0,037

1063,385

1

0,000

3,361

3,125

3,615

Son 12 Aydaki Acil Başvuru Sayısı (7 ve üzeri)

1,238

0,102

146,248

1

0,000

3,449

2,822

4,216

Başvuru Ayı (Kasım-Aralık)

0,777

0,063

152,083

1

0,000

2,174

1,922

2,460

1913,478

2

0,000

Eş Zamanlı Hastalık Skoru (1-2)

1,242

0,033

1406,505

1

0,000

3,464

3,246

3,696

Eş Zamanlı Hastalık Skoru (3 ve üzeri)

2,536

0,095

716,826

1

0,000

12,631

10,490

15,207

5577,458

23

0,000

Cerebrovasc2

-1,969

0,081

590,718

1

0,000

0,140

0,119

0,164

KVS1

0,374

0,092

16,689

1

0,000

1,454

1,215

1,739

KVS2

1,490

0,104

205,040

1

0,000

4,436

3,617

5,439

KVS3

1,415

0,138

104,790

1

0,000

4,117

3,140

5,398

Gastro1

-0,053

0,112

0,225

1

0,636

0,948

0,761

1,181

Gastro2

-1,533

0,093

274,613

1

0,000

0,216

0,180

0,259

Gastro3

-1,702

0,251

45,888

1

0,000

0,182

0,111

0,298

Haem

-1,749

0,135

168,946

1

0,000

0,174

0,134

0,227

Düşük risk

0,147

0,126

1,350

1

0,245

1,158

0,904

1,483

Malig1

0,910

0,105

74,712

1

0,000

2,483

2,020

3,052

Malig2

2,313

0,153

227,788

1

0,000

10,101

7,480

13,639

Malig3

0,519

0,149

12,158

1

0,000

1,681

1,255

2,251

Metabolik

0,950

0,133

50,770

1

0,000

2,585

1,991

3,357

Miscel1

1,411

0,101

196,502

1

0,000

4,100

3,366

4,994

Miscel2

-2,005

0,219

83,763

1

0,000

0,135

0,088

0,207

Nöro1

-0,367

0,116

9,957

1

0,002

0,693

0,552

0,870

Tanı Grubu
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Eş Zamanlı Hastalık Skoru

Nöro2

-0,414

0,081

25,973

1

0,000

0,661

0,564

0,775

Böbrek
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1

Bu çalışma kapsamında “ikinci basamak sağlık kurumları olan hastanelerde çalışan personellerin Sağlıkta Kalite ve Verimlilik
uygulaması ile birlikte motivasyon seviyeleri” detaylı bir şekilde incelenmiş ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere bilimsel
araştırma raporu haline getirilmiştir.
Motivasyon insan ilişkilerine yön veren en önemli olgulardan biridir. Hangi türde olursa olsun bütün işletmelerin kurum ve
kuruluşların ortak hedefi insanların çabalarını amacı gerçekleştirmeye doğru yoğunlaştırmaktır. İş ne olursa olsun sonuçta
istenen şey söz konusu işin yapılabilmesi ise insanın istekli olmasını, işi benimsemesini gerektirir. İşte bu isteği sağlayan bireyin
motivasyon düzeyidir.
Bu araştırmanın amacı, Eskişehir ilinde ikinci basamakta çalışan sağlık personellerinin Kalite ve Verimlilik uygulaması sonrası
motivasyon seviyesini belirlemek ve demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini saptamaktır.
Yapılan araştırmada öncelikle literatür taraması yapılarak, çalışan motivasyonuna etkisi konusunda, çalışanların düşüncelerini
saptamak için anket soruları hazırlanmıştır. Derlenen bilgiler doğrultusunda hazırlanan anket formu, Eskişehir ili merkezindeki
hastanelerde çalışanlara uygulanmıştır. 308 kişi anketleri tam olarak doldurmuştur. Bu cevaplarla veri tabanı oluşturulmuştur.
Elde edilen bilgileri çözümlemede T-Testi ve Korelasyon Analizi yöntemlerinden faydalanılmıştır. Elde edilen bulgular SPSS 18.0
programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2014/ 2015 yılında, Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet
Hastanesi, ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesinde çalışanlar oluşturmaktadır.
Bu istatistikî çalışmalar sonucu ortaya çıkan verilerle araştırmanın sonuçlarına ulaşılmış ve sonuç olarak Sağlıkta Kalite ve
Verimlilik uygulamasının çalışanların motivasyon seviyesi üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Kalite ve Verimlilik, Motivasyon.
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SUMMARY
This study examined the “motivation levels of the health staff employed in hospitals as the second step health institutions after
the Quality and Productivity Applications in Health” in details and was turned into a scientific research report in order to be used
in health services.
Motivation is one of the most important factors that shape inter-personal relationships. Irrespective of their types, the common
purpose of any and all corporations and institutions is to canalize the efforts of people towards realizing the main objective.
Every task acquires the willfulness of people to employ and fulfill the work, if the target in the end is to have it done. The
motivation level of the individual is the key to this willfulness.
The purpose of this research is to determine the motivation level of the health staff employed in the second step institutions in
the province of Eskisehir after the Quality and Productivity Applications and to find out if this varies according to demographic
characteristics.
The first step of the study was a literature review and preparation of a questionnaire to determine the opinions of the
employees about the effects on the motivation of the staff. The questionnaire prepared according to the compiled information
was conducted to the staff employed in hospitals in the city center of Eskişehir. 308 persons filled in the questionnaires exactly.
A database was formed by these answers. T-Test and Correlation Analysis methods were employed for the analysis of the
obtained information. Obtained findings were analyzed by the SPSS 18.0 program. The sampling of the study includes the
employees of Eskisehir State Hospital, Yunus Emre State Hospital, and Oral and Dental Health Hospital in year 2014/ 2015.
The results of the study were reached by the data that were obtained through these statistical studies and finally it was concluded
that the Health and Productivity Applications in Health was effective on the motivation level of the employees.
Keywords: Quality and Productivity in Health, Motivation.
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Sağlık Bakanlığı, hasta güvenliğini, çalışan güvenliğini, hasta ve çalışan memnuniyetini kaliteli ve verimli bir sağlık
hizmeti sunumu içinde değerlendirmektedir. Bu açıdan
bakıldığında hastanelerde kaliteli hizmet sunumu bir hobi
veya psikolojik tatmin aracı olmayıp, hizmet alanların talep ettiği, hizmet sunucularının yerine getirmesi gereken
bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde
2003 yılında yürürlüğe giren sağlıkta dönüşüm programı
ile kaliteli hizmet sunumu, hem bir devlet politikası hem
de bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bu gün ülkemiz sağlık kurum ve kuruluşlarında uyguladığımız kalite ve verimlilik sistemi Bakanlık tarafından geliştirilen ve uygulanan bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sistemin uygulanmaya başlamasıyla öncelikle muayeneye
erişim ve ilaca erişim noktasında hızlı bir iyileşme ve memnuniyet artışı gözlemlenmiştir. Artık hastalarımız beklenti
düzeylerini yükseltmiş daha fazlasını talep eder konuma
gelmiştir. Bu aşamadan sonra hasta rızası, teşhis ve tedavi sürecine katılım, hasta memnuniyeti, hasta güvenliği,
çalışan güvenliği hususlarına özen gösteren bir hizmet sunumu istenir duruma gelmiştir. Kurumsal açıdan bakıldığında, hizmetin devamının sağlanması, finansal sürdürülebilirliğin sağlanması, hizmet yarışının sürdürülebilmesi,
çalışanların ekonomik kazanımların sürdürülebilmesi ve
hesap verebilirliğin sağlanması için kaliteli ve verimli bir
hizmet sunumu kaçınılmaz hale gelmiştir.
Çalışmanın amacı; Sağlıkta Kalite ve Verimlilik uygulaması ile birlikte yönetimde ve çalışanlarımızda oluşan
motivasyon seviyesinin ölçülmesidir. Ölçüm tekniği olarak 23 soruluk Likert ölçekte hazırlanan anket hazırlanmış ankette sağlık yöneticileri ve çalışanlarının motivasyon seviyesini etkileyen çalışma ortamı, yönetim çalışan
ilişkisi, ücret sistemi, karar verme süreci yeterliliği ve
hastalarla ilişkiler açısından değerlendirilmesine esas
sorular yöneltilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda;
birinci bölümde, Kalite ve Verimlilik uygulamaları ile motivasyon kavramı, İkinci bölümde, Kalite ve Verimlilik uygulamasının sağlık çalışanlarının motivasyon seviyesine
etkilerine yer verilmiştir.
Çalışanların yüksek performans sergilemeleri için işlerine karşı olumlu motivasyona sahip olmaları gerekmektedir. Çalışan insanların motivasyonunu etkileyen
faktörler ile personeli güdüleme yönünde kurum ve yöneticilerden beklenenler, bu çalışmanın diğer bir konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmayla, kalite/verimlilik,
değerlendirme ve motivasyon arasındaki ilişki, değerlendirilenlerin motivasyonu üzerindeki etkileri açıklanmaya çalışılmıştır.
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1.1.

SAĞLIKTA KALİTE VE VERİMLİLİK
UYGULAMALARI
Hastanelerde Kalite ve Verimlilik

Hastaneler sağlık hizmeti sunan işletmelerdir. Kârı ikinci
plana atan, karmaşık yapıda açık – dinamik sistemlerdir, aşırı iş bölümü ve uzmanlaşma vardır. Farklı yapı ve
özellikte personeli bir arada bulundururlar. Bu nedenle
koordinasyonu zordur. Güç ve statünün aynı kişilerde
toplanamadığı, teknolojileri karmaşık organizasyonlardır. Hastaneler 24 saat kesintisiz hizmet verir, tıbbi çalışanları genellikle vardiya usulü ile çalışır. Çalışanların
çoğu bayanlardan oluşur. Sağlık hizmetleri insan sağlığı
ile ilgilendiği için kalite ve verimlilik herkesin sorumluluğunda ve bir zorunluluktur. Hizmetin kaliteli ve verimli olması için katılımcılık sağlık hizmetlerinde daha da
önem kazanır. Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve verimliliğini değerlendirmek için hastalık oranları, hastalık iyileşme
oranları, ameliyat sonrası komplikasyon oranları, yatak
işgal oranları gibi nitel ölçütler geliştirilmiştir. Sağlık hizmetlerinde kalite ve verimliliğin tanımını yapmak çok güç
olmakla birlikte hasta bakım hizmetlerinde arzu edilmeyen sonuçların azaltılıp, arzu edilen sonuçların arttırılması şeklinde tanımlanabilir. Kalite, işi yapanın, işi en
iyi bildiğini bu nedenle de işi yapanların özendirilmesini
savunur. Yöneticiler çalışanlarına saygı gösterirlerse onlarda müşterilerine saygı gösterir, yönetim çalışanların
sorunlarıyla ilgilenirse onlarda müşterilerin sorunlarıyla
ilgilenir. (Kavuncubaşı, 2000:123)

1.2.

Motivasyon ve Kalite/Verimlilik İlişkisi

Yüksek iş gören performansı için öncelikli şart doğal olarak, işin gerektirdiği niteliklere uygun iş görenin seçilmesidir. İşletme organizasyonunda doğru bir iş gören seçim
politikası uygulandıktan sonra ise başarı, bu iş görenin
doğru yönetilmesi ile sağlanabilecektir. İşletme yönetiminin iş göreni motive edebilmesi diğer bir ifadeyle performansı kontrol edebilmesi, değerlendirmesi ve arttırabilmesi, motivasyon yöntemleri olarak adlandırılabilecek
bazı tekniklerin uygulanmasına bağlı olacaktır. Sözü edilen motivasyon yöntemleri şunlardır (Yaralıoğlu, 2001:
130)
■■ Emeğin tam karşılığını verecek ücret politikalarının uygulanması,
■■ Uygun çalışma ortamlarının oluşturulması,
■■ Yetki ve sorumlulukların doğru dağıtılması,
■■ Personel arasında adaletin sağlanması,
■■ Personelin çeşitli düzeylerde alınan kararlara katılımının sağlanması,
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■■ Emir ve talimatların planlanmış hiyerarşik yapıya uygun olarak akmasının sağlanması,

personeline ne kadar çok önem verilir ise hastane o kadar
verimli ve kaliteli bir sağlık hizmeti verir.

■■ İş görenin kişisel performansının doğru yöntemlerle
ödüllendirilmesi,

2.1.

MOTİVASYON VE TEMEL
KAVRAMLAR
Motivasyon Tanımı

Motivasyon öyle nazik bir dengedir ki; en ufak bir değişiklik bile çalışanların şevkini kırabilir. Örneğin; bir iş arkadaşınızın size selam vermeden geçmesi ya da tam tersi,
yöneticinizin omzunuzu sıvazlayarak “her şey yolunda mı”
diye sorması sizi harekete geçirebilir (Sağlam, 2008:22).
Buradan da anlaşılacağı üzere bu dengeyi iyi kurmak gerekir. Motivasyon da önemli olan karmaşıklığı giderebilecek doğru yöntemi bulabilmektir ve Will Rotgers’ten aktarıldığı gibi; “Balığa çıktığınızda oltaya sevdiğiniz pastayı
değil, balığın sevdiği yemi takarsınız” (Mess 2004: 5).

3.1.

Araştırmanın Metodolojisi

3.1.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın araştırma kısmında Eskişehir il merkezindeki iki adet devlet hastanesi ve bir adet ağız diş hastanesindeki toplam 308 çalışanın çalışma ortamı açısından, yönetim ve çalışan ilişkisi açısından, ücret sistemi açısından,
karar verme süreci yeterliliği açısından, hastalarla ilişkileri
açısından, Sağlıkta kalite ve Verimlilik sistemine yaklaşımları ve bu sistemin onları motive etme şekilleri hakkındaki
görüşleri ortaya çıkarılmıştır.
3.1.2. Araştırmanın Önemi

2.2.

Çalışanların Motive Edilmesi

Hizmet işletmelerinde hizmet kalitesinin ve işletme verimliliğinin temel belirleyicisi çalışanlardır. Verilen hizmetlerin
kişisel olduğu bu örgütlerde etkinliğin sağlanabilmesi için
çalışanların iş doyumunun yüksek düzeyde sağlanması
gerekir (Tengilimoğlu 2005: 24).

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde sağlıkta kalite standartları uygulamaları 2007 yılı itibariyle uygulamaya konulmuştur. Mevcut kalite ve verimlilik sisteminin uygulanabilmesi için öncelikle en tepe yöneticiden başlayarak,
temizlik personeline kadar tüm çalışanların bu konuya
motive edilmesi gerekmektedir.

Çalışanların motive edilmesinde örgüt amaçları ile kişilerin amaçlarının örtüşmesi gerekmektedir (Erkut, 1992:
15-16). Bu örtüşmenin gerçekleşmesi durumunda motivasyon verimlilik ilişkisi ortaya çıkacaktır. Örgütün amacına ulaşması durumunda birey de amacına ulaştığına
inanıyorsa verimliliğin elde edilmesi daha kolay olacaktır
(Oral vd. 1997: 93). Çünkü insanlar yaptıkları işten ve iş
çevresinden memnun oldukları sürece daha verimli çalışmaktadırlar (Eren 2003: 553).

Ülkemizde bu konularla ilgili çalışmalara bakıldığında, söz
konusu kalite, verimlilik ve motivasyon konularını ayrı
ayrı ele alan çalışmaların çok olmasına rağmen, kalite ve
verimlilik uygulamasının sağlık çalışanlarının motivasyon
düzeyini inceleyen çalışmaların pek olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, performans uygulaması ve çalışan motivasyonuna etkilerinin incelenmesine bu çalışmada yer
verilmiştir.

2.3.

Bu araştırma, yalnızca Eskişehir ilinde bulunan iki farklı
hastane ve bir ağız ve diş sağlığı hastanesinde çalışan yönetici, tabip, yardımcı sağlık personeli, genel idari hizmetler personeli ve teknik hizmetler sınıfı personeli üzerinde
yapıldığından sonuçlarının diğer hastanelerde çalışan
personellere genellenmesi mümkün değildir. Araştırma
kapsamında yer alan üç kurumdan elde edilen bu bulguları, bütün illerde çalışan sağlık personeli için genellemek
doğru olmayabilir.

Sağlık Sektöründe Personel
Motivasyonunun Önemi

Hizmet kalitesinin ve işletme verimliliğinin yükselmesi
ise personele verilen önemden ve personeli motive eden
araçlardan geçmektedir.
Hastanelerin de toplumun gereksindiği sağlık hizmetlerini
karşılamak amacıyla faaliyet gösteren emek-yoğun teknolojiye sahip bir örgüt olduğu göz önüne alındığında belirlenen amaca ulaşmada, hastanenin başarısı ya da başarısızlığı personeline bağlıdır (Özer vd., 2003: 118). Dolayısıyla da
sağlık personelinin öneminin yadsınamaz bir gerçek olduğu ortaya çıkmaktadır (Pınar vd., 2005: 205-206). Hastane
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3.

3.1.3. Araştırmanın Sınırlılıkları

3.1.4. Araştırmanın Metodu ve Materyali
Veriler anket yöntemi aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışma
ortamının yoğunluğu nedeniyle dağıtılan 400 anketten
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308 adet geri dönüşüm sağlanabilmiş ve değerlendirmeye alınmıştır.

3.1.5. Verilerin Toplanması ve Analizi
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Araştırma Eskişehir İlinde Sağlık Bakanlığı’ na bağlı
Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi
ve Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde çalışan tüm
personel grubuna yapılmıştır. Araştırmada toplamda 400
adet anket formu dağıtılmıştır. Anketlerin geri dönüş oranı %77’dir. Toplam cevaplanan 308 adet anketin tamamı,
değerlendirmeye alınmış ve yeterli örnekleme ulaşılmıştır.
Verilerin istatistiksel analizinde SPSS (Statistical Package
for Social Sciences for Windows, Release, ver. 18.0) programından yararlanılmıştır.

Araştırmada, veri toplama aracı olarak belirlenen 6 demografik ölçek ve 23 likert ölçekli tarafımızca hazırlanan bir
anket kullanılmıştır. Anketin güvenirlik analizi Cronbach’s
Alpha Değeri= 0,97’dir. Ankette yer alan sorularla araştırmaya örneklem olan her çalışanın cinsiyeti, eğitim durumu, yaşı, çalıştığı hizmet sınıfı, yönetsel pozisyon durumu
ve gelir düzeyine ilişkin bilgiler elde edilmiştir.
Araştırmada likert ölçekli olan toplam 23 adet soru 4(Dört)
ana bölüme ayrılarak gruplandırılmıştır. Ankette çalışma ortamını ilgilendiren 8 adet, yönetim çalışan ilişkisini
ele alan 5 adet, karar verme sürecini ilgilendiren 6 adet,
hastalarla ilişkiler konusunu ilgilendiren 4 adet soru yer
almıştır.

Frekans

Yüzde (%)

20-30

49

16

31-40

152

49

41-50

92

30

51-60

13

4

60 ve Üstü

2

0,06

308

100

Toplam

Araştırmaya katılanların 49’u (% 16) 20-30 yaş, 152’si (%
49) 31-40 yaş, 92’si (% 30) 41-50 yaş, 13’ü (% 4) 51-60
yaş, 2’si (%06) 60 ve üstü yaş aralığındaki çalışanlardan
oluşmaktadır.
Tablo 4: Araştırmaya katılanların “Hizmet Sınıfına” göre
dağılımı
Frekans

Yüzde (%)

Tabip

67

21

Yardımcı Sağlık Personeli

169

55

Genel İdari Hizmetler

40

13

Teknik Hizmetler

15

5

Diğer

17

6

Toplam

308

100

Araştırmaya katılanların 67’si (%21) Tabip, 169’u (%55)
Yardımcı Sağlık Personeli, 40’ı (%13) Genel idari Hizmetler,
15’i (%5) Teknik Hizmetler, 17’si (%6) Diğer Hizmetler sınıfına tabi personelden oluşmaktadır.
Tablo 5: Araştırmaya katılanların “Yönetsel Pozisyonuna” göre
dağılımı
Frekans

Yüzde (%)

Hemşirelik Hizmetleri

42

14

3.1.6.1. Araştırmaya İlişkin Demografik Özellikler

Hekimlik Hizmetleri

34

11

Müdür ve Müdür Yardımcısı

13

4

Tablo 1: Araştırmaya katılanların “Cinsiyete” göre dağılımı

Cevapsız

220

71

Yönetsel Toplam

89

30

3.1.6. Araştırmanın Bulguları

Frekans

Yüzde (%)

Kadın

186

60

Erkek

122

40

Toplam

308

100

Araştırmaya katılanların 186’sı (%60) kadın ve 122’si (%40)
erkektir.
Tablo 2: Araştırmaya katılanların “Eğitim Durumuna” göre
dağılımı
Frekans

Yüzde(%)
15

Araştırmaya katılanlardan Yönetsel Pozisyonu olanların 42’si (%47) Hemşirelik Hizmetleri, 34’ü (%38) Hekimlik
Hizmetleri, 13’ü (%14) Müdür ve Müdür Yardımcısı hizmetleri sınıfından oluşmaktadır. Araştırma yapılan toplam 3
Hastanede araştırmaya katılan 308 personelin 89’u (%29)
yönetici pozisyonuna sahiptir. (Bölüm sorumlu hekimleri ve
hemşireleri de yönetici pozisyonunda değerlendirilmiştir.)
Tablo 6: Araştırmaya katılanların “Gelir Durumuna” göre
dağılımı

Lise

45

Ön Lisans

119

39

Frekans

Yüzde (%)

Lisans

80

26

1500-2500 TL

228

74

Yüksek Lisans

26

8

2501-3500 TL

29

9

Doktora

6

2

3501-4500 TL

17

5

Tıp Uzmanlığı

32

10

4501 ve Üstü TL

34

11

Toplam

308

100

Toplam

308

100

Araştırmaya katılanların 45’i Lise (%15), 119’u (%39) Ön
Lisans, 80’i (%26) Lisans, 26’sı (%8) Yüksek Lisans, 6’sı (%2)
Doktora, 32’si (%10) Tıp Uzmanlığı mezunudur.

144

Tablo 3: Araştırmaya katılanların “Yaş Durumuna” göre
dağılımı

Araştırmaya katılanların 228’i (%74) 1500-2500, 29’u (%9)
2501-3500, 17’si (%5) 3501-4500, 34’ü (%11) 4501 ve Üstü
geliri bulunmaktadır.

SÖZEL BİLDİRİLER
3.1.6.2. Likert Ölçekli Soruların Frekans Dağılımı

3.1.6.3. Tanımlayıcı Analizler

Çalışmada 5 ana bölüme ayrılan 5’li likert ölçek kullanılarak hazırlanan toplam 25 sorunun memnuniyet oranları
ile ilgili dağılımları şu şekilde verilmiştir.

Araştırmada kalite ve verimlilik uygulaması ile çalışanların
motivasyon durumu arasındaki ilişki T-testi ve Korelasyon
analizi ile incelenmiştir. Demografik özellikleri belirlemek
için sorulan 2 kategorili sorularda T-testi yapılarak farklılık olup olmadığı analiz edilirken, diğer likert ölçekli sorular arasındaki ilişkilerin güçleri ise Korelâsyon Analizi ile
araştırılmıştır.

Araştırmaya katılanların en yüksek oran ile memnun olduklarını belirttikleri sorular; %86,7 ile Danışma ve yönlendirme hizmetlerinin yeterliliği, %86,4 ile Hastadan girişimsel işlemler öncesi onam alma süreci ve %86 ile Kalite
ve Verimlilik uygulaması ile gelen yaptığını kaydet esaslı
muayene ve tedavi uygulamasıdır.

KATILIM
SAYISI

ORTALAMA
DEĞER

STANDART
SAPMA

STANDART
HATA
DEĞERİ

Tabip

66

3,4091

1,02247

0,12586

Yrd. Sağ. Pers.

169

3,4793

0,93279

0,07175

Hizmet Sınıfı

Tabloda görüldüğü gibi tabip ve yardımcı sağlık personeli çalışanlarımızın, “Hastadan girişimsel işlemler öncesi
onam alma durumundan” kısmen memnun ve memnun
oldukları görülmektedir.
Tablo 9:
Varyansların
Eşitliğine İlişkin
Levene’s Testi

Soru 24

Varyans Eşit ise

Ortalamanın Eşitliğine İlişkin T Testi

F

Sig.

t

df

Sig.
(2-tailed)

Ort.

Farkın Standart
Hatası

1,317

0,252

-0,504

233

0,614

-0,070

-0,485

109,6

0,629

-0,070

Varyans Eşit Değil ise

Güven Ar. (%95)
Alt Sınır

Üst Sınır

0,13915

-0,3444

0,2039

0,14488

-0,3573

0,2169

Test Değeri: Sig.>0.05 olduğundan varyansların aynı olduğu durumdaki Sig.(2-tailed) satırına bakılır.0,614>0.05 olduğundan. Tabip ve yardımcı sağlık personeli çalışanlarımızın, hastadan girişimsel
işlemler öncesi onam alınması durumundan anlamlı bir fark yoktur.

Tablo 10: Karar Toplantılarında Kendilerini Amirlerine İfade
Edebilme Durumuna Kadın ve Erkek Çalışanların
Yaklaşımı
Cinsiyet

KATILIM
SAYISI

ORTALAMA
DEĞER

STANDART
SAPMA

Yandaki tabloda görüldüğü gibi kadınlar “Karar toplantılarında kendimi amirlerime ifade edebilme durumundan” Kısmen memnunum şeklinde cevap verirken, erkekler, kısmen memnun ve memnun oldukları yönünde
cevap vermişlerdir.

STANDART
HATA
DEĞERİ

Kadın

186

3,0753

1,13649

0,08333

Erkek

122

3,5984

1,04967

0,09503
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Araştırmaya katılanların en yüksek oran ile memnuniyetsiz oldukları sorular; %66,9 ile ücret sisteminin doktor ve
diğer personel için ayrı uygulanması, %60,1 ile ek ödeme
sistemi uygulamalarıdır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 8: Hastadan Girişimsel İşlemler Öncesi Onam Alma
Sürecine Tabip ve Yardımcı Sağlık Personelinin
Yaklaşımı

Tablo 11:

Soru 19

Varyans Eşit ise
Varyans Eşit Değil ise

Varyansların
Eşitliğine İlişkin
Levene’s Testi

Ortalamanın Eşitliğine İlişkin T Testi
Güven Ar. (%95)

F

Sig.

t

df

Sig.
(2-tailed)

Ort.

Farkın St. Hatası

Alt Sınır

Üst Sınır

0,983

0,322

-4,071

306

0,000

-0,523

0,12850

-0,7759

-0,2702

-4,139

273,0

0,000

-0,523

0,12639

-0,7719

-0,2742

Test Değeri: Yukarıda T-testi tablosunun sonucunda çıkan değerler verilmiştir. Görüldüğü gibi Sig>0,05 olduğundan varyansların aynı olduğu Sig.(2-tailed) satırına bakılır. 0,000<0,05 olduğundan.
Karar toplantılarında kendilerini amirlerine ifade edebilme durumu bakımından kadın ve erkek personel açısından anlamlı bir fark vardır.
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Tablo 12: Kurumda Kalite ve Verimlilik Uygulamalarından
Sonra Oluşturulan Fiziki Çalışma Koşullarına Kadın
ve Erkek Çalışanların Yaklaşımı
Cinsiyet

KATILIM
SAYISI

ORTALAMA
DEĞER

STANDART
SAPMA

STANDART
HATA
DEĞERİ

Kadın

186

2,9086

1,14714

0,08411

Erkek

122

3,3033

1,13465

0,10273

Yandaki tabloda görüldüğü gibi kadınlar ve erkekler
“Kurumda kalite ve verimlilik uygulamalarından sonra
oluşturulan fiziki çalışma koşullarından” Kısmen memnun
oldukları yönünde cevap vermişlerdir.

Varyansların Eşitliğine
İlişkin Levene’s Testi

Soru 3

Varyans Eşit ise

Ortalamanın Eşitliğine İlişkin T Testi

F

Sig.

t

df

Sig.
(2-tailed)

Ort.

Farkın St. Hatası

0,001

0,979

-2,966

306

0,003

-0,394

-2,973

260,9

0,003

-0,394

Varyans Eşit Değil
ise
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Tablo 13:

Güven Ar. (%95)
Alt Sınır

Üst Sınır

0,13307

-0,6565

-0,1328

0,13277

-0,6561

-0,1332

Test Değeri: Yukarıda T-testi tablosunun sonucunda çıkan değerler verilmiştir. Görüldüğü gibi Sig>0,05 olduğundan varyansların aynı olduğu Sig.(2-tailed) satırına bakılır. 0,003<0,05 olduğundan.
Kurumda performans ve kalite uygulamalarından sonra oluşturulan fiziki çalışma koşulları durumu bakımından kadın ve erkek personel açısından anlamlı bir fark vardır.

Tablo 14. Uygulanan Sağlıkta Kalite ve Verimlilik Sistemine
Gelir Grubuna Göre Yaklaşım
KATILIM
SAYISI

ORTALAMA
DEĞER

STANDART
SAPMA

STANDART
HATA
DEĞERİ

1500-2500

228

2,3070

1,25672

0,08323

4501 ve Üstü

34

2,5000

1,37620

0,23602

Gelir

Yandaki tabloda görüldüğü gibi 1500-2500 gelir grubuna
sahip çalışanlar “Mevcut Kalite ve Verimlilik sisteminden” Memnun olmadıkları yönünde cevap verirken, 4501
ve Üstü gelir grubuna sahip çalışanlar ise Memnun olmadıkları ve Kısmen memnun oldukları yönünde cevap
vermişlerdir.

Tablo 15:
Varyansların Eşitliğine
İlişkin Levene’s Testi

Ortalamanın Eşitliğine İlişkin T Testi

Soru 14

Varyans Eşit ise

F

Sig.

t

df

Sig.
(2-tailed)

Ort.

Farkın St. Hatası

1,117

0,292

-0,825

260

0,410

-0,193

-0,771

41,624

0,445

-0,193

Varyans Eşit Değil
ise

Güven Ar. (%95)
Alt Sınır

Üst Sınır

0,23394

-0,6536

0,2677

0,25026

-0,6982

0,3122

Test Değeri: Sig.>0.05 olduğundan varyansların aynı olduğu durumdaki Sig.(2-tailed) satırına bakılır.0,410>0,05 olduğundan. Mevcut kalite ve verimlilik sisteminden 1500-2500 gelir grubuna ve
4501 ve üzeri gelir grubuna sahip çalışanlarımız açısından anlamlı bir fark yoktur.

Tablo 16: Yönetsel Pozisyona Göre Yöneticilerin Kalite ve
Verimlilik Uygulamasına Yaklaşımı
KATILIM
SAYISI

ORTALAMA
DEĞER

STANDART
SAPMA

STANDART
HATA
DEĞERİ

Hemşirelik Hizm.

42

2,5000

0,96903

0,14952

Hekimlik Hizm.

34

2,6765

1,22402

0,20992

Yönetsel
Pozisyon

146

Yandaki tabloda görüldüğü gibi Hemşirelik hizmetleri ve hekimlik hizmetleri grubuna tabi yöneticilerin
“Yöneticilerin kalite ve verimlilik uygulanması çalışmalarından” Kısmen memnun oldukları ve memnun olmadıkları yönünde cevap verdikleri görülmektedir.
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Tablo 17:
Varyansların Eşitliğine
İlişkin Levene’s Testi

Ortalamanın Eşitliğine İlişkin T Testi

Soru 9

Varyans Eşit ise

Güven Ar. (%95)

F

Sig.

t

df

Sig.
(2-tailed)

Ort.

Farkın Standart
Hatası

Alt Sınır

Üst Sınır

2,941

0,091

-0,702

74

0,485

-0,176

0,25149

-0,6776

0,3246

-0,685

62,112

0,496

-0,176

0,25773

-0,6916

0,3387

Varyans Eşit Değil
ise

SORU 22
SORU 22

SORU 23

Korelasyon katsayısı
0,01 MaindarlıkDüzeyi
Katılım Sayısı
Korelasyon katsayısı
0,01 MaindarlıkDüzeyi
Katılım Sayısı

1
308
,673**
,000

çalışmaları kapsamında uygulanan hasta ve çalışan gü-

,673**
,000

vardır. Denilebilir ki oluşturulan fiziki çalışma koşulla-

venliği uygulamaları” arasında pozitif doğrusal bir ilişki
rı hasta ve çalışan güvenliğinin uygulanmasına imkân

308

308

“Hastaya uygulanan tıbbi hizmetlerin kalitesi” ile “Kalite
ve Verimlilik uygulaması ile gelen yaptığını kaydet esaslı
muayene ve tedavi uygulaması” arasında güçlü pozitif ve
doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bu iki değişken arasında
bir neden sonuç ilişkisi olmamakla birlikte yaptığını kaydet esaslı muayene ve tedavi uygulamasını benimseyen
çalışanların, hastaya uygulanan tıbbi hizmetleri kaliteli
buldukları söylenebilir.
Aslında çalışan, çalıştığına inanılan ancak çalışmalarını
belgeleyemeyen, kayıt tutmayan personelin ödüllendirilmesi beklenmemelidir. Hiçbir kalite sistemi kayıt altına
alınmayan süreçleri değerli bulmaz. Kaliteli sağlık hizmeti
verme sorumluluğunu yerine getirmek, sağlık hizmeti sunumunu bütün detayları ile kayıt altına alacak sistematik
bilgi toplanması ve bu bilginin sağlık hizmet sunucuları
ve kamu ile paylaşılması yoluyla mümkün olabilir. Sağlık
kayıtlarının sağlıklı tutulması, yapılacak her türlü değerlendirme, ölçüm ve ödüllendirme için vazgeçilmez bir unsurdur. Kalite uygulamasının çalışanları kayıta zorlaması
bu yüzden önemli bir başarı göstergesidir. (http://www.
performans.saglik.gov.tr)
Tablo 19: Fiziki Koşullar ve Hasta ve Çalışan Güvenliği İlişkisi

SORU 3

SORU 6

Korelasyon katsayısı
0,01 MaindarlıkDüzeyi
Katılım Sayısı
Korelasyon katsayısı
,693**
0,01 MaindarlıkDüzeyi ,000
Katılım Sayısı

SORU 6
1
308

sağlamıştır.
Hizmet İşletmelerinde iş doyumunu etkileyen kurumsal
faktörler içerisinde yer alan fiziksel koşullar çok önemlidir. Çalışanlar, ısısı, nemi, havalandırması, ışığı, sessizliği,
rahatlığı, tehlikesiz oluşu yönlerinden çalışmaya elverişli koşulları olan işyerlerini yeğlemekte, bunlara yüksek
değer vermektedir. Ayrıca çalışanların çoğu, işyerlerinin
evlerine yakın, çalıştıkları binanın temiz, işleri için gerekli
araç-gereçlerin uygun ve kullanılabilir olmasını istemektedirler. Bireylere bu imkânların sağlanması, doyum için
gerekli görülmektedir. Çoğu kez bireylerin kaygılarını, işe
karşı olumsuz tutumlarını, psikolojik sorunlarını çalışma
koşullarına yansıtarak, bunlardan yakınma yoluyla ortaya
çıktıkları görülür (ÇİMEN-ŞAHİN, 2007, s.57).
Tablo 20: Çalışanların Kendilerini İfadesi ile Yöneticilerin
Kaliteyi Uygulayabilmeleri Arasındaki İlişki
SORU 9
SORU 9

SORU 19

Korelasyon katsayısı
0,01 MaindarlıkDüzeyi
Katılım Sayısı
Korelasyon katsayısı
,625**
0,01 MaindarlıkDüzeyi ,000
Katılım Sayısı

SORU 19
1
308

,625**
,000
1

308

308

“Karar toplantılarında çalışanların kendilerini amirlerine
ifade edebilme durumu” ile “Yöneticilerin kaliteyi uygulayabilmeleri çalışmaları” arasında pozitif doğrusal bir ilişki

,693**
,000

bulunmaktadır. Gerçekten de karar verme sürecindeki
1

308

oluşturulan fiziki çalışma koşulları” ile “Kalite ve Verimlilik

SORU 23

1

SORU 3

“Kurumda kalite ve verimlilik uygulamasından sonra
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Tablo 18: Tıbbi Hizmetlerin Kalitesi ile Yaptığını Kaydet Esaslı
Muayene ve Tedavi Uygulaması Arasındaki İlişki

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Test Değeri: Sig.>0.05 olduğundan varyansların aynı olduğu durumdaki Sig.(2-tailed) satırına bakılır.0,485>0.05 olduğundan Yöneticilerin kalite ve verimlilik uygulanması çalışmalarından Hemşirelik
Hizmetleri Yöneticileri ve Hekimlik Hizmetleri Yöneticileri açısından anlamlı bir fark yoktur.

308

toplantılarda çalışanların kendilerini iyi ifade edebilmeleri
için öncelikle yöneticilerin hastane kalite sistemini benimsemiş olmaları gerekmektedir.
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Tablo 21: Uygulanan Kalite ve Verimlilik Değerlendirme Sistemi
ile Yönetimin Kararlara Destek Süreci Arasındaki
İlişki
SORU 12
SORU 12

Korelasyon katsayısı
0,01 MaindarlıkDüzeyi
Katılım Sayısı

1
308
,558**
,000

,558**
,000
1

308

308

“Yönetimin alınan kararlara destek olma süreci” ile
“Uygulanan kalite ve verimlilik değerlendirme sistemi” arasında pozitif doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Denilebilir
ki yönetim alınan kararlara destek olduğu sürece sağlıkta
kalite ve verimlilik sistemi iyi uygulanabilmektedir.

4.
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SORU 1

Korelasyon katsayısı
0,01 MaindarlıkDüzeyi
Katılım Sayısı

SORU 1

4.1.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkileri

Hastane kalite ve verimlilik sistemi ile ortaya konan sağlık yönetimi ve hizmet sunumundaki değişim, bütün mali
ve siyasi aktörler, sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanları
tarafından daha fazla benimsendikçe ve uygulandıkça,
Sağlıkta Kalite ve Verimlilik uygulanmasının çalışanların
motivasyonuna sağladığı etkiler araştırılıp buna yönelik
organizasyon kültürü geliştirildiği sürece çok daha etkili
sonuçlara ulaşılacaktır.
Araştırma Eskişehir İlinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi
ve Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde çalışan tüm
personel grubuna yapılmıştır.

4.2.

Elde edilen Sonuçlar

Frekans Analizi ile şu sonuçlara ulaşılmıştır:
■■ Araştırmaya katılanların en yüksek oran ile memnun
olduklarını belirttikleri sorular; %86,7 ile Danışma
ve yönlendirme hizmetlerinin yeterliliği, %86,4 ile
Hastadan girişimsel işlemler öncesi onam alma süreci ve %86 ile Kalite ve Verimlilik uygulaması ile gelen
yaptığını kaydet esaslı muayene ve tedavi uygulamasıdır.
■■ Araştırmaya katılanların en yüksek oran ile memnuniyetsiz oldukları sorular; %66,9 ile ek ödeme ücret sisteminin doktor ve diğer personel için ayrı uygulanması,
%60,1 ile mevcut ek ödeme ücret sistemi uygulamalarıdır.
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T-Test (Bağımsız Gruplar) Analizi ile şu sonuçlar elde
edilmiştir:
■■ Tabip ve yardımcı sağlık personeli çalışanlarımız.
“Uygulanan kalite ve verimlilik değerlendirme sisteminden memnun musunuz” sorusuna memnun olmadıkları ve kısmen memnun oldukları yönünde cevap
vermişlerdir. Ayrıca tabip ve yardımcı sağlık personeli
çalışanlarımızın, uygulanan kalite ve verimlilik değerlendirme sisteminden memnuniyet durumlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
■■ Tabip ve yardımcı sağlık personeli çalışanlarımızın,
hastadan girişimsel işlemler öncesi onam alınması durumunda memnuniyet oranları yüksek olup aralarında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
■■ Karar toplantılarında kendilerini amirlerine ifade edebilme durumu bakımından erkek çalışanlar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
■■ Kurumda hastane kalite ve verimlilik uygulamalarından sonra oluşturulan fiziki çalışma koşulları durumu
bakımından kadın çalışanlar lehine istatistiksel olarak
anlamlı bir fark vardır.
■■ Mevcut sağlıkta kalite ve verimlilik sisteminden en alt
gelir grubuna ve en üst gelir grubuna sahip çalışanlar
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
■■ Yöneticilerin kalite ve verimlilik standartları uygulanması çalışmalarından Hemşirelik Hizmetleri
Yöneticileri ve Hekimlik Hizmetleri Yöneticileri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
Korelasyon Analizi ile şu sonuçlar elde edilmiştir:
■■ “Hastaya uygulanan tıbbi hizmetlerin kalitesi” ile
“Kalite ve Verimlilik uygulaması ile gelen yaptığını kaydet esaslı muayene ve tedavi uygulaması” arasında
güçlü pozitif ve doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.
■■ “Kurumda kalite ve verimlilik uygulamasından sonra
oluşturulan fiziki çalışma koşulları” ile “Kalite ve verimlilik çalışmaları kapsamında uygulanan hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları” arasında pozitif doğrusal
bir ilişki vardır.
■■ “Karar toplantılarında çalışanların kendilerini amirlerine ifade edebilme durumu” ile “Yöneticilerin sağlıkta
kalite ve verimlilik standartlarını uygulayabilmeleri çalışmaları” arasında pozitif doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.
■■ Yönetimin alınan kararlara destek olma süreci” ile
“Uygulanan kalite ve verimlilik değerlendirme sistemi”
arasında pozitif doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.

Öğrenilen Dersler

Sonuç olarak, Sağlıkta Kalite ve Verimlilik Uygulamasının
çalışan motivasyonunu etkilediği ve Demografik faktörlere göre de değişiklik gösterdiği durumuna ulaşılmıştır.
Standartlar yönetimce ne kadar benimsenirse ve ne kadar
sahada takip edilerek uygulamaya dönüştürülmesi desteklenirse, çalışanın motivasyonu da o yönde pozitif olacaktır. Süreç en üstten en alta bir takım çalışması olarak
uygulandığı ölçüde; çalışanların motivasyonun da pozitif
değişiklikleri beraberinde getiren bir uygulamadır.

5.

ARAŞTIRMANIN BÜTÇESİ VE
FİNANSMANI

Araştırmanın saha anket uygulaması ve SPSS veri analizi
tamamen bildiri sahipleri tarafından yapılmış ve uygulanmış olduğundan dolayı herhangi bir ek finansmana ihtiyaç
duyulmamıştır.
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2

Kalite değerinin artırılması ve kalite iyileştirme tekniklerinin neler olacağı konularında yapılacak stratejik planlama sürecinde
liderlik önemli bir faktördür. Hastanelerde baskın olan meslek grubu hekimlerdir; bu nedenle hekimlerin klinik başarısı ve
hastane içindeki liderlik durumları kalite çalışmalarının başarısını direk etkilemektedir. Bu çalışmada hekimlerin biyokimya
laboratuarından memnuniyet düzeyleri değerlendirilmiştir. Araştırmada 27 soruluk anket uygulanmış olup, soruların 5
tanesi demografik verileri içermektedir. Analizde anket yapılan bireylerin tanımlayıcı özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu
amaçla ortalamalardan, frekans dağılımlarından, minimum ve maksimum değerlerden yararlanılmıştır. Kullanılan ölçeklerin
güvenilirlerini test etmek için Alfa (α) modeli (Cronbach Alpha Coefficient) kullanılmıştır. Sonuç olarak; araştırma kapsamında
incelenen 21 değişken “Biyokimya Laboratuar Hizmetlerinde İzlenilen Süreç İle İlgili Memnuniyet Durumu”, “Test Sonuçlarında
Çıkan Hata ile İlgili Algı Düzeyi” , “Laboratuar Sonuçlarıyla İlgili Memnuniyet Durumu”, “Testler İle İlgili Memnuniyet Düzeyi”,
Laboratuar Sonuçlarıyla İlgili Bilgiye Erişilebilirlikle İlgili Memnuniyet Düzeyi” ve “Laboratuar Sonuçlarında Görülebilecek
Hatanın Nedenlerine İlişkin Algı Düzeyi” olmak üzere 6 faktör grubu altında toplanmıştır. Faktör gruplarına göre hekimlerin
verdiği cevaplar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyokimya Laboratuarı, Hekimler, Memnuniyet

QUALITY STANDARDS OF LABORATORIES AND MEASUREMENT OF SATISFACTION LEVEL OF DOCTORS IN BIOCHEMISTRY
LABORATORY
SUMMARY
Leadership is an important issue for improving quality value and choosing the quality improvement techniques for strategic
planning processes. The physicians are dominant occupational group in hospitals; clinical sucsess and leadership situations
of them directly affects to success of the quality operations. In this study, satisfaction levels of physicians were evaluated from
biochemistry laboratory. The questionnaire was applied in this study includes 27 questions and 5 of them includes demographic
data. Descriptive characteristics of the participants have been tried to analysis. For this purpose; the average, frequency
distribution, a minimum and maximum value has been used. The Alpha (α) model (Cronbach Alpha Coefficient) has been used
for the reliability of the scales.As a result; 21 variables are grouped into six ; ‘Satisfaction status from process of biochemistry
laboratory’ ‘Perception level of error in the test results’ ‘Satisfaction Status on laboratory results’ ‘Level of Satisfaction about
Tests’ ‘Level of Satisfaction on accessibility of Laboratory Results’ ‘The perception concerning about the causes at errors in
laboratory results’. Answers given by the physicians were evaluated according to the factor groups.
Keywords: Biochemistry laboratory, Doctors, Satisfaction

1.

GİRİŞ

Sağlık hizmetlerinin temel hedefi, toplum sağlığını yükseltmek ve kuruma başvuran hastaların sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sağlık sektöründe üretim hizmetlerinin
yapıldığı yerlerden biri hastanelerdir ve hizmetin kullanıcıları da hastalardır. Kaliteli bir sağlık hizmetinden bahsedebilmek için gereken kaynakların verimli bir şekilde
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dağıtılması ve kullanılması, hizmetin etkili biçimde verilmesi, gerek kaynak dağıtımda gerekse hedef kitlenin
hizmetlere ulaşımında hakkaniyete özen gösterilmesi
ve hizmet sunumu sırasında ve sonrasında hizmeti kullananların memnuniyetinin sağlanması gerekmektedir
(Hayran ve Uz, 2008).
Klinik hizmet kalitesi ile tanı ve tedavi için kanıta dayalı doğru kararların verilmesi, uygun ilaç ve iyileştirici

SÖZEL BİLDİRİLER

Sağlık Hizmetlerinde Kalite

Sağlık kurumları, sağlık hizmetlerinde artan maliyetler ile
birlikte sunulan hizmetin etkin ve etkili olması konusunda
baskı ile karşı karşıyadır. Sağlık hizmet örgütlerinin karmaşık bir yapıya sahip olması, sağlık hizmet sağlayıcılarının kısmi özelleştirme çalışmaları, artan müşteri talepleri
ve hasta güvenliğinin sağlanması konusunda artan farkındalık, sağlık kurumları üzerindeki baskıları daha da artırmaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri(KYS), bu baskıların
altından kalkılabilmesi konusunda hastanelere yol gösterici olmaktadır. Wardhani ve diğerleri (2009), yaptıkları
literatür çalışmasında KYS uygulamalarını etkileyen başta
örgütsel kültür ve örgütsel dizayn olmak üzere kalite için
liderlik, hekim katılımı, kaliteli yapı ve teknik yeterlilik konularında altı önemli faktör olduğunu tespit etmişlerdir.
Kalite yönetim uygulamaları konusunda tüm örgütün aynı
inanç ve değeri taşımaları, aynı norm ve davranışları sergilemeleri önemlidir. Hastanenin büyüklüğü (yatak kapasitesi, çalışan personel sayısı), statüsü(genel hastane veya
dal hastanesi olması, branşı), mülkiyetinin kime ait olduğu
(özel veya kamu hastanesi olması) konuları örgütsel yapının kapsamındadır ve KYS uygulamalarını etkileyen önemli bir faktördür. Örgütün kalite değerinin artırılması, kalite
iyileştirme tekniklerinin neler olacağı konularında yapılacak stratejik planlama sürecinde liderlik önemli bir faktördür. Hastanelerde baskın olan meslek grubu hekimlerdir;
bu nedenle hekimlerin klinik başarısı ve hastane içindeki
aktif çalışmaları KYS uygulamalarının başarısını etkileyen
belirleyici bir faktördür (Balding, 2005)

2.

2.1.

TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ
BİYOKİMYA LABORATUVARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Araştırmanın Amacı

Tekirdağ Devlet hastanesi Biyokimya Laboratuarı 2007
yılından itibaren Sağlık Bakanlığı’nın tüm değişim programına ait kalite standartlarını uygulamaktadır. Uygulama

2.2.

Araştırma Yöntemi

Araştırmada uygulanan yöntem literatür incelemesi,
araştırmanın amacının belirlenmesi, anket sorularının
hazırlanması, anket formlarının uygulanması, verilerin
kodlanması ve düzenlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesinden oluşmaktadır.
Bu çalışma kapsamında kullanılan kullanıcı anketi literatürde yer alan çalışmalardan ve bu alanda hazırlanmış
olan anketlerden yararlanılarak oluşturulmuştur. Anket
uygulaması Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan anketler Şubat-Mart 2014 tarihleri
arasından itibaren yüz yüze görüşme yöntemi ile tamamen tesadüfi bir şekilde toplam 90 kişiye uygulanmıştır.
Araştırmada uygulanan anket çalışması 27 soru ve 2 bölümden oluşmaktadır. Beş sorudan oluşan birinci bölüm,
katılımcıların sosyo-kültürel özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. 22 sorudan oluşan ikinci
bölüm ise katılımcıların Biyokimya laboratuarı hakkındaki
beğeni, talep ve algılarını saptamaya yöneliktir.
2.2.1. Verilerin Analiz Edilmesinde Kullanılan
Yöntemler
2.2.1.1. Tanımlayıcı İstatistikler
Analizin bu bölümünde anket yapılan bireylerin tanımlayıcı özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ortalamalardan, frekans dağılımlarından, minimum ve maksimum değerlerden yararlanılmıştır.
Aritmetik Ortalama: Aritmetik ortalama, birimlerin toplanması ve elde edilen sonucun toplam birim sayısına bölünmesi ile bulunur.
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için gerekli tüm prosedür ve rehberleri hazırlamıştır. Bu
çalışmada hekimlerin biyokimya laboratuarından memnuniyet düzeyleri değerlendirilmiştir.
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malzemelerin kullanılması, bilgili ve becerikli sağlık personelinin görev yapması ve altyapı ile birlikte süreçte rol
alan bütün girdileri hizmete dönüştürecek bir sistemin,
yani örgütün varlığı anlaşılmaktadır. Ancak kalite, sağlık
sektöründe farklı paydaşlar için farklı anlamlar içermektedir. Dolayısı ile kalite konusunda bilgi ve algı asimetrisi belirgin olmaktadır. Kaliteyi sisteme hâkim kılmanın
yolu, farklı paydaş beklentilerinin dikkate alınması ve
izlenmesidir. Tedarikçilerin, hastaların ve doktorların
farklı beklentileri arasında mutlaka denge kurulmalı ve
hesap verebilir niteliklere sahip bir sistem tasarlanmalıdır
(Aydın ve Demir, 2007, s.15)..

Medyan: Medyan bir ölçeğin orta noktasıdır. Medyanın
üzerinde ve altında eşit miktarda değer bulunur. %50 oranı medyanın diğer bir ifade şeklidir. Özellikle grup üyelerinin büyük bir çoğunluğu benzer özellikler gösteriyor, bazıları ise çok farklı özellikler taşıyorsa kullanılabilecek en
uygun teknik medyandır.
Standart Sapma: Aritmetik ortalamayı kullandığınızda tüm değerleri hesaba katarsınız. Eğer bir iki adet çok
yüksek ya da düşük değer söz konusu ise, ortalama suni
olarak düşüş ya da artış gösterebilir. Bu gibi durumlarda medyan yardımcı olmakla birlikte, yine de sizi yanlış
yönlendirebilir.
Güvenilirlik Analizi: Kullanılan ölçeklerin güvenilirlerini test etmek için Alfa (α) modeli (Cronbach Alpha
Coefficient) kullanılmıştır. Bu yöntem ölçekte yer alan k
sorusunun homojen bir yapı gösteren bir bütünü ifade
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edip etmeyeceğini araştırmaktadır. Ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır ve bir ölçekte k sorunun varyansları
toplamının genel varyansa oranlanması ile elde edilir. 0 ile
1 arasında değer alan bu katsayı Cronbach Alfa katsayısı
olarak adlandırılmaktadır.
Alpha (α) katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenilirliği
aşağıdaki gibi yorumlanır:

3.2.

Biyokimya laboratuar hizmetlerinden
memnuniyet düzeylerine ilişkin bulgular

Şekil 1. de kullanıcıların Biyokimya laboratuar hizmetlerinden genel olarak memnuniyet düzeylerine ilişkin dağılım
yer almıştır. Buna göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu
% 71,1’le Biyokimya laboratuar hizmetlerinden memnun
olduklarını belirtmişlerdir.

Faktör Analizi: Faktör analizi (FA), birbiriyle ilişkili çok sayıda değişkeni bir araya getirerek az sayıda kavramsal olarak anlamlı yeni değişkenler (faktörler, boyutlar) bulmayı
amaçlayan çok değişkenli bir istatistik olarak tanımlanır.
Faktör analizi, bir grup değişkenin kovaryans yapısını incelemek ve bu değişkenler arasındaki iliksileri, faktör olarak
isimlendirilen çok daha az sayıdaki gözlenemeyen gizli değişkenler bakımından açıklamayı sağlamak üzere düzenlenmiş bir tekniktir (Büyüköztürk, 2002).
01-04 Mart 2016, Antalya
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α < 1.00 olması ölçeğin güvenilirliğini göstermektedir
(Kalaycı,vd, 2005).

3.
3.1.

Sosyo-Demografik Yapıya İlişkin Bulgular

Ankete katılan 90 kişinin % 61,1’i(n:55) erkek, % 38,9’u(n:35)
bayan olup, bu bireylerin %91,1’ini(n:82) uzman hekimler
oluşturmaktadır (Tablo 1). Tablo 1’e göre katılımcıların
%37,8’inin 11-20 yıl arasında bir süredir hekimlik yapmasına karşın, aynı hastanede çalışma sürelerine bakıldığında
ise sadece % 16,7’sinin 11-15 yıl arasında olduğu, bununla
birlikte en fazla oranın ise %47,8 ile 1-10 yıl arasında bir
süredir çalıştığı görülmüştür.
Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Kültürel Özellikleri

Cinsiyet

Görev Unvanı

Hekimlik süresi

Kişi
Sayısı (n)

Yüzde
(%)

Erkek

55

61,1

Bayan

35

38,9

Uzman Hekim

82

91,1

Pratisyen Hekim

5

5,6

İdari Görevli Hekim

3

3,3

1 yıldan az

11

12,2

1-10 yıl

28

31,1

11-20 yıl

34

37,8

21 yıl ve üzeri

17

18,9

1 yıldan az

20

22,2

43

47,8

21

23,4

6

6,7

Aynı hastanede çalışma 1-10 yıl
süresi
11-20 yıl
21 yıl ve üzeri
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Kullanıcıların Biyokimya laboratuar hizmetlerinden
memnuniyet düzeyleri

Şekil 1’e ilişkin dağılımı kullanıcıların Biyokimya laboratuar
hizmetlerinden memnuniyet düzeylerini ortaya koymak
amacıyla 21 faktör belirlenmiştir.

BULGULAR

Ankete katılanların Sosyo-kültürel
özellikleri

Şekil 1:

Hekimlerin bu faktörlerle ilgili yargılarını değerlendirmek
için 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekler; Pre-Analitik
Evre için (1:Hiç yeterli değil, 2:Az yeterli 3:Kararsız , 4:Yeterli,
5:Çok yeterli), Analitik evre için (1:Çok yüksek, 2:Yüksek
3:Normal , 4:Düşük, 5:Çok düşük). Post analitik evre için (1:Hiç
memnun değil, 2: Memnun değil, 3: Kararsız , 4:Memnun,
5:Çok Memnun) şeklinde ele alınmıştır. Belirlenen bu faktörler ve açıklamaları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2’ye göre; kullanıcı hekimler tarafından Biyokimya
Laboratuar Hizmetlerinde diğer tüm etmenler yeterli ve
olumlu görülürken, “pre-analitik devrede Pre-analitik
safta testin doğruluğu açısından % 70 hata oranına yol
açtığına ilişkin detaylı bilgi düzeyi” ve “Pre-analitik hataların azaltılması için hastaların bilgilendirme düzeyi” yeterli görülmemiştir. Analitik devrede hatalı test sonuçları
düşük görülürken, çıkan hataların hasta kaynaklı olması konusunda kararsız kalınmıştır. Post analitik devreye
yönelik yargılardan kullanıcıların büyük bir çoğunluğu
memnun kalmıştır. Hasta sonuçları ile ilgili değerlendirme düzeyine ilişkin yargılar da da dengeli bir dağılım
gözlemlenmiştir.
Değişken sayısının fazla olmasından dolayı, değişkenler arasında yeniden bir gruplandırma yapabilmek için
Faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizinde kullanılacak
Biyokimya Laboratuar hizmetlerinden memnuniyet durumlarına ilişkin yargılar ise Tablo 3’te verilmiştir.
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Şekil 2:

hiç
az yeterli
yeterli değil

kararsız

yeterli

çok
yeterli

Test girişlerinde otomasyon programında giriş kolaylığı düzeyi

2,2

15,6

24,4

54,4

3,3

Test girişlerinde panel girişlerinde veya tek giriş düzeyi

5,6

18,9

22,2

48,9

4,4

Pre-analitik safta testin doğruluğu açısından % 70 hata oranına yol açtığına
ilişkin detaylı bilgi düzeyi

37,8

16,7

21,1

22,2

2,2

Pre-analitik hataların azaltılması için hastaların bilgilendirme düzeyi

36,7

23,3

10,0

27,8

2,2

Test rehberi açıklamaları bilgilendirmelerinin yeterlilik düzeyi

4,4

12,2

42,2

38,9

2,2

çok yüksek

yüksek

normal

düşük

çok
düşük

Hatalı olduğu düşünülen test sonuçları oranı

11,1

27,8

45,6

15,6

Hatalı olduğu düşünülen test sonuçlarının süreklilik gösterme düzeyi

8,9

24,4

42,2

24,4

Laboratuar sonuçlarında çıkan hatanın, laboratuar analizleri kaynaklı olabilme
düzeyi

3,3

24,4

32,2

27,8

12,2

Laboratuar sonuçlarında çıkan hatanın, hasta kaynaklı olabilme düzeyi

5,6

14,4

50,0

24,4

5,6

Laboratuar sonuçlarında çıkan hatanın, analiz öncesi nedenlerden kaynaklı
olabilme düzeyi

5,6

10,0

33,3

32,2

18,9

hiç memnun
değil

memnun
değil

kararsız

memnun

çok
memnun

2,2

4,4

24,4

51,1

17,8

3,3

20,0

46,7

30,0

1,1

3,3

17,8

65,6

12,2

çok düşük

düşük

normal

yüksek

çok
yüksek

Hasta sonuçlarını değerlendirirken hastanın açlık tokluk seviyesini
değerlendirme düzeyi

25,6

22,2

27,8

20,0

4,4

Hasta sonuçlarını değerlendirirken hastanın kullandığı ilaçların sonuçlara
etkisini değerlendirme düzeyi

21,1

23,3

34,4

20,0

1,1

Hasta sonuçlarını değerlendirirken örneğin alındığı yeri ve alınma zamanını
değerlendirme düzeyi

35,6

21,1

28,9

13,3

1,1

Testlerin minimum tekrarlanma aralıklarına dikkat etme düzeyi

33,3

16,7

26,7

21,1

2,2

Laboratuar sonuçlarıyla ilgili sorunları ilgili teknisyen ile paylaşabilme düzeyi
Laboratuar sonuçlarıyla ilgili sorunları ilgili uzman ile paylaşabilme düzeyi
Panik değerli testler konusunda laboratuar tarafından bilgilendirme düzeyi

Biyokimya laboratuarında çalışılan test paneli
çeşitliliğinin yeterlilik düzeyine ilişkin görüşlerin
dağılımı

Şekil 2.’ye göre; kullanıcıların görüşleri incelendiğinde %
70 gibi büyük bir oran Biyokimya laboratuarında çalışılan
test panelinin çeşitlilik düzeyini yeterli görmektedir.
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POST ANALİTİK
DEVRE

ANALİTİK DEVRE

PRE-ANALİTİK DEVRE

Kullanıcıların Biyokimya Laboratuar Hizmetlerinden Memnuniyet
Algıları

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 2: Kullanıcıların Biyokimya Laboratuar Hizmetlerinden Memnuniyet Algıları

Şekil 3: Acil Biyokimya laboratuarında çalışılan test paneli
çeşitliliğinin yeterlilik düzeyine ilişkin görüşlerin dağılımı

Şekil 3.’e göre; kullanıcıların görüşleri incelendiğinde ise %
72,2 gibi büyük bir oran acil Biyokimya laboratuarında çalışılan test panelinin çeşitlilik düzeyini yeterli görmektedir.
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Tablo 3: Kullanıcıların Biyokimya Laboratuar Hizmetlerinden Memnuniyet Durumlarına İlişkin Yargılar
Kullanıcıların Biyokimya Laboratuar Hizmetlerinden Memnuniyet Algıları

V1

Test girişlerinde panel girişlerinde veya tek giriş düzeyi

V2

Biyokimya Laboratuarında test paneli çeşitliliğinin yeterlilik düzeyi

V3

Acil Biyokimya Laboratuarında test paneli çeşitliliğinin yeterlilik düzeyi

V4

Pre-analitik safta testin doğruluğu açısından % 70 hata oranına yol açtığına ilişkin detaylı bilgi düzeyi

V5

Pre-analitik hataların azaltılması için hastaların bilgilendirme düzeyi

V6

7

Test rehberi açıklamaları bilgilendirmelerinin yeterlilik düzeyi

V7

8

Hatalı olduğu düşünülen test sonuçları oranı

V8

9

Hatalı olduğu düşünülen test sonuçlarının süreklilik gösterme düzeyi

V9

Laboratuar sonuçlarında çıkan hatanın, laboratuar analizleri kaynaklı olabilme düzeyi

V10

4
5
6

10

Laboratuar sonuçlarında çıkan hatanın, hasta kaynaklı olabilme düzeyi

V11

12

Laboratuar sonuçlarında çıkan hatanın, analiz öncesi nedenlerden kaynaklı olabilme düzeyi

V12

13

Laboratuar sonuçlarıyla ilgili sorunları ilgili teknisyen ile paylaşabilme düzeyi

V13

Laboratuar sonuçlarıyla ilgili sorunları ilgili uzman ile paylaşabilme düzeyi

V14

Laboratuar sonuçlarının zamanında size ulaşmasından memnuniyet düzeyi

V15

Acil test sonuçlarının zamanında size ulaşmasından memnuniyet düzeyi

V16

14
15
16
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POST-ANALİTİK
DEVRE

11

PRE-ANALİTİK DEVRE

2

ANALİTİK
DEVRE
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Faktör Adı

Test girişlerinde otomasyon programında giriş kolaylığı düzeyi

1

Panik değerli testler konusunda laboratuar tarafından bilgilendirme düzeyi

V17

18

Hasta sonuçlarını değerlendirirken hastanın açlık tokluk seviyesini değerlendirme düzeyi

V18

19

Hasta sonuçlarını değerlendirirken hastanın kullandığı ilaçların sonuçlara etkisini değerlendirme düzeyi

V19

20

Hasta sonuçlarını değerlendirirken örneğin alındığı yeri ve alınma zamanını değerlendirme düzeyi

V20

21

Testlerin minimum tekrarlanma aralıklarına dikkat etme düzeyi

V21

Şekil 5.’e göre; kullanıcıların görüşleri incelendiğinde ise
% 72,2 gibi büyük bir oran acil test sonuçlarının zamanında ulaşmasını yeterli görmektedir.
Tablo 4.’de incelenen verilerin içsel tutarlılığını ölçmek için
kullanılan güvenilirlik analizinde Cronbach’s Alpha değeri
0,751 bulunmuştur. Bu oranının 1’e yakın olması kullanılan verilerin tutarlı olduğu anlamına gelmektedir.
Tablo 4: Güvenilirlik İstatistikleri

Şekil 4: Biyokimya laboratuar sonuçlarının zamanında
ulaşmasına ilişkin memnuniyet düzeyi

Şekil 4.’e göre; kullanıcıların görüşleri incelendiğinde ise
% 72,2 gibi büyük bir oran Biyokimya laboratuar sonuçlarının zamanında ulaşmasını yeterli görmektedir.

Cronbach’s Alpha

N

,751

21

Faktörlerin analize uygunluğu KMO ve Barlett’s testi ile
test edilmiştir. KMO değeri 0,715 gibi yüksek bir değer
bulunmuştur. Bu değerin 0,50’den büyük olması verilerin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir.
Değişkenler arasında korelasyonun olduğunu gösteren
Barlett testi de tabloda görüldüğü gibi anlamlıdır (Sig.)
(Tablo 5).
Tablo 5: KMO andBartlett’s Test

Şekil 5:
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Acil test sonuçlarının zamanında ulaşmasına ilişkin
memnuniyet düzeyi

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uygunluk Ölçüsü.

,715

Bartlett’s Test of Sphericity Yaklaşık. Ki-Kare

1205,530

df

210

Sig.

,000

Ayrıca açıklanan toplam varyansa bakıldığında I. faktör
grubu toplam varyansın 26,414’ ünü, II. faktör grubu %

Tablo 6: Açıklanan Toplam Varyans
Başlangıç Öz değerleri
Bileşen
Toplam

%
Varyans

Birikimli
Varyans
%

Dönüşüm sonrasında
yükleme karelerinin toplamı
Toplam

%
Varyans

Birikimli
Varyans
%

1

5,547

26,414

26,414

5,547

26,414

26,414

2

4,110

19,572

45,986

4,110

19,572

45,986

3

1,785

8,499

54,485

1,785

8,499

54,485

4

1,377

6,557

61,042

1,377

6,557

61,042

5

1,275

6,069

67,111

1,275

6,069

67,111

6

1,244

5,925

73,036

1,244

5,925

73,036

7

,971

4,623

77,659

8

,838

3,990

81,650

9

,697

3,319

84,969

10

,561

2,671

87,640

11

,514

2,448

90,089

12

,414

1,973

92,061

13

,372

1,773

93,835

14

,272

1,297

95,132

15

,220

1,048

96,180

16

,201

,955

97,135

17

,192

,913

98,047

18

,159

,757

98,804

19

,127

,605

99,410

20

,083

,396

99,805

Çıkarma yöntemi: Temel Bileşen Analizi
Tablo 7’de “Döndürülmüş Bileşen Matrisi” (Rotated
Component Matrix) görülmektedir. Matriste orijinal değişken ve onun faktörü arasındaki korelasyonlar görülmektedir. Bu tabloya göre bir değişken hangi faktör altında
mutlak değer olarak büyük ağırlığa sahipse o değişkenin
o faktörle yakın ilişki içinde olduğu anlaşılmaktadır (Vieira,
2011).

faktör grubu olmuştur. Tablodan da anlaşılacağı gibi bu
faktör grubu, Biyokimya Laboratuar hizmetlerine yönelik
memnuniyet durumunda en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Grubu oluşturan 9 değişkenden biri olan
“Pre-analitik safha testin doğruluğuna ilişkin bilgi düzeyi”
yargısı mutlak değeri en yüksek faktör ağırlığına sahiptir.
Ayrıca “Hasta sonuçlarını değerlendirirken örneğin alındığı yeri ve alınma zamanını değerlendirme düzeyi” ve “Preanalitik hataların azaltılması için hastaların bilgilendirme
düzeyine ilişkin memnuniyet durumu” da dikkat edilen
diğer önemli ilkeler arasındadır. Bir diğer faktör grubu
“Test Sonuçlarında Çıkan Hata ile İlgili Algı Düzeyi” olarak
adlandırılan 4 değişkenden oluşan ikinci faktör grubudur.
Bununla ilgili değişkenler (V9, V10, V4, V8) bu faktör grubunun en yüksek faktör ağırlıklarına sahip değişkenleridir.
“Laboratuar Sonuçlarıyla İlgili Memnuniyet Durumu” olarak adlandırılan 3.cü faktör grubu da 3 değişkenden oluşmaktadır. Bununla ilgili değişkenler ise (V15, V14, V16) bu
faktör grubunun en yüksek faktör ağırlıklarına sahip değişkenleri olmuştur. Dördüncü faktör grubunu ise “Testler
İle İlgili Memnuniyet Düzeyi” oluşturmaktadır. Değişken
sayısı ise 2 adettir. Bu grupta en yüksek yargıyı “Test girişlerinde otomasyon programında giriş kolaylığı düzeyi”
oluşturmuştur. “Laboratuar sonuçlarıyla ilgili sorunları
ilgili teknisyen ile paylaşabilme düzeyi” ise 5. faktör grubunun tek değişkeni olmuştur. En son faktör grubu olan
“Laboratuar sonuçlarında görülebilecek hatanın nedenlerine ilişkin algı düzeyi”ne ilişkin olup, değişken sayısı ise
2 adettir. Bununla ilgili olarak en yüksek faktör ağırlığına
sahip değişkenler sırasıyla; V12 ve V11 olmuştur.
Tablo 8 de Biyokimya Laboratuarı Memnuniyet Ölçeğine
ilişkin Yargıların minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. Buna göre ortalama
değerlerin birçoğunun 4’e yakın değerler olduğu görülmüştür. Bu da katılımcıların çok büyük bir çoğunluğunun biyokimya laboratuar hizmetini olumlu buldukları ve
memnun oldukları sonucunu göstermektedir.
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19,572’sini, III. faktör grubu 8,499’unu, IV. Faktör grubu
6,557’sini, V. Faktör grubunu 6,069’unu ve VI. Faktör grubunu 5,925’unu olmak üzere altı faktör grubunun toplam
varyansın73,036 ’sını açıkladığı görülmektedir (Tablo 6).
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Çıkarma Yöntemi: Temel Bileşen Analizi
Döndürme Yöntemi: Varimax
“Döndürülmüş Bileşen Matrisi’nden de görüleceği gibi araştırma kapsamında incelenen 21 değişken
“Biyokimya Laboratuar Hizmetlerinde İzlenilen Süreç İle
İlgili Memnuniyet Durumu”, “Test Sonuçlarında Çıkan
Hata ile İlgili Algı Düzeyi” , “Laboratuar Sonuçlarıyla İlgili
Memnuniyet Durumu”, “Testler İle İlgili Memnuniyet
Düzeyi”, Laboratuar Sonuçlarıyla İlgili Bilgiye Erişilebilirlikle
İlgili Memnuniyet Düzeyi” ve “Laboratuar Sonuçlarında
Görülebilecek Hatanın Nedenlerine İlişkin Algı Düzeyi” olmak üzere 6 faktör grubu altında toplanmıştır.
Bu faktör gruplarından ilk öne çıkanı 9 değişken içeren
“Biyokimya Laboratuar Hizmetlerinde İzlenilen Süreç İle
İlgili Memnuniyet Durumu” olarak yeniden adlandırılan

4.

SONUÇ

2005 yılında temelleri atılarak yıllar içinde geliştirilen ve en
son 2015 yılında yapılan revizyonla kamu, özel ve üniversite
olmak üzere tüm hastanelerde uygulanmak üzere yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane (SKS-Hastane), SKSADSM, SKS-112 Acil Sağlık Hizmetleri ve SKS-Doku Tipleme
Laboratuarları sağlıkta kalitenin iyileştirilmesi amacı ile
sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanılmaktadır.
Sağlıkta Kalite Standartları bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de gerek kalite iyileştirme, gerekse kalite değerlendirmeleri amacıyla ilgili mevzuatlar çerçevesinde kullanılmaya devam edilecektir. Bununla birlikte hasta
ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin
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Tablo 7: Döndürülmüş Bileşen Matrisi
Biyokimya Laboratuar hizmetleri memnuniyet ölçeği

Test Sonuçlarında Çıkan
Hata ile İlgili Algı Düzeyi
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Biyokimya Laboratuar
Hizmetlerinde İzlenilen
Süreç İle İlgili Memnuniyet
Durumu

1

2

3

4

5

6

Pre-analitik safha testin doğruluğuna ilişkin bilgi düzeyi (V5)

,806

,195

,021

,048

,184

,128

Hasta sonuçlarını değerlendirirken örneğin alındığı yeri ve alınma zamanını
değerlendirme düzeyi (V20)

,783

,444

-,134

,007

,140

,063

Pre-analitik hataların azaltılması için hastaların bilgilendirme düzeyi (V6)

,782

,379

,084

,021

,261

,049

Testlerin minimum tekrarlanma aralıklarına dikkat etme düzeyi (V21)

,771

,520

,122

,045

,087

,065

Hasta sonuçlarını değerlendirirken hastanın açlık tokluk seviyesini
değerlendirme düzeyi (V18)

,735

,541

,128

,006

,037

,105

Hasta sonuçlarını değerlendirirken hastanın kullandığı ilaçların sonuçlarına
olan etkilerini değerlendirme düzeyi (V19)

,684

,438

,299

,121

,131

,016

Test girişlerini panel şeklinde veya tek tek giriş düzeyi (V2)

,612

,371

,409

,248

,233

,085

Test paneli çeşitliliği yeterlilik düzeyi (V3)

,543

,158

,069

,510

,175

,091

Test rehberi açıklamalarının yeterlilik düzeyi (V7)

,445

,375

,437

,191

,298

,085

Hatalı olduğu düşünülen test sonuçlarının süreklilik gösterme düzeyi (V9)

,348

,628

,266

,499

,013

,100

Laboratuar sonuçlarında çıkan hatanın, laboratuar analizleri kaynaklı
olabilme düzeyi (V10)

,309

,625

-,063 -,202

,230

,026

Acil Biyokimya laboratuarında test paneli çeşitliliğinin yeterlilik düzeyi (V4)

,283

,623

,007

,341

,267

,129

Hatalı olduğu düşünülen test sonuçları oranı (V8)

,220

,610

,214

,578

,162

,020

Laboratuar sonuçlarının zamanında size ulaşmasından memnuniyet düzeyi
(V15)

,291

,486

,408

,039

,351

,035

,221

,485

,390

,168

,426

,251

,469

,474

,358

,191

,312

,185

Test girişlerinde otomasyon programında giriş kolaylığı düzeyi (V1)

,551

,126

,554

,321

,220

,084

Panik değerli testler konusunda laboratuar tarafından bilgilendirme düzeyi
(V17)

,187

,445

,451

,210

,254

,252

,187

,181

,054

,182

,461

,214

Laboratuar sonuçlarında çıkan hatanın, analiz öncesi nedenlerden kaynaklı
olabilme düzeyi (V12)

,347

,216

,023

,047

,100

,783

Laboratuar sonuçlarında çıkan hatanın, hasta kaynaklı olabilme düzeyi (V11)

,089

,370

,441

,108

,255

,572

Laboratuar sonuçlarıyla ilgili sorunları ilgili uzman ile paylaşabilme düzeyi
Laboratuar Sonuçlarıyla İlgili (V14)
Memnuniyet Durumu
Acil test sonuçlarının zamanında size ulaşmasından memnuniyet düzeyi (V16)
Testler İle İlgili Memnuniyet
Düzeyi

Laboratuar sonuçlarıyla ilgili
Laboratuar sonuçlarıyla ilgili sorunları ilgili teknisyen ile paylaşabilme düzeyi
bilgiye erişilebilirlikle ilgili
(V13)
memnuniyet düzeyi
Laboratuar sonuçlarında
görülebilecek hatanın
nedenlerine ilişkin algı
düzeyi

sağlanmasını esas alan Sağlıkta Kalite Standartları ile
bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve
Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” 27.06.2015 tarih
ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Bu kapsamda; Bakanlığımızca Sağlıkta Kalite
Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5) Seti hazırlanarak,
01.07.2015 tarih ve 2015.5411.106 sayılı makam onayı
doğrultusunda, 1 Temmuz 2015 tarihi itibari ile ülkemizde
sağlık hizmeti sunan kamu, üniversite ve özel tüm hastanelerin kullanımına sunulmuştur.
Ulusal akreditasyon sistemine baktığımızda önemli hizmet alanlarından birinin laboratuar sektörü olduğunu
görmekteyiz. Bu sektörde; deney, analiz ve kalibrasyon
laboratuarları yer almaktadır. Bu laboratuarlarda yapılan
çalışmaların doğruluğunu sağlayıcı bir ölçme altyapısı, ölçüm güvenilirliği, laboratuarca yerine getirilen ölçümlerin
izlenebilirliği ve ölçüm çalışmalarının homojenliğinin sağlanması gerekmektedir.
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Bileşen

Bu yapılan çalışmada Tekirdağ Devlet hastanesi klinisyen
hekimlerinin Biyokimya laboratuvarı hizmetlerinden genel olarak memnun olduğu görülmüştür.
Pre analitik devrede Test girişlerinde otomasyon programında giriş kolaylığı düzeyi, Test girişlerinde panel girişlerinde veya tek giriş düzeyi, Biyokimya Laboratuvarında
test paneli çeşitliliğinin yeterlilik düzeyi, Acil Biyokimya
Laboratuarında test paneli çeşitliliğinin yeterlilik düzeyi,
Test rehberi açıklamaları bilgilendirmelerinin yeterlilik
düzeyi yeterli görülmektedir. Test rehberi açıklamaları bilgilendirmelerinin yeterlilik düzeyi yeterli görülmesine rağmen, Pre-analitik safta testin doğruluğu açısından % 70
hata oranına yol açtığına ilişkin detaylı bilgi düzeyi ve Preanalitik hataların azaltılması için hastaların bilgilendirme
düzeyi yeterli olmamıştır. Bu da göstermektedir ki klinisyen hekimler test rehberini detaylı olarak incelememiştir.
Analitik devre için, analitik hata ve hatanın tekrarlama
düzeyleri düşük değerlendirilmektedir. Laboratuar sonuçlarında çıkan hatanın, laboratuar analizleri kaynaklı
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N

Minimum

Maximum

Ort.

Std.
Sapma

Test girişlerinde otomasyon programında giriş kolaylığı düzeyi

90

1

5

3,41

,873

Test girişlerinde panel girişlerinde veya tek giriş düzeyi

90

1

5

3,28

1,006

Biyokimya Laboratuarında test paneli çeşitliliğinin yeterlilik düzeyi

90

1

5

3,82

,773

Acil Biyokimya Laboratuarında test paneli çeşitliliğinin yeterlilik düzeyi

90

1

5

3,84

,778

Pre-analitik safta testin doğruluğu açısından % 70 hata oranına yol açtığına ilişkin detaylı bilgi
düzeyi

90

1

5

2,34

1,256

Pre-analitik hataların azaltılması için hastaların bilgilendirme düzeyi

90

1

5

2,36

1,292

Test rehberi açıklamaları bilgilendirmelerinin yeterlilik düzeyi

90

1

5

3,22

,858

Hatalı olduğu düşünülen test sonuçları oranı

90

2

5

3,66

,876

Hatalı olduğu düşünülen test sonuçlarının süreklilik gösterme düzeyi

90

2

5

3,82

,907

Laboratuar sonuçlarında çıkan hatanın, laboratuar analizleri kaynaklı olabilme düzeyi

90

1

5

3,21

1,055

Laboratuar sonuçlarında çıkan hatanın, hasta kaynaklı olabilme düzeyi

90

1

5

3,10

,912

Laboratuar sonuçlarında çıkan hatanın, analiz öncesi nedenlerden kaynaklı olabilme düzeyi

90

1

5

3,49

1,084

Laboratuar sonuçlarıyla ilgili sorunları ilgili teknisyen ile paylaşabilme düzeyi

90

1

35

4,11

3,403

Laboratuar sonuçlarıyla ilgili sorunları ilgili uzman ile paylaşabilme düzeyi

90

2

5

4,03

,800

Laboratuar sonuçlarının zamanında size ulaşmasından memnuniyet düzeyi

90

1

5

3,77

,671

Acil test sonuçlarının zamanında size ulaşmasından memnuniyet düzeyi

90

1

5

3,80

,706

Panik değerli testler konusunda laboratuar tarafından bilgilendirme düzeyi

90

1

5

3,84

,718

Hasta sonuçlarını değerlendirirken hastanın açlık tokluk seviyesini değerlendirme düzeyi

90

1

5

2,56

1,200

Hasta sonuçlarını değerlendirirken hastanın kullandığı ilaçların sonuçlara etkisini değerlendirme
düzeyi

90

1

5

2,57

1,071

Hasta sonuçlarını değerlendirirken örneğin alındığı yeri ve alınma zamanını değerlendirme
düzeyi

90

1

5

2,23

1,112

Testlerin minimum tekrarlanma aralıklarına dikkat etme düzeyi

90

1

5

2,42

1,218

olabilme düzeyi ile hasta kaynaklı olabilme düzeyi konusunda kararsız oldukları ve Laboratuar sonuçlarında çıkan
hatanın, analiz öncesi nedenlerden kaynaklı olabilme düzeyinin yüksek olduğunu bilmektedirler.
Postanalitik devrede sonuçlarla ilgili bilgilendirme ve panik değerler konusunda bilgilendirilmelerinin yeterli olduğu görülmüştür. Ayrıca, hasta sonuçlarını değerlendirirken hastanın açlık tokluk seviyesini değerlendirme düzeyi,
hastanın kullandığı ilaçların sonuçlara etkisini değerlendirme düzeyi, örneğin alındığı yeri ve alınma zamanını
değerlendirme düzeyi ve testlerin minimum tekrarlanma
aralıklarına dikkat etme düzeyi klinisyenler arasında çok
değişken olarak görülmekte ve bu farklılıklara rağmen
laboratuar hizmetlerini yeterli olarak değerlendirmeleri
hekimlerin sonuçlar konusunda bilgi düzeyi eksikliklerini
göstermektedir. Bu nedenle hekim eğitimlerine daha fazla zaman dilimi ayrılması planlanmıştır.
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MENTORLUK, YETENEK YÖNETİMİ VE İŞGÖREN
PERFORMANSI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK
SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Pınar ERDOĞAN1, Yasemin ATASEVEN2
Karaman Devlet Hastanesi Klinik Kodlama, Karaman, pinarayturk@hotmail.com.
Karaman Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü, Karaman

1

ÖZET
Bu araştırmanın amacını hastanelerde görev yapan birim sorumlu hemşirelerinin mentorluk rolleri ile çalışanların yetenek
yönetimi algıları ile performansları arasındaki ilişkisinin araştırılması oluşturmaktadır. Veriler anket yardımıyla toplanmıştır.
Araştırma Karaman Devlet Hastanesinde birim sorumlusu hemşireler ile birim sorumlu hemşirelerine bağlı olarak çalışan
hemşireleri kapsamaktadır.
01-04 Mart 2016, Antalya
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2

Bu araştırmanın sonuçlarına göre mentorluk rollerinin yetenek yönetimi algısı ve işgören performansı arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Bununla birlikte yetenek yönetimi ve çalışan performansı arasında istatistiksel
olarak anlamlı ilişkiye rastlanmıştır. Yine mentorluk, yetenek yönetimi ve performans ile çalışanların bazı demografik özellikleri
arasında anlamlı ilişkiye rastlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mentorluk, Yetenek, Yetenek Yönetimi, Performans

A RESEARCH STUDY ON THE RELATIONSHIP OF MENTORING, TALENT MANAGEMENT AND EMPLOYEE PERFORMANCE IN
ORGANIZATIONS: RESEARCH IN HEALTH SECTOR
SUMMARY
The objective of this study is to research the relationship between mentoring roles of the nurses in charge of the units at hospitals
and employees’ perceptions of talent management and their performances. Data were collected through questionnaires. The
research study covers the nurses in charge of units and those working under them at Karaman State Hospital.
According to the results of this study, there were no statistically significant relationships between talent management and
mentoring roles and employee performances. However, statistically significant relationships were found between talent
managements and employee performances. Similarly, there were statistically significant relationships between mentoring,
talent management and performance and some demographic characteristics of the employees.
Keywords: Mentoring, Talent Management, Performance

1.

GİRİŞ

1970 ve 1980’li yıllarda performans problemlerinin çözümlenmesine ve iyileştirilmesine odaklı olarak gerçekleşen mentorluk kavramı günümüzde farklı bir boyut kazanarak ekip kurma, lider geliştirme ve kariyer yönetimi gibi
konulara odaklanmıştır. Günümüzde mentorluk sürecinin
katkısı olmadan, çalışanların yetenek ve potansiyelinden
yeterince yararlanılamaz (Ceylan; 2004).
İnsanlar, kendi yeteneklerine uygun bir meslek seçmek,
seçtikleri mesleklere uygun bir işte çalışmak ve çalışma yaşamları boyunca mesleklerinde kariyer yapmak,
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yukarılara doğru çıkmak arzusu duyarlar. Bu nedenle
yükselme ve gelişme fırsatı, insanların örgütlere katılmalarında ve çalışmalarında en güçlü güdüleme araçlarından
birisidir (Bingöl, 2006: 284).Mentorlük yeni çalışanların
kazanılması ve onların yeterli bir şekilde sosyalleşmesi
ve gelişimlerinin sağlanarak yüksek potansiyele sahip yeteneklerin kalıcı olması için son derece yararlı bir araçtır
(Ensher ve Murphy, 2010:2). Yetenekleri geliştirme , zihinsel etik özellikleri geliştirerek pozitif bir kişilik yaratma
mentorluğun ilkelerinden biridir (Polater;2007).
Yetenekli çalışanlara sahip olmak ve onlardan en iyi şekilde yararlanabilmek işletmelerde etkin performansın
temel kaynağı olarak görülmektedir(Gregoire, 2006:6).

SÖZEL BİLDİRİLER

Etkin mentorluk örgütlerde sadece yetenek yönetimi sürecine destek sağlayarak değil aynı zamanda çalışan bağlılığını artırarakda çalışanların performanslarını artırır.
Mentorluk eğitimleri sonucunda yapılan işlerin kalitesi ve
verimliliği artmakta, bu da müşteri memnuniyetini olumlu
yönde etkilemektedir. Çalıştığı kurum tarafından ciddiye
alındığını gören, performansının takdir edildiğini hisseden
çalışanların işe bağlılığını sağlanmakta ve gerçekleştirilen
mentorluk uygulamalarına bağlı olarak da artmaktadır.
Bu nedenlerle hem kişisel hem de kurumsal başarının
artışında mentorluğun yadsınamaz birer rolü olduğunu
söylemek mümkündür (milliyet.com.tr/).
Yetenek Yönetimi ve performans kavramları birbirleriyle
doğrudan bağlantılı iki kavramdır. Kaynak, Organizasyonel
davranış adlı kitabında performans ile yetenek arasında
doğrusal bir ilişki kurmuştur. Buna göre, bireysel yetenek
yönetim açısından bir veridir ve performans ile ilişkilendirildiğinde diyebiliriz ki,“performans, dolayısıyla verimlilik yeteneğin doğrusal bir fonksiyonudur. Performans
derecesini sadece yetenekten bağımlı kabul edersek,
diyebiliriz ki,performans, “doğuştan kazanılmış + sonradan eğitim ve deneyimle geliştirilmiş yetenekler bütünüdür (Akt:Çelik, 2011:20).
Örgütlerin
çalışanlarından
yüksek
performans
beklemeleri işletmelerinin temel amaçlarından olan
varlıklarını sürdürebilmesi ve sürdürebilir rekabet sağlamada son derece önemli bir etkendir.Bu doğrultuda
insan kavramının işletmelerde ön plana çıkmasıyla beraber artan yetenek savaşları çalışanları yetenekleri

2.
2.1.

KAVRAMSAL ANALİZ
Mentorluk-Yetenek Yönetimi-Çalışan
PerformansI

Mentorluk kavramının kökeni Yunan Mitolojisine dayanmaktadır. Kavram üzerinde araştırmacılar henüz bir ortak tanım üzerinde anlaşamamalarına rağmen, terimin
genel anlamı Homeros’un anlattığı İthaca kralı Odysseus
ve bilge arkadaşı Mentor arasındaki destana dayanmaktadır .Destana göre Odysseus Truva savaşına giderken
oğlu ve varisi Telemachus’un eğitim ve bakımını arkadaşı
Mentor’a emanet eder. Mentor zamanla Telemachus’un
akıl hocası konumuna geçer. Mentorluk bu destan ışığında, daha yaşlı ve daha deneyimli kişiler ile kendinden
daha genç ve deneyimsiz kişinin özellikle kariyer gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurdukları ilişki şeklinde
tanımlanmaktadır (Allen ve diğ., 2004:127 ,Ehrich and
Hansford 1999;92, Barondes ,1997:347).
Genel bir tanımlamayla mentorluk, kişisel ve profesyonel gelişime yardımcı olmak üzere deneyimlerini,
uzmanlıklarını ve düşüncelerini paylaşan iki insan
arasındaki anlaşmadır.Eğitimi, öğrenmeyi ve gelişmeyi amaçlayan bir yardımlaşma ve paylaşma ilişkisidir
(Bedük, 2010:171).
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Deneyimleyerek öğrenmeden sonra kariyer gelişimine
en önemli katkı mentorlar tarafından sağlanır. Çünkü
mentorluk yeni yeteneklerin doğru bir şekilde seçimini
ve geliştirilmesini sağlar. (Barutçugil, 2004): Mentorluk
kendilerine tahsis edilmiş bireylerin kariyerlerini geliştirmeye katkıda bulunacak tavsiyelerde bulunmaları ve
rehberlik için özel olarak seçilmiş deneyimli ve eğitimli
kişilerin kullanılması sürecidir (Erdil nibal.gyte.edu.tr).
Bu noktada mentorluk kariyer yönetimi sürecininin bir
parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim mentorluğun fonksiyonlarının belirlenmesi çalışmalarında da
kariyer fonksiyonu mentorluğun bir fonksiyonu olarak
belirtilmiştir (Burke, 1984, Kram ve Isabella (1985) Noe
(1988).

doğrultusunda yönlendirecek kişiler olarak mentorların
yerini vazgeçilmez bir noktaya taşımıştır.Çalışanların yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilmesi ile işletmeler nitelikli işgücü ihtiyaçlarını karşılayarak bir adım öne
geçeceklerdir. Performans ile yetenek kavramı ilişkisi
araştıran pek çok araştırmaya dayanarak doğru yetenek
yönetimi uygulayan örgütlerin çalışan performansını artırarak günümüzde ve gelecekte rekabet avantajı sağlayacağı ve etkin ve işleyen bir mentorluk sürecinin doğru
yetenek yönetimi uygulanmasında örgütlere büyük faydalar sağlayacağı öngörülmektedir.
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İşletmelerde yeteneklerin doğru yönlendirilmesi ve yetiştirilmesi esas itibariye İnsan kaynakları yönetimin önemli
fonksiyonlarından biri olan kariyer yönetimi ve geliştirme
kapsamındadır. Kariyer kişinin yaşamı boyunca edindiği
işle ilgili tecrübeleri, kariyer planlaması ise kişisel yeteneklerin gelecekte kullanılması sürecidir. (Sabuncuoğlu,
2013-168-169). Malum populer teoriye göre, kariyer gelişiminde eğitimin etkisi %10, koçluk ve mentorluğun etkisi
%20 ve deneyimleyerek öğrenmenin etkisi ise %70 olarak
tasavvur ediliyor (ww.erkandundar.com/).

Mentorluk, daha az deneyim ve bilgiye sahip bir bireyin
kariyerini geliştirmek için, ileri düzeyde bilgi ve deneyime
sahip bir birey tarafından yardım ve destek sağlanması
olarak da tanımlanmaktadır(Nıehoff,2006;322). Akıl hocalığı yapan kişiye mentor, mentorun yetiştirdiği kişiye ise
mentee denir. Çift yönlü olan bu ilişkide karşılıklı güven
çok önemlidir.
Mentor, çalışan için ona rehberlik eden bir rol modelidir.
Çalışana gelecekte örgüt içinde yerine getireceği rol hakkında değerli tavsiyelerde bulunur ve kaçınacağı davranışları gösterir (Newstrom ve Davis, 2002, s.85’den aktaran
Özkalp ve diğerleri,2006:57 ).
Bu çalışmada kullanılan ölçekte mentorluk rolleri 6 boyutta incelenmiştir.Bu roller İlgiye Dayalı Rol, Bilgiye Dayalı
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Rol, Kolaylaştırıcılık Rolü, Yüzleştiricilik Rolü, Model Olma
Rolü ve Yetişenin Vizyonunu Destekleme Rolü boyutlarıdır
( Galbraith and Norman ,1996: 2).
İlgiye Dayalı Rol: Yetiştirici, bu rolü gerçekleştirirken,
aktif, empatik dinleme sayesinde yetişenin duygularını
gerçekten anladığını ve kabul ettiğini belirtmeye çalışır.
Bu rolün amacı,yetiştiricilik ilişkisi sürecinde, yetişen bireyin yetişkin bir öğrenen olarak kendi kişisel deneyimlerini, olumlu ve olumsuz düşüncelerini rahatça paylaşmasını ve yansıtmasını sağlayacak psikolojik bir güven
ortamı oluşturmaktır Bilgiye dayalı rol:Bu rolün temel
amacı, yetiştiricinin yetişene tavsiyelerde bulunurken
yetişen hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip olması,
doğru ve yeterli bilgilere dayanarak önerilerde bulunmasıdır. ‘Bilgiye Dayalı Rol’de, yetişene mevcut planlarına ve hedeflerine dayalı tavsiyeler verilir Kolaylaştırıcılık
rolü:Bu rolde, yetiştirici, yetişen bireye, ilgi, yetenek,
düşünce ve görüşlerini makul şekilde derinliğine incelemesinde ve açıklığa kavuşturmasında rehberli keder.
Amaç, yetişenin başarılabilir kişisel, akademik ve mesleki hedeflerine iliksin kendi kararlarını verirken’ alternatif görüş ve düşünceleri dikkate almasına yardımcı
olmaktır. ‘Kolaylaştırıcılık Rolü’nde, yetişen, alternatif
görüş ve seçenekler düşünmesi için cesaretlendirilir.
Yüzleştiricilik rolü: Yüzleştiricilik rolünde, yetiştirici, yetişen bireyin kendi kişisel gelişimine ilişkin aldığı kararları, yaptığı ya da kaçındığı davranışları saygılı bir şekilde
sorgular. Yetiştiricinin bu rolünün amacı, yetişenin verimsiz ya da sonucu kendi açısından uygun olmayacak
stratejiler, yöntemler ve davranışlar hakkında görüş
kazanmasına, değişim ihtiyaç ve kapasitesini değerlendirmesine yardımcı olmaktır. Model Olma Rolü:Bu rolün
amacı, akademik ve mesleki hedeflere ulaşma yolunda
gerekli riskleri alabilmesi, belirsizlik durumlarında, özellikle basarinin kesin olmadığı anlarda karar verebilmesi
ve karsılaştığı zorlukları yenebilmesi için yetişeni motive
etmektir.Yetişenin Vizyonunu Destekleme Rolü:Bu rolde,
yetişen, kendi kişisel geleceğini oluşturması, vizyonunu
belirlemesi, kişisel ve mesleki potansiyelini geliştirmesi
konusunda kritik düşünmeye tevsik edilir. Bunda amaç,
bağımsız, yetişkin bir birey olarak kişisel gelişimini gerçekleştirip gelecekteki yaşantısına yönelik inisiyatif almasında yetişeni cesaretlendirmektir. Bu rolde, yetişenin inisiyatif almasına ve bağımsız bir yetişkin olmasına
yardımcı olunur (Sezgin, 2003:138,140,141).
Yetenekli çalışanlar, günümüz istihdam anlayışını daha
esnek ve uyarlanabilir bir biçimde birleştirmekte, önemli
ve ilgi çekici işler ortaya koyarak, kişisel gelişim ve iş-yaşam dengesi oluşturma fırsatları sağlamakta ve iş değerlerine yönelik büyük bir değişimi ortaya koymaktadırlar.
Yetenekli çalışanların işletmeye çekilmesi, işletmede tutulması ve işletme içindeki çalışanları yeteneğine uygun
yerlerde çalıştırılması bugün örgütler için bir zorunluluktur. İşletmeler donanımlı insanlar yetiştirmekte, ancak iş
yaşamının çekici teklifleri karşısında yetenekli çalışanlar
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başka işletmelere yönelmektedirler. İşletmeler, başarılarını sürdürebilmek için yetenekli çalışanları işe almalarının ötesinde, yetenekli çalışanları ellerinde tutma
konusunda başarılı olmaları gerekmektedir (Altınöz vd.
2014:101-102).
İşletmeler için
yetenek yönetimi bir zorunluluktur
çünkü varlıklarını sürdürebilmek, büyümek ve lider
olabilmek, hedeflere ulaşabilmek, değişen demografik
yapıdan etkilenmemek, çalışan beklentilerini karşılamak,
işletmenin değerini artırmak
işletmelerin zorunlu
hedefleridir. (Çırpan ve Şen: 2009, 111-112). Yetenek
yönetimi, hedeflere ulaşmak, rekabet avantajı sağlamak
için kilit noktanın yetenekler olduğuna inanılması ile
başlar, sisteminin sağlıklı bir şekilde işletme içine entegre edilebilmesi için üst düzey yöneticilerin ,yeteneklerin
yönetilmesi gerekliliğini kabul etmesi ve içselleştirmesi
ile devam eder (Çayan,2011;1-2). Yetenek yönetimi kısaca doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişi olmasından
emin olmaktır (nhsemployers.org).
Yetenek yönetimi; insan kaynağını işe alma, tutma, geliştirme ve sonrasında yeniden düzenleme (performans süreci) aşamasından oluşur. Reorganizasyon, performans
eksikliği durumda tekrardan geliştirme sürecine yönlendirilir ve kişinin zayıf yönleri konumu gereği güçlendirilir. Bu sürecin bütününde bir eleme de söz konusudur.
Örneğin, dış işe alım, eğitim, reorganizasyon, gelişim atamaları, yedekleme planları ve tanınma pozisyonları eleme durumu içermelidir (Schweyer, 2004’den akt. Çelik ve
Zaim 2011:36).
Tüm yöneticiler örgütlerinde bulunan çalışanların yeteneklerini ve görevleri dahilindeki işleri başarılı bir şekilde
gerçekleştirme oranlarını öğrenmek ister. Yetenek ölçülmesi zor bir kavramdır ve yetenek ölçümünde işletmelerde en çok kullanılan yöntemlerden biri performans değerlendirmesidir. Türk dil kurumu sözlüğünde performans
kavramı “herhangi bir olayı veya durumu başarma isteği
ve gücü” olarak tanımlanmaktadır.
Performans değerlenmesi bireyin görevindeki başarısı, işteki tutum ve davranışları, ahlak durumu ve özelliklerini
ayrıntılayan ve bütünleyen, bireyin kuruluşun başarısına olan katkılarını değerlendiren planlı bir araçtır (Cem,
1997:24’den akt: Sabuncuoğlu, 2013:184). İşgörenler
özellikle başarılı işgörenler çalışmasının karşılığını görmek ister. Bu açıdan bakıldığında işgören değerlemesi bir
bakıma işgöreni işe yöneltme ve özendirme aracı olarak
değerlendirilebilir(Sabuncuoğlu,2013:186) Bir kişinin performansı sahip olduğu nitelikler ve yetenekler ile inanç
ve değerlerine bağlıdır (Morillo 1990:270’den akt. Büte
2011).

SÖZEL BİLDİRİLER

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmanın amacı hastanelerde mentorluk rolü üstlenen servis sorumlu hemşirelerin mentorluk rollerini yerine getirme düzeyleri ile çalışanların (menteelerin) yetenek
yönetimi ve performans düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Çalışmada mentorlar ve menteelere iki farklı anket türü uygulanmıştır.
Bu çalışma, sağlık sektöründe mentorluk rolleri ile yetenek yönetimi algısı ve işgören performansı arasındaki ilişki konusundaki bilgimizi artıracaktır. Kar amacı
gütmeyen işletmeler olarak hastaneler insan sağlığının
devamının sağlanması gibi çok önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Özellikle hasta ile daha uzun süre ilişki
kuran ve hastaların tıbbi bakım uygulamalarından sorumlu olan hemşirelerin performanslarının yüksek olması
hasta sağlığı için çok önemlidir. Bu sebeple hemşirelerin
performanslarını etkileyen faktörlerin bilinmesi ve performanslarının artırılmasına yönelik önlemlerin alınması bu
kapsamda son derece önemlidir. Ayrıca sağlık sektöründe mentorluk uygulamasıyla ilgili çok fazla araştırmaya
rastlanmamaktadır. Bu sebeple bu çalışmanın literatüre
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın kapsamı Karaman ilinde faaliyet gösteren bir
hastanede görev 25 sorumlu hemşire ile sorumlu hemşirelere bağlı olarak görev yapan 450 hemşireyi kapsamaktadır. Araştırmada sadece bir tane sorumlu hemşireye
ulaşılamamıştır. Sorumlu hemşirelerin mentorluk rolleri
ile çalışanların yetenek yönetimi algısı ve performans düzeyleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek için her sorumlu
hemşireye bağlı çalışan en az beş hemşireye ulaşılmıştır.
Araştırmada 2.grupta kullanılan anketler tesadüfi örneklem
yoluyla 300 hemşireye dağıtılmıştır. Anket formlarının 158
tanesi cevaplanarak geri dönmüş, bunların 10 tanesi eksik
ve elverişsiz olması nedeniyle araştırma dışında bırakılmış,
geri kalan 148 anket üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

3.2.

Araştırmanın Metodolojisi

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır.
Ankette 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Ölçekte yer alan
katılma düzeyleri, kesinlikle katılmıyorum=1, kısmen katılmıyorum=2, kararsızım=3, kısmen katılıyorum=4, kesinlikle
katılıyorum=5 değerleri ile belirtilmiştir. Veriler araştırmacı
tarafından Ekim-Aralık 2014 tarihleri arasında toplanmıştır.
Araştırma iki farklı gruba yapılmıştır. Sorumlu hemşirelere
uygulanan anket 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm

demografik verilere yönelik sorulardan oluşurken, ikinci
bölümde yer alan Yetiştiricilik Ölçeği, Sezgin (2002) tarafından geliştirilmiş ve mentorların davranışsal yeterliliklerini
ölçen bir ölçektir . Sezgin tarafından ilgili ölçeğin geliştirilmesi aşamasında, Galbraith ve Cohen (1997: 29-50) tarafından geliştirilen “Principles of Adult Mentoring Scale” adlı
ölçekten yararlanılmıştır. İlgili ölçek, ilk olarak öğrencilere
yönelik yetiştiricilik ilişkilerinin betimlenmesi amacıyla geliştirilmiş, daha sonra Doyon (2000) tarafından işgörenlerin
yetiştirilmesi amacıyla örgütsel ortamlara uygulanmıştır.
Ölçek Yıldırım (2013)’ın tez çalışmasında kullanılmıştır.
Yetiştiricilik Ölçeği toplam 41 soru ve altı alt boyuttan
oluşmaktadır. Ölçekte belirtilen altı temel rol ve ankette
ait oldukları maddeler şunlardır:
1.

İlgiye Dayalı Rol (anket maddeleri:
1,10,11,17,18,24,25,34,40)

2.

Bilgiye Dayalı Rol (anket maddeleri: 2,9,16,19,35,41, 3)

3.

Kolaylaştırıcılık Rolü (anket maddeleri:
3,12,14,21,23,4)

4.

Yüzleştiricilik Rolü (anket maddeleri:
4,8,15,20,31,33,37,39),

5.

Model Olma Rolü (anket maddeleri: 5, 7,26,30)

6.

Yetişenin Vizyonunu Destekleme Rolü (anket maddeleri: 6,13,22,27,28,32,36,38)

Servis sorumlu hemşirelerine bağlı olarak çalışan hemşirelere uygulanan ölçek ise 3 bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölüm katılımcıların demografik verilerine yönelik
sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümde çalışanların performans düzeyini belirlemeye yönelik yargılar ise, Sigler
ve Pearson tarafından yapılan çalışmalardan alınan ve Çöl
(2008: 35–46) tarafından Türkçeye çevrilerek uygulanan
ölçek sorularından alınmıştır. Çöl (2008)’ün yaptığı araştırmanın Performans düzeyi ile ilgili yapılan güvenilirlik analizi
incelendiği zaman Alfa (α) katsayısının 0,8277 olduğu belirlenmiştir. Çayan (2011) tarafından yapılan tez çalışmasında kullanılan ölçeğin bu çalışmadaki güvenilirliği ise 0,745
olarak bulunmuştur. Üçüncü bölümde yer alan yetenek
yönetimi ölçeği ise Çayan (2011) tarafından oluşturulmuştur. Çayan tarafından hazırlanan ölçeğin güvenilirlik analizi
beş boyutta incelenmiş en yüksek boyutun(kurum desteği
boyutu ) Alfa (α) katsayısı 0,886 ve en düşük boyutun (yetkinlik) Alfa (α) katsayısı 0,687 olarak bulunmuştur.
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3.1.

ÖRGÜTLERDE MENTORLÜK,
YETENEK YÖNETİMİ VE İŞGÖREN
PERFORMANSI İLİŞKİSİNİN
BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR SAHA
ARAŞTIRMASI

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

3.

Cronbach’s Alpha Katsayısının değerlendirilmesinde kullanılan değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir (Özdamar,
2002). Bu çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik düzeyleri Tablo 1’de sunulmuştur.
0,00 ≤ α< 0,40 ise ölçek güvenilir değildir.
0,40 ≤ α< 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir.
0,60 ≤ α< 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir.
0,80 ≤ α< 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir
ölçektir.

161

SÖZEL BİLDİRİLER

Tablo 1: Araştırmada kullanılan ölçeklerin cronbach alpha
katsayıları
Ölçekler/Faktörler		

Cronbach alpha
katsayıları

Mentorluk

α=0,949
α=0,912
α=0,906
α=0,901
α=0,910
α=0,940
α=,910

Yetenek Yönetimi

α =0,886

Çalışan Performansı

α =0,757

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package
for Social Sciences) for Windows 15.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı
istatistiksel metotları (Yüzde, Ortalama, Standart sapma)
kullanılmıştır. Elde edilen bulgular yorumlanırken “4.205.00” arası çok yüksek, 3.40-4.19 arası yüksek, 2.60-3.39
arası orta,1.80- 2.59 arası düşük 1.00-1.79 arası çok düşük olarak değerlendirilmiştir.
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VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

1.İlgiye Dayalı Rol
2.Bilgiye Dayalı Rol
3.Kolaylaştırıcılık Rolü
4.Yüzleştiricilik Rolü
5.Model Olma Rolü
6.Yetişenin Vizyonunu Destekleme Rolü

Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki
ilişki Spearman analizi ile test edilmiştir. İki değişken arasındaki ilişkinin yönünü, kuvvetini belirtmede kullanılan korelasyon katsayılarının “+” yada “-“ olması ilişkinin yönünü
belirlemede kullanılmıştır. Korelasyon katsayıları değerlendirilirken katsayılar, mutlak değer 0,70 ile 1,00 arasında ise
“yüksek”, 0,69 ile 0,30 arasında ise “orta”, 0,29 ve daha düşük
düzeyde ilişkili olarak ve 0,00’a yaklaştıkça ise ilişki olmadığı
şeklinde yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven
aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.

Hipotez 4: Mentorluğun yüzleştiricilik rolü boyutu yetenek yönetimi arasında ilişki vardır
Hipotez 5: Mentorluğun model olma rolü boyutu yetenek
yönetimi arasında ilişki vardır
Hipotez 6: Mentorluğun yetişenin vizyonunu destekleme
rolü boyutu yetenek yönetimi arasında ilişki vardır
Hipotez 7: Mentorluğun ilgiye dayalı rol boyutu yetenek
yönetimi arasında ilişki vardır.
Hipotez 8: Mentorluğun bilgiye dayalı rol boyutu yetenek
yönetimi arasında ilişki vardır
Hipotez 9: Mentorluğun kolaylaştırıcılık rolü boyutu yetenek yönetimi arasında ilişki vardır
Hipotez 10: Mentorluğun yüzleştiricilik rolü boyutu yetenek yönetimi arasında ilişki vardır
Hipotez 11: Mentorluğun model olma rolü boyutu yetenek yönetimi arasında ilişki vardır
Hipotez 12: Mentorluğun yetişenin vizyonunu destekleme rolü boyutu yetenek yönetimi arasında ilişki vardır
Hipotez 13: Yetenek Yönetimi ile işgören performansı
arasında ilişki vardır.

3.4.

Bulgular

3.4.1. Demografik Özellikler
Tablo 2’de de görüldüğü gibi araştırmaya katılan çalışanlar (menteeler) cinsiyet değişkenine göre 18’i (%12,2) erkek, 130’u (%87,8) kadın, medeni durum değişkenine göre
Tablo 2: Katılımcıların demografik özellikleri

3.3.

Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri

Mentorluk ile yetenek yönetimi ve çalışan performansı
arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada mentorluğun
6 boyutu ile yetenek yönetimi ve işgören performansı değişkenleri kullanılmıştır. Bu çerçevede oluşturulan model
Şekil 1’deki gibidir

Menteelerin Demografik
Verileri

Cinsiyet

Medeni
Durum

Eğitim
Durumu

Şekil 1:

Araştırmanın metodolojisi
Yaş

Araştırmada test edilecek hipotezler ise şunlardır:
Hipotez 1: Mentorluğun ilgiye dayalı rol boyutu yetenek
yönetimi arasında ilişki vardır.
Hipotez 2: Mentorluğun bilgiye dayalı rol boyutu yetenek
yönetimi arasında ilişki vardır
Hipotez 3: Mentorluğun kolaylaştırıcılık rolü boyutu yetenek yönetimi arasında ilişki vardır
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Kurum
Çalışma
Süresi

Mentorların demografik
Verileri

Gruplar

n

(%)

Gruplar

n

%

Erkek

18

12,2

Erkek

0

0

Kadın

130 87,8

Kadın

24

100

Toplam

148

Toplam

24

100

Bekar

45

Bekar

1

4,2

Evli

103 69,6

Evli

23

95,8

Toplam

148 100,0

Toplam

24

100

Lise

33

22,3

Lise

1

4,2

Önlisans

60

40,5

Önlisans

13

54,2

Lisans

54

36,5

Lisans

8

33,3

Lisansüstü

1

0,7

Lisansüstü

2

8,3

Toplam

148 100,0

Toplam

24

100

20 Yaş Altı

2

1,4

20 Yaş Altı

20-29 Yaş

53

35,8

20-29 Yaş

30-39 Yaş

77

52,0

30-39 Yaş

15

62,5

10,8

40 Yaş Ve
üzeri

9

37,5

24

100,0

30,4

40 Yaş ve
üzeri

16

Toplam

148 100,0

Toplam

1 Yıldan Az

17

1 Yıldan Az

1-10 Yıl

109 73,6

1-10 Yıl

14

58,3

11-20 Yıl

21

14,2

11-20 Yıl

9

37,5

,7

20 Yıldan
Fazla

1

4,2

Toplam

24

100

11,5

20 Yıldan
Fazla

1

Toplam

148 100,0
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3.4.2. Çalışmaya Katılan Mentelerin Yetenek
Yönetimi Algıları ve Performans Düzeyleri ile
Bireysel Özelliklerin İlişkisi
Bu bölümde katılımcıların bireysel özellikleri ile yetenek
yönetimi ve performans düzeyleri ile ilgili değerlendirmeleri incelenmektedir
Tablo 3’e bakıldığında yetenek yönetimine ve performans
düzeylerine ait ifadelere katılımcıların verdikleri ortalama
puanlar görülmektedir. Hemşirelerin hastanenin yetenek yönetiminde varlığına en fazla inandıkları maddeler
“İşimi başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra kendimi

Tablo 3: Çalışmaya katılan menteelerin yetenek yönetimi algıları ve performans düzeylerine ilişkin değerlendirmeleri
Yetenek Yönetimi

N

Ort

Ss

Min.

Max.

Çalıştığım birime uygun olarak, kendimi yetenekli buluyorum.

148

4,3311

,6739

1,00

5,00

Çalıştığım birime uygun olarak, yeteneklerimi tam kapasite ile kullandığımı
düşünüyorum

148

4,2297

,7567

1,00

5,00

Çalıştığım birimde mesleki yeterliliklerim nedeniyle görev yapmaktayım

148

3,9932

,9793

1,00

5,00

Çalıştığım birimde kişisel özelliklerim nedeniyle görev yapmaktayım.

148

3,0946

1,2795

1,00

5,00

Çalıştığım birimde eğitim ve deneyimlerim nedeniyle görev yapmaktayım

148

3,7838

1,1037

1,00

5,00

İşim benim için önemlidir.

148

4,6014

,5562

3,00

5,00

İşimi başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra kendimi mutlu hissediyorum.

148

4,6689

,5001

3,00

5,00

İşim için gereken becerilere uzmanlık seviyesinde sahibim

148

3,9122

,8486

1,00

5,00

Bulunduğum birimde yeni fikirler geliştirip uygularım.

148

3,6824

,9761

1,00

5,00

Çalıştığım kurum yönetiminin getirdiği değişikliklere uyum sağlarım

148

4,2973

,6847

1,00

5,00

Çalıştığım birimde, ekip arkadaşlarım ile uyumluyumdur.

148

4,3919

,6560

2,00

5,00

Çalıştığım kurum, kişisel eğitimim için yeterli desteği sağlar.

148

3,7027

,9721

1,00

5,00

Kurum yönetimi personelin gelişimine yönelik eğitimler düzenler.

148

3,9595

,8873

1,00

5,00

Çalıştığım kurum, yeterli maddi olanaklar sağlar.

148

3,1689

1,2199

1,00

5,00

Çalıştığım kurumun sektör içinde iyi bir yerde bulunması, üzerimde olumlu etki
uyandırır.

148

4,0811

,8768

1,00

5,00

Genel olarak işimden doyum sağladığımı düşünüyorum.

148

3,8986

,9600

1,00

5,00

İşimi yaparken farklı yöntemler seçme konusunda özgürüm.

148

3,3784

,9856

1,00

5,00

Çalıştığım birimde gerçekleşen olaylar üzerinde kontrolüm ve etkim vardır.

148

3,5068

,9723

1,00

5,00

Çalıştığım kurum, işimi daha iyi yapmam konusunda bana destek olur.

148

3,6149

,9795

1,00

5,00

Çalıştığım kurum yönetimi, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirmektedir.

148

3,5676

1,0179

1,00

5,00

Çalıştığım kurum yönetiminin yeteneklerimden yararlandığını düşünüyorum.

148

3,5203

1,0200

1,00

5,00

Yetenek Yönetimi

148

3,8755

,4925

N

Ort

Ss

Min.

Max.

Devamsızlık oranlarım düşüktür

148

4,4054

,8067

1,00

5,00

Moralim yüksektir.

148

3,7838

,9934

1,00

5,00

Görevimi tam zamanında tamamlarım

148

4,5068

,5532

3,00

5,00

İş hedeflerime fazlasıyla ulaşırım

148

4,1892

,7768

1,00

5,00

Sunduğun hizmet kalitesinde standartlara fazlasıyla ulaştığımdan eminim

148

4,1622

,6500

2,00

5,00

Bir sorun gündeme geldiğinde en hızlı şekilde çözüm üretirim

148

3,9865

,6997

1,00

5,00

Toplam performans ortalaması

148

25,0338

2,9286

17,00

30,00

Performans Düzeyleri
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Tablo 2’de de görüldüğü gibi araştırmaya katılan sorumlu hemşirelerin (mentorların) cinsiyet değişkenine göre
hepsi kadın, medeni durum değişkenine göre mentorlar
23’ü’ (%95,8) evli, 1’i (%4,2) bekar olarak dağılmaktadır.
Mentorlar eğitim durumu değişkenine göre 1’i (%4,2)
lise, 13’ü (%54,2) önlisans, 8’i (%33,3) lisans, 2’si (%8,3) lisansüstü olarak dağılmaktadır.Yaş değişkenine göre ise

mentorlar 15’i (%62,5) 30-39 yaş arası, 9’u (%37,5) 40 yaş
ve üzeri olarak dağılırken, kurumda çalışma süresi değişkenine göre ise 14’ü (%58,3 ) 1-10 yıl, 9’u (%37,5) 11-20 yıl
20 ve 1’i (%4,2) 20 yıldan fazla olarak dağılmaktadır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

çalışanlar 45’i (%30,4) bekar, 103’ü (% 69,6) evli olarak dağılmaktadır. Çalışanlar eğitim durumu değişkenine göre
33’ü (%22,3) lise, 60’ı (%40,5) önlisans, 54’ü (%36,5) lisans,
1’i (%0,7) lisansüstü olarak dağılmaktadır.Yaş değişkenine
göre ise çalışanlar 2›si (%1,4) 20 yaş altı, 53’ü (%35,8) 20-29
yaş, 77’si (%52,0) 30-39 yaş, 16’sı (%10,8) 40 yaş ve üzeri olarak dağılırken, kurumda çalışma süresi değişkenine göre ise 17’si (%11,5) 1 yıldan az, 109’u (%73,6) 1-10
yıl, 21’i (%14,2) 11-20 yıl, 1’i (%0,7) 20 yıldan fazla olarak
dağılmaktadır.
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mutlu hissediyorum” (ort: 4,6689±0,5001), “İşim benim için
önemlidir.”(ort :4,6014±0,5562), “Çalıştığım birimde, ekip
arkadaşlarım ile uyumluyumdur.”(ort: 4,3919±0,6560),
olurken “Çalıştığım birimde kişisel özelliklerim nedeniyle görev yapmaktayım.” (ort: 3,0946± 1,2795), “Çalıştığım kurum,
yeterli maddi olanaklar sağlar.” (ort: 3,1689 ± 1,2199), “İşimi
yaparken farklı yöntemler seçme konusunda özgürüm.”
(ort: 3,3784± 0 ,9856), “katılımcıların yetenek yönetiminde
en az katıldıkları maddeler olarak ortaya konmuştur.

Tablo 4: Çalışmaya katılan mentelerin cinsiyetlerine göre
yetenek yönetimi ve performans değerlendirmeleri
(n148)

Performans
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VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Hemşirelerin performans düzeyleri ile en fazla katıldıkları ifade “görevimi tam zamanında tamamlarım” (ort:
4,5068±0 ,5532) ifadesi olurken en az katıldıkları madde
“moralim yüksektir.” (ort: 3,7838± 0 ,9934) ifadesi olmuştur.

Yetenek Yönetimi

N

Mean Rank

Bay

18

79,42

Bayan

130

73,82

Bay

18

77,67

Bayan

130

74,06

Performans
Yetenek Yönetimi

N

Mean Rank
72,61

p

1081,50

0,601

1113,00

0,738

Bekar

45

78,82

Evli

103

75,67

Bekar

45

71,83

U
2123,00
2197,50

N

Performans

1 yıldan az

14

70,0

1-10 yıl arası

109

73,44

11-20 yıl arası

21

83,48

20 yıl ve üzeri

1

78,50

1 yıldan az

14

67,50

1-10 yıl arası

109

75,16

11-20 yıl arası

21

73,74

20 yıl ve üzeri

1

137,50

X2

p

1,202

,753

2,651

,449

Araştırma kapsamındaki hemşirelerin kurumda çalışma
yılı değişkenine göre yetenek yönetimi ve performans
değerlendirmelerinin yer aldığı Tablo 7’ye göre “Yetenek
Yönetimi ve Performans değerlendirmeleri ile kurumda
çalışma yılı değişkeni arasında istatistiksel anlamlılığa
rastlanmamıştır.
Tablo 8: Çalışmaya katılan mentelerin eğitim durumlarına
göre yetenek yönetimi ve performans
değerlendirmeleri( n148)

Performans

p
,414

Mean Rank

Yetenek Yönetimi

,617

N

Mean Rank

Lise

33

81,85

Önlisans

60

69,89

Lisans

54

74,58

Lisanüstü

1

104,00

Lise

33

75,68

Önlisans

60

80,28

Lisans

54

68,72

Lisanüstü

1

1,00

X2

p

2,169

,538

5,044

,169

Araştırma kapsamındaki hemşirelerin medeni durum değişkenine göre yetenek yönetimi ve performans değerlendirmelerinin yer aldığı Tablo 5’e göre “Yetenek Yönetimi
ve Performans değerlendirmeleri ile medeni durum değişkeni arasında istatistiksel anlamlılığa rastlanmamıştır.

Araştırma kapsamındaki hemşirelerin eğitim değişkenine göre yetenek yönetimi ve performans değerlendirmelerinin yer aldığı Tablo 8’e göre “Yetenek Yönetimi
ve Performans değerlendirmeleri ile eğitim değişkeni
arasında istatistiksel anlamlılığa rastlanmamıştır.

Tablo 6: Çalışmaya katılan mentelerin yaşlarına göre yetenek
yönetimi ve performans değerlendirmeleri ( n148)

Tablo 9: Yetenek yönetimi ile çalışan performansı ilişkisi

Performans

Yetenek Yönetimi

N

Mean
Rank

20 yaş altı

2

97,75

20-29 yaş arası

53

64,84

30-39 yaş arası

77

77,71

40 yaş ve üzeri

16

88,13

20 yaş altı

2

92,50

20-29 yaş arası

53

62,30

30-39 yaş arası

77

81,27

40 yaş ve üzeri
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Tablo 5: Çalışmaya katılan mentelerin medeni
durumlarına göre yetenek yönetimi ve performans
değerlendirmeleri (n:148)
103

Tablo 7: Çalışmaya katılan mentelerin kurumda çalışma
yıllarına göre yetenek yönetimi ve performans
değerlendirmeleri( n148)

Yetenek Yönetimi

Araştırma kapsamındaki hemşirelerin cinsiyet değişkenine göre yetenek yönetimi ve performans değerlendirmelerinin yer aldığı Tablo 4’e göre “Yetenek Yönetimi
ve Performans değerlendirmeleri ile cinsiyet değişkeni
arasında istatistiksel anlamlılığa rastlanmamıştır.

Evli

Araştırma kapsamındaki hemşirelerin yaş değişkenine
göre yetenek yönetimi ve performans değerlendirmelerinin yer aldığı Tablo 6’ya göre “Yetenek Yönetimi ve
Performans değerlendirmeleri ile yaş değişkeni arasında
istatistiksel anlamlılığa rastlanmamıştır.

16

80,09

X2

5,410

p

Sperman’s
Cor.

1.
r 1
Çalışan Perp
formansı
,144

N 148
2.
Yetenek
Yönetimi

6,848

1

,077

r

2

t

p

R2

F

,624(**) Regresyon
12,041 7,585 0,00
Katsayısı
148
,000

,624(**) 1

p ,000
N 148

β

148

Yetenek
3,353 8,250 0,00
Yönetimi

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

0,318 68,061

SÖZEL BİLDİRİLER

Ort

Ss

Min. Max.

N

Ort

Ss

Min. Max.

Çalışanlarımı mesleki risk ve tehlikelere
önceden uyarırım

24

4,666

,76139

2,00 5,00

Çalışanlarımın mesleki kararlarının
dayandığı bilginin yetersiz ya da yanlış
olması durumunda onu uyarırım

24

4,500

,58977

3,00 5,00

Problemleri çözme konusunda çalışanım
yeterince çaba göstermediğinde, olası
olumsuz sonuçları görmelerini sağlarım

24

4,333

,63702

3,00 5,00

Çalışanımın kararlarının ya da
problemlerinden kaçmamın, mesleki
gelişmelerini engellediği durumlarda
yapıcı eleştirilerde bulunurum

24

4,166

,81650

2,00 5,00

Çalışanlarımdan olumlu yönde değişme
ve başarı beklediğim durumlarda,
çalışanlarımın uygun olmayan
24
davranışları hakkında düşüncelerimi ifade
ederim

4,125

,79741

3,00 5,00

Çalışanımın uygun olmadığını
düşündüğüm mesleki karar ve tercihlerini
sorgularım

24

3,958

,90790

1,00 5,00

Yüzleştiricilik Rolü

24

4,291

,43249

2,00 5,00

Mesleki ve kişisel ilişkilerde model
alınabilecek davranışlar sergilerim

24

4,041

,69025

3,00 5,00

Çalışanlarımın problemlerle
karşılaşıp cesareti kırıldığında, kendi
deneyimlerinden örnekler veririm.

24

4,375

,64690

3,00 5,00

Sıkıcı, çok ağır yada ilgisiz gibi görünen
işlerin değerli bir öğrenme deneyimi
olduğuna ilişkin kendi yaşantımdan ve
başka kişilerden örnekler veririm

24

4,000

,83406

2,00 5,00

Çalışanlarımla mesleki hususları
tartışırken, konuya ilişkin kendi kişisel
duygu ve bakış açımı paylaşırım

24

4,333

,56466

3,00 5,00

Model Olma Rolü

24

4,291

,43249

24 4,0833 ,71728

24

Mesleki problemle karşılaşan çalışanıma
yardım etmeye yardım etmeye istekli
olurum

24

Çalışanıma gereken zamanı ayırırım
ve çalışma zamanının kesintiye
uğramamasına özen gösteririm

24

4,250

,73721

3,00 5,00

Çalışanlarımın çalışmalarında ondan
ne beklediğimi açık ve net olarak ifade
ederim

24

4,666

,63702

3,00 5,00

Çalışanlarımım yönetim, kurallar ve
hastadan beklentilerini hakkında
eleştirilerini savunmaya geçmeden
dinlerim

24

4,333

,63702

3,00 5,00

Eleştirilerimi kişiselleştirmeden mesleki
bir çerçeve içinde tutmaya özen
gösteririm

24

4,458

,58823

3,00 5,00

4,375

4,500

,71094

,65938

3,00 5,00

3,00 5,00

Çalışanlarımın çalışmalarında ve
onlardan beklentilerimde mesleki
sorumluluklarının dışında bireysel ve
toplumsal yaşamdaki sorumluluklarının
da olduğunu dikkate alırım

24

Çalışanlarımın başarılarını ve çabasını
takdir ederim

24

4,666

,56466

3,00 5,00

İlişkilerimizde açık, net ve güvene dayalı
bir iletişim ortamı oluşmasına özen
gösteririm

24

4,625

,57578

3,00 5,00

Görüşmelerimiz sırasında empatik
davranırım

24

4,500

,58977

3,00 5,00

İlgiye Dayalı Rol

24

4,470

,42373

Çalışanlarımın mesleki konularda ihtiyacı
olan bilgileri edinebilmeleri için farklı kişi
ve kaynaklara yönlendiririm

24

4,333

,70196

3,00 5,00

Çalışanlarımın mesleki karar ve
tercihlerini ayrıntılı olarak açıklamalarını
isterim

24

4,083

,77553

3,00 5,00

Çalışanlarımın çalışmalarıyla ilgili daha
önceki kararlarını izler ve gelişmelerini
belirlemek amacıyla daha önceki kararlar
hakkında sorular sorarım

Çalışanlarımın verimli ve etkin çalışma
stratejileri oluşturmalarına yardımcı
olurum

24

2,00 5,00

Çalışanlarımın gelecekteki hedeflerine
ulaşabilmesi için gerekli yeni yeterlilikler
kazanabileceği fırsatlar sunarım

24 4,1250 1,03472 2,00 5,00

Çalışanlarımın yaptığı çalışmaları düzenli
olarak izlerim

24

4,583

,50361

4,00 5,00

Çalışanımın bağımsız ve yetkin bir
birey bir birey olarak çalışabilmesini
desteklerim

24 4,4583 ,50898

4,00 5,00

Bilgi ve deneyimlerimi çalışanlarımla
paylaşırım

24

4,625

,64690

3,00 5,00

Çalışanlarımın mesleki gelişimleri
hakkında detaylı bilgi isterim

24

3,958 1,04170 1,00 5,00

24 4,2083 ,83297

2,00 5,00

Bilgiye Dayalı Rol

24

4,326

,51658

Çalışanlarımın mesleki hedeflerini
gerçekleştirebilmeleri için yaptıkları
planları, sahip oldukları kaynakları ve
izleyecekleri stratejileri açıklamalarını
isterim

Çalışanlarımı kendi alanlarında yeni
konulara yönelmelerini teşvik ederim

24

4,416

,58359

3,00 5,00

24 4,0417 ,69025

3,00 5,00

Çalışanlarımın planlarını ve fikirlerini daha
24
belirgin hale getirmesine yardımcı olurum

Çalışanlarımın bireysel ve mesleki
amaçlarını ve kararlarını oluşturmalarına
yardım etmek önemli rollerimden biridir

4,166

,76139

3,00 5,00

Çalışanlarımın alternatif bakış
geliştirmelerine yardımcı olurum

24

4,083

,77553

2,00 5,00

24 4,2917 ,69025

3,00 5,00

Çalışanımın adına karar vermekten çok
yönlendirici olmaya özen gösteririm

Çalışanımı mesleki anlamda daha
tecrübeli -olacak-olarak görür kişisel
vizyonlarını destekleyici ifadelerde
bulunurum

24

4,416

,65386

3,00 5,00

Mesleki ve bürokratik işlem ve ilişkilerde
çalışanıma rehberlik ederim

24

4,625

,57578

3,00 5,00

Çalışanlarımın ekonomik destek
alabilecekleri ve kendi kişisel gelişimlerini
olumlu yönde etkileyecek projelere
katılmalarını sağlarım

24 4,1250 ,89988

2,00 5,00

Kolaylaştırıcılık Rolü

24

4,341

,47724

Yapılan hataları yapıcı bir biçimde ifade
ederim

24

4,500

,51075

4,00 5,00

3,00 5,00

Çalışanlarımın bir problemle baş
etmede karşılaştığı başarısızlığı
rasyonelleştirdiğinde düşünme
biçimindeki tutarsızlıkları göstermeye
çalışırım

Çalışanımın alanıyla ilgili hizmetiçi eğitim
seminerleri, kurslar, sempozyum, panel
vb. etkinliklere katılmalarının ileride
24 4,4167 ,65386
başarılı bir çalışan olabilmeleri için önemli
olduğunu vurgularım.

24

4,083

,71728

2,00 5,00

Yetişenin Vizyonunu destekleme Rolü

4,333

4,375

,81650

,82423

3,00 5,00
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N
Çalışanlarımın mesleki ve toplumsal
deneyimlerine ilişkin olumlu ve olumsuz
düşüncelerini paylaşmalarını teşvik
ederim

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 10: Çalışmaya katılan birim sorumlularının mentorluk düzeylerine ilişkin değerlendirmeleri

24 4,2188 ,52031
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Tablo 9’a göre çalışan performansı ile yetenek yönetimi arasında istatiksel olarak anlamlılığa rastlanmıştır.
Değerlendirme sonucuna yetenek yönetimi yükseldikçe
çalışanların performansı artmaktadır. Yetenek yönetimi
ile işgören performansı arasındaki etki ise regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Yetenek yönetimi algısı performansı yaklaşık %0,32 etkilemektedir.

Tablo 10’a bakıldığında mentorluk düzeylerine ait ifadelere katılımcıların verdikleri ortalama puanlar görülmektedir.Sorumlu hemşirelerin en yüksek rol boyutu “İlgiye
Dayalı Rol” (ort: 4,4708± 0,42373) olurken, en düşük
rol boyutu “Yetişenin Vizyonunu destekleme Rolü” ort:
4,2188± 0,52031) olmuştur.
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VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

3.4.3. Çalışmaya Katılan Mentorların Rol Düzeyleri
ile Bireysel Özelliklerin İlişkisi

Araştırma kapsamındaki sorumlu hemşirelerin eğitim değişkenine göre mentorluk alt boyutları arasında değerlendirmelerinin yer aldığı Tablo 11’e göre “mentorluk alt
boyutları ile eğitim değişkeni arasında istatistiksel anlamlılığa rastlanmamıştır.

Tablo 11: Katılımcı birim sorumlularının rol gruplarının eğitim
değişkenine göre farklılaşması (n:25)

Grup

Sıra
Ort

SD
x2

Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü

1
13
8
2

18,00
12,23
13,94
5,75

3

Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü

1
13
8
2

15,0
11,85
15,0
5,50

3

Lise
Kolaylaştırıcılık Rolü Önlisans
Lisans
Lisansüstü

1
13
8
2

19,50
11,58
15,00
5,00

Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü

1
13
8
2

5,50
12,77
15,44
2,50

3

Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü

1
13
8
2

1300
12,88
14,06
3,50

3

Lise
Yetişenin Vizyonunu Önlisans
Destekleme Rolü
Lisans
Lisansüstü

1
13
8
2

19,50
12,54
12,81
7,50

3

İlgiye Dayalı Rol

Bilgiye Dayalı Rol

Yüzleştiricilik Rolü

Model Olma Rolü
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N

Kruskal
Wallis
H-Testi

2,839

Tablo 12: Birim sorumlu hemşirelerinin rol gruplarının yaş
değişkenine göre farklılaşması

Grup

3

4,546

6,438

3,795

2,016

Sıra
Ort

SD

13,27
11,22

1

,481

,488

Bilgiye Dayalı Rol

30-39 yaş arası 15
40 yaş arası
9

12,47
12,56

1

,001

,976

Kolaylaştırıcılık
Rolü

30-39 yaş arası 15
40 yaş arası
9

13,27
11,22

1

,480

,488

Yüzleştiricilik
Rolü

30-39 yaş arası 15
40 yaş arası
9

11,70
13,83

1

,517

,472

Model Olma Rolü

30-39 yaş arası 15
40 yaş arası
9

12,70
12,17

1

,033

,856

Yetişenin
30-39 yaş arası 15
Vizyonunu
40 yaş arası
9
Destekleme Rolü

12,77
12,06

1

,057

,811

Araştırma kapsamındaki sorumlu hemşirelerin yaş değişkenine göre mentorluk alt boyutları arasında değerlendirmelerinin yer aldığı Tablo 12’e göre “mentorluk alt
boyutları ile yaş değişkeni arasında istatistiksel anlamlılığa
rastlanmamıştır.
Tablo 13: Birim sorumlu hemşirelerinin rol gruplarının iş
tecrübesi değişkenine göre farklılaşması

0,092

Kruskal Wallis
H-Testi

Grup

N

Sıra
Ort

X2

p

1-10 yıl arası
11-20 yıl arası
20 yıl üzeri

5
11
8

13,00
13,68 2
10,56

,954

,621

1-10 yıl arası
Bilgiye Dayalı Rol 11-20 yıl arası
20 yıl üzeri

5
11
8

12,80
11,59 2
13,56

,376

,829

Kolaylaştırıcılık
Rolü

1-10 yıl arası
11-20 yıl arası
20 yıl üzeri

5
11
8

15,00
12,14 2
11,44

,853

,653

Yüzleştiricilik
Rolü

1-10 yıl arası
11-20 yıl arası
20 yıl üzeri

5
11
8

12,50
12,55 2
12,44

,001

,999

Model Olma
Rolü

1-10 yıl arası
11-20 yıl arası
20 yıl üzeri

5
11
8

14,30
12,41 2
11,50

,502

,778

Yetişenin
1-10 yıl arası
Vizyonunu
11-20 yıl arası
Destekleme Rolü 20 yıl üzeri

5
11
8

15,20
11,95 2
11,56

,945

,624

SD

0,417

0,208

p

30-39 yaş arası 15
40 yaş arası
9

p

0,357

X2
İlgiye Dayalı Rol

İlgiye Dayalı Rol
3,236

N

Kruskal
Wallis
H-Testi

0,285

0,569

Araştırma kapsamındaki sorumlu hemşirelerin toplam iş
tecrübesi değişkenine göre mentorluk alt boyutları arasında değerlendirmelerinin yer aldığı Tablo 13’e göre
“mentorluk alt boyutları ile toplam iş tecrübesi değişkeni
arasında istatistiksel anlamlılığa rastlanmamıştır
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N

1-10 yıl arası
İlgiye Dayalı Rol

14

Yüzleştiricilik
Rolü
Model Olma
Rolü

10,33

20 yıl üzeri

1

7,50

1-10 yıl arası

14

13,50
10,44

20 yıl üzeri

1

17,0

1-10 yıl arası

14

14,25

11-20 yıl arası 9

9,72

20 yıl üzeri

1

13,00

1-10 yıl arası

14

12,86

11-20 yıl arası 9

11,33

20 yıl üzeri

1

18,00

1-10 yıl arası

14

12,64

11-20 yıl arası 9
20 yıl üzeri

1

1-10 yıl arası 14
Yetişenin
Vizyonunu
11-20 yıl arası 9
Destekleme Rolü 20 yıl üzeri
1

SD
X2

p

2,251

,324

14,25

11-20 yıl arası 9

Bilgiye Dayalı Rol 11-20 yıl arası 9
Kolaylaştırıcılık
Rolü

Sıra
Ort

12,67

2

2

1,463

Mentorluğun ilgiye dayalı rol boyutu
yetenek yönetimi arasında ilişki vardır.

RED

Hipotez 2

Mentorluğun bilgiye dayalı rol boyutu
yetenek yönetimi arasında ilişki vardır

RED

Hipotez 3

Mentorluğun kolaylaştırıcılık rolü boyutu
yetenek yönetimi arasında ilişki vardır

RED

Hipotez 4

Mentorluğun yüzleştiricilik rolü boyutu
yetenek yönetimi arasında ilişki vardır

RED

Hipotez 5

Mentorluğun model olma rolü boyutu
yetenek yönetimi arasında ilişki vardır

RED

Hipotez 6

Mentorluğun yetişenin vizyonunu
destekleme rolü boyutu yetenek yönetimi
arasında ilişki vardır

RED

Hipotez 7

Mentorluğun ilgiye dayalı rol boyutu
yetenek yönetimi arasında ilişki vardır.

RED

Hipotez 8

Mentorluğun bilgiye dayalı rol boyutu
yetenek yönetimi arasında ilişki vardır

RED

Hipotez 9

Mentorluğun kolaylaştırıcılık rolü boyutu
yetenek yönetimi arasında ilişki vardır

RED

Hipotez 10

Mentorluğun yüzleştiricilik rolü boyutu
yetenek yönetimi arasında ilişki vardır

RED

Hipotez 11

Mentorluğun model olma rolü boyutu
yetenek yönetimi arasında ilişki vardır

RED

Hipotez 12

Mentorluğun yetişenin vizyonunu
destekleme rolü boyutu yetenek yönetimi
arasında ilişki vardır

RED

Hipotez 13

Yetenek Yönetimi ile işgören performansı
arasında ilişki vardır

KABUL

,481

2

2,299

,317

2

0,894

,640

2

0,264

,876

9,00
13,54
10,72

2

0,923

,630

14,00

Araştırma kapsamındaki sorumlu hemşirelerin kurumda çalışma yılı değişkenine göre mentorluk alt boyutları
arasında değerlendirmelerinin yer aldığı Tablo 14,’e göre
“mentorluk alt boyutları ile kurumda çalışma yılı değişkeni
arasında istatistiksel anlamlılığa rastlanmamıştır
Tablo 15: Birim sorumlu hemşirelerinin mentorluk rol
gruplarının yetenek yönetimi ve çalışan performansı
ile ilişkisi
Spearman’s rho

Hipotez 1

Yetenek Yönetimi Performans

İlgiye Dayalı Rol

r
p
N

-,054
,802
24

,058
,789
24

Bilgiye Dayalı Rol

r
p
N

-,170
,428
24

-,016
,940
24

Kolaylaştırıcılık Rolü

r
p
N

-,083
,701
24

,026
,903
24

Yüzleştiricilik Rolü

r
p
N

-,184
,389
24

-,022
,918
24

Model Olma Rolü

r
p
N

-,131
,541
24

-,077
,721
24

Yetişenin Vizyonunu
Destekleme Rolü

r
p
N

-,308
,144
24

-,155
,470
24

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Tablo 15’e göre sorumlu hemşirelerin mentorluk rolleri ile
çalışan performansı ile yetenekyönetimi arasında istatistiksel olarak anlamlılığa rastlanmamıştır.
Analizlerin sonucunda hipotezlerin kabul red durumları
Tablo 16’da gösterilmiştir.
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Tablo 16: Hipotezlerin kabul-red durumu
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Tablo 14: Birim sorumlu hemşirelerinin mentorluk rol
gruplarının kurumda çalışma yılı değişkenine göre
farklılaşması

Bu araştırma işletmeler için son derece önemli olan çalışanların performanslarını artırma sürecine yardımcı olabilecek faktörlerden olan mentorluk uygulamasının , çalışanların yetenek yönetimi ve işgören performansı üzerine
etkisini ortaya koymak için yapılmıştır.
Çalışmamızın araştırma kısmında Karaman Devlet
Hastanesinde formal bir mentorluk görevi üstlenen birim
sorumlu hemşirelerinin mentorluk rollerinin çalışanların
yetenek yönetimi algıları ile performanslarını nasıl etkilediğinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmamızda 3 farklı ölçek ve 2 ayrı örneklem grubu kullanılmıştır. Örneklem
grubumuzdan ilki 24 servisin sorumluluğunu üstlenen
sorumlu hemşirelerdir. 2. örneklem grubumuz ise birim
sorumlu hemşirelere bağlı olarak çalışan hemşirelerdir.
Araştırmamızda mentorların ve menteelerin ayrı ayrı
demografik özellikleri saptanmış ve çalışmamızda tablo olarak sunulmuştur. Yetenek yönetimi ve performans
ölçekleri menteelere, yetiştiricilik ölçeği ise mentorlara
uygulanmıştır. Araştırmamız iki ayrı örneklem grubuna
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yapıldığı için iki ayrı gruba yönelik analizler ayrı ayrı yapılmışdır. Her mentora bağlı an az beş menteeye ulaşılmış
ve mentelerden elde edilen veriler ve kendi mentorlarıyla karşılaştırılmıştır. Araştırmada ilk olarak mentelere ait
örneklem grubunun verileri ardından da mentorlara ait
örneklem grubuna ait veriler analiz edilmiştir. Son olarak
menteelerin verilerileri ile mentorların verileri ilişkilendirilerek analiz edilmiştir.
Çalışmanın çalışanlara (menteelere) ait sonuçları değerlendirildiğinde yetenek yönetimi uygulamalarına verdikleri cevaplar incelendiğinde İşimi başarılı bir şekilde
gerçekleştirdikten sonra kendimi mutlu hissediyorum”
4,6689±0,5001 ortalama ile en yüksek puanı almıştır.
Yetenek yönetimi uygulaması ortalaması ise 3,8755±0,4925
olarak yüksek bir ortalamaya sahiptir. Performans yargıları arasında ise görevimi tam zamanında tamamlarım”
yargısı 4,5068±0 ,5532 ortalama ile en yüksek puanı
alırken çalışanların toplam performans düzeylerinin ortalaması ise 25,0338±2,9286 olarak yüksek bir düzeyde
bulunmuştur. Çalışanların demografik özelliklerinden
sadece eğitim seviyesi ile yetenek yönetimi algısı arasında
istatistiksel olarak bir anlamlılığa rastlanmıştır. Lisanüstü
eğitime sahip çalışanın yetenek yönetimi algı düzeyleri en
düşük ortalamaya sahipken, önlisans düzeyinde eğitime
sahip çalışanların yetenek yönetimi algı düzeyleri en yüksek ortalamaya sahiptir. Ancak lisansüstü eğitime sahip
çalışanın sadece bir kişi olması nedeniyle bu analizden
hareketle genel yargıya ulaşmak zorudur.
Yetenek yönetimi ve işgören performansı ilişkisinin araştırıldığı araştırma sonucunda ise çalışanların yetenek yönetimi algısı ile performansları arasında istatistiksel olarak
anlamlı pozitif ve yüksek düzeyde ilişkiye rastlanmıştır.
Regresyon analizi sonucunda ise yetenek yönetimi algısının işgören performansı üzerindeki etkisi yaklaşık %32 dir.
Bu sonuç literatürde sağlık personeli üzerinde yapılan araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.Çayan (2011)
tarafından yetenek yönetiminin çalışanların performansı
üzerine etkileri ve sağlık sektöründe bir uygulama başlıklı
çalışmasında yetenek yönetimi ile çalışan performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur.
Çalışmanın birim sorumlularına (mentorlara) ait sonuçları
değerlendirildiğinde ise tüm rol gruplarının ortalamasının
yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. En yüksek
ortalamanın ise 4,4708±0,42373 ortalama ile ilgiye dayalı rol boyutuna, en düşük ortalama ise 4,28188±0,52031
olarak yetişenin vizyonunu destekleme rol boyutunu ait
olduğu görülmektedir.Bu sonuç literatürde öğretmenler
üzerinde yapılan araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.Sezgin (2002) tarafından araştırma görevlilerinin
tez danışmanı öğretim üyelerinin mentorluk rollerine ilişkin olarak araştırma görevlilerinin algılarına yönelik yaptığı
araştırmasında en yüksek düzeyi ilgiye dayalı alt boyut ve
en düşük düzeyleri yetişenin vizyonunu destekleme rolü
olup, Yıldırım tarafından 2013 yılında okul yöneticilerinin
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mentorluk rollerinin okulun akademik başarısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi başlıklı çalışmasında da
öğretmenlerin en yüksek düzeyi ilgiye dayalı alt boyut ve
en düşük düzeyleri yetişenin vizyonunu destekleme rolü
olup sonuçlar araştırmamızla örtüşmektedir.
Birim sorumlu hemşireleri mentorluk rollerini yüksek düzeyde yerine getirdikleri belirtmişlerdir.İlgiye dayalı rol
boyutunun yüksek olması birim sorumlu hemşirelerinin
çalışanlara empatik davranışı yüksek seviyede gösterdikleri, ve çalışanlarıyla ilgilendikleri söylenebilir. Birim
sorumlu hemşirelerin mentorluk rollerinin gerçekleşme
düzeylerinde yetişenin vizyonunu destekleme rolü alt boyutunun yüksek bir ortalamaya sahip olmasına karşın diğer rol boyutlarına göre daha düşük bir ortalamaya sahip
olmasında sorumlu hemşirelerin çalışanlarının akademik
ve kişisel vizyon gelişimini destekleme konusunda yetersiz kaldıkları söylenebilir.
Mentorların (birim sorumluları) demografik özellikleri ile
mentorluk alt boyutları arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Son olarak mentorların alt rol boyutları ile
yetenek yönetimi ve performans ilişkisi araştırılmış ve
mentorluk alt boyutlarının yetenek yönetimi ve çalışan
performansı arasında istatistiksel bir anlamlılığa rastlanmamıştır. Bunun nedeni hemşirelerin zaten belirlenmiş
bir mesleki yeteneklerinin eğitim sürecinde geliştirildiği ve kurumlarına hemşire olarak çalışmak üzere gelmesi sebebiyle olabilir. İş garantisi yüksek bir iş olması
nedeniyle pek çok kişi yeteneğine uygun olmadığı halde
hemşirelik mesleğine yönelmektedir. Ancak bilginin artan
önemi nedeni ve hemşirelik mesleğinin tükenmişlik
oranının yüksek olması nedeniyle hemşireler arasında
da ikinci üniversite, sertifikalaşma ve başka mesleklere
yöneliş oranı her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple
hemşireler eğitimlerinin gerektirdiği işi yapıyor bile olsalar
mentorların çalışanlarındaki yeteneklerin farkına vararak
doğru yönlendirmelerde bulunmaları hemşirelerin iş tatmininin sağlanarak performanslarının yükseltilmesi konusunda son derece önemlidir.
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2

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesi artıkça sağlık kurumlarının da önemi ön plana çıkmıştır. Artan rekabet
ortamının şartları düşünüldüğünde diğer işletmeler gibi sağlık kurumlarının da kendisini rakiplerinden üstün tutacak ve piyasa
koşullarında ayakta kalmasını sağlayacak güçlü liderlere ihtiyacı vardır. Başka bir ifadeyle, hastanelerde faaliyetler, büyük ölçüde
profesyonelleşmiş çalışan gruplarının ortak ve uyumlu çalışmalarıyla gerçekleştirilmektedir. Bir hastanenin başarılı olabilmesi,
mevcut insan kaynaklarını amaçlar yönünde, istekli biçimde harekete geçirmesiyle mümkün olabilir. Zira amaç, yapı, üretim
biçimi ve mülkiyeti ne olursa olsun; tüm örgütler, ne kadar gelişmiş teknolojiye sahip olursa olsunlar, bu teknolojiyi kullanan
insan kaynaklarını etkileyerek istekli biçimde harekete geçirmedikçe amaçlarını gerçekleştiremezler. İnsan kaynakları, tüm
örgütlerin temel ve belirleyici girdisidir. Emek yoğun hizmet organizasyonu olan sağlık kurumlarda bireysel olarak üretilen çok az
sayıda hizmetin varlığı söz konusudur. Sağlık hizmetinin doğası gereği hizmetler aşırı uzmanlaşmış farklı meslek elemanlarının
bir araya gelişi ile birlikte sunulabilmekte ve bu nedenle de eğitim ve meslek statüsü hizmet kalitesinin garantiye alınmasında
en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu paralelde çalışmanın amacı örgütsel davranış araştırmalarında ihmal edilmiş
bulunan sağlık sektöründeki organizasyonlarda etkin takım çalışması sağlanmasında farklı örgüt kültürü tipleri ile farklı liderlik
tarzlarının etkilerini ortaya koymaktır. Bu maksatla hastaneden elde edilen 278 anket SPSS 17 programıyla analiz edilmiştir.
Analiz sonuçları liderlik tarzları ve örgüt kültürünün bazı boyutlarının etkin takım çalışması üzerindeki pozitif etkilerini ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Örgüt Kültürü, Takım Çalışması

A WORK ON DETERMINING OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE, LEADERSHIP AND EFFICENT
TEAM WORK IN HEALTH INSTITUTIONS
SUMMARY
In developed and developing countries, as human life quality grows, the importance of health institutions looms large. When
conditions of improving competition are considered, as other organizations, the health institutions also need strong leaders
who get the better of main rivals and take the responsibility of surviving of the institution in hard markets. In other words,
operations in hospitals realize with the mutual and harmonious work of professionalized groups. To an hospital able to be
successful is possible when current human resources are runned in the direction of goals with ambition. Because whatever
the goal, the structure, the production style and the property of organization are, all of organizations, no matter how much
technology they have, if they don’t activite their human resources to make reluctantly their business, they won’t reach the
goals. So, human resources are the main and determining input of organisations. As being Labor-intense service organisation,
an health organisation, has a lot of services which are produced individually. Due to health service nature, an health institution
serve with articulation of a lot of very highly professionalized and different occupation member, so the education and status of
occupation emerge the best important factor in ensuring quality of the service. In this context, the aim of this work is to reveal
different organizational cultures styles and different organizational leadership types in organization of health sector which has
been neglected in organizational behaviour researches. For these reasons, 278 questionnaires, which has been acquired in
an hospital, are analyzed with SPPS 17 packet programme. The analyze results reveal that leadership type and organisational
culture has some facet which has affected efficent team work positively.
Keywords: Leadership , Organizational Culture, Team Work
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Günümüzde artan rekabet tüm organizasyonları ‘’yaşamını sürekli kılma’’ amacına ulaşabilmelerini için sürekli
kendilerini yenilemelerini gerekli kılmaktadır. Bu yönü ile
organizasyonların yenilik veya yenilenme gereksinimi yönetimde yeni arayışları ve beraberinde yeni araştırmaları
da gündeme getirmektedir. Tüm organizasyonlarda en
önemli ilk gereklilik yönetim ve yönetici kavramlarıdır. Bu
yönü ile organizasyonların sürekli yenilenme gereksinimi
beraberinde yönetici kavramının yerini liderlik veya lider
yönetici kavramına bırakmasına neden olmaktadır. Ayrıca
organizasyonların sürekli yenilenme sürecine adapte
olabilmeleri de bu adaptasyonu kolaylaştırıcı bir kültüre
gereksinimi doğurmaktadır. Liderlik ve örgüt kültürü kavramlarının kesişim noktalarından birisi de çalışanların yönetiminde günümüzün en önemli aracı olan etkin takım
çalışması kavramına ortak katkılarıdır.
Liderlik, örgüt kültürü ve etkin takım çalışması kavramları
literatürde uzun süredir yoğun ilgi duyulan konular arasında yer almaktadır. Liderlik, örgüt kültürü ve etkin takım çalışmasına ilişkin birçok araştırma yapılmış olup, bu araştırmaların büyük çoğunluğunda bu üç değişken birlikte değil,
birbirlerinden bağımsız konular olarak ele alınmıştır.
Bu çalışmanın amacı TKHK Eskişehir İli genel Sekreterliği’ne
bağlı sağlık kurumlarında görev yapan çalışanların
‘’Liderlik, Örgüt Kültürü ve Etkin Takım Çalışmasına’’ ilişkin
algılarının tespit edilmesi ve bu algıların bu üç boyutta birbiri ile ilişkilerinin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla öncelikli olarak aşağıda bu üç kavram genel hatları ile ele alınarak
açıklanmaya çalışılmıştır.

1.1.

Liderlik: Kavramsal Yaklaşım

Liderlik (önderlik), temel beşeri, toplumsal ve evrensel
olgulardan biridir. İnsanların grup, örgüt, topluluk olarak
birlikte yaşadıkları ve faaliyet gösterdikleri tüm zamanlarda ve yerlerde, liderlik söz konusudur. Ayrıca, liderliğin (bazen abartılı da olsa) önemli olduğu konusunda
adeta bir fikir birliği vardır. Bu yüzden, çokça konuşulan,
yazılan, araştırılan ve farklı şekillerde tanımlanan bir olgudur. Nitekim 1949’a kadarki liderlikle ilgili literatürü inceleyen V.J.Bentz, 130 farklı liderlik tanımı çıkarmıştır (Bass,
1965: 87).
Liderlik kavramının farklı yazarlar ve araştırmacılarca,
farklı bilim dallarında, değişik açılardan yapılan farklı tanımlarının bir kısmına aşağıda yer verilmiştir. Ancak üstünde uzlaşılmış tek bir liderlik tanımının bulunmadığı bir
gerçektir.
Liderlik, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamıdır (Eren, 2003:
525).

Liderlik genellikle bir süreç bir de özellik açısından tanımlanmaktadır. Süreç açısından liderlik; örgüt üyelerinin faaliyetlerini örgüt amaçları doğrultusunda yönlendirerek,
düzenleyen kişidir. Özellik olarak liderlik ise, grup üyelerini başarılı bir biçimde etkileyebilecek karakteristik özelliklere sahip olmasıdır (Özkalp ve Kırel, 2004: 148).
Günümüz örgütleri başarılı olmak için, yöneticiden çok lidere ihtiyaç duymaktadır. Çünkü değişimi ve dönüşümü
sıradan bir yönetici gerçekleştiremez. Yönetici ile lider
arasında önemli farklar bulunmaktadır. Yönetici başkaları
adına çalışan, önceden belirlenen amaçlara ulaşmak için
çaba harcayan, işleri planlayan, uygulatan ve sonuçları denetleyen kişidir. Lider ise, bağlı bulunduğu grubun amaçlarını belirleyen ve bu amaçlar doğrultusunda grup üyelerini etkileyen ve davranışa yönelten kişidir (Sabuncuoğlu
ve Tüz, 1998: 173–174).

1.2.

Örgüt Kültürü Kavramsal Yaklaşım

Örgütleri başarılı kılan faktörlerden birisi belki de en
önemlisi örgütte var olan kendine özgü bir kimlik, işleyiş
biçimi ve değerler, kısaca örgüt kültürüdür. Örgüt kültürü,
örgütsel bütünlüğü kurmak, korumak ve geliştirmek,
bununla birlikte, hızla değişen iç ve dış çevre şartlarına
uyumu sağlayabilecek bir takım ortak değerler olarak
düşünülebilir. (Özdevecioğlu,1994:121)
SCHEİN örgüt kültürünü,“ belli bir grubun üyelerinin
gerek çevreye uyumu, gerekse iç bütünleşmesi sırasında öğrendiği, geçerliliği kanıtlanacak düzeyde olumlu
sonuç veren, bu nedenle yeni üyelere programları algılamanın, düşünmenin ve hissetmenin doğru yolu olarak öğretilen bir takım varsayımlar” olarak ele almıştır.
(Schein,2002:7).
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Örgüt kültürü ve liderlik ile ilgili pek çok çalışma yapılmış,
bu çalışmalarda örgüt kültürü ve örgütte yer alan işletme yöneticilerinin liderlik özellikleri arasında ilişki olup
olmadığı araştırılmıştır. Bu araştırmalarda örgütlerin gelecekte devamlılıklarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmede örgüt kültürünün ve liderlerin rolünün ne kadar
önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır (Baysal ve
Paksoy,1999: 11).

1.3.

Takım Çalışması Kavramsal Yaklaşım

Günümüzde bir işletmenin önüne çıkan fırsatları kullanma becerisi, genellikle işletme içindeki yetenekli insanların bir araya getirilmesi ve etkili bir şekilde yönetilmeleri
ile doğru orantılıdır(Sarıhan,1998:276)
Sağlık ekibi farklı görüşlere sahip fakat ortak değerleri ve
hastanın iyilik hali gibi özel bir hedefi paylaşan ve farklı
disiplinlerden gelen bir profesyonel grubu olarak tanımlanmaktadır (Eldar, 2004:157).
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2.
2.1.
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Günümüz işletmeleri, sadece karizmatik yöneticilerin
veya zeki işletmecilerin çabalarına değil, tüm çalışanların
yaratıcılığına ve yeteneklerine ihtiyaç duymaktadırlar.
Rekabet avantajı, temel iş süreçlerinin sürekli ve artarak
geliştirilmesinden kaynaklanır. Bu nedenle işletmeler her
türden işte, her düzeyde çalışandan yararlanma gereksinimi duyarlar. Bu anlamda geleceğin işletmeleri tüm çalışanların esnekliğini ve yaratıcılığını kullanma becerisine
bağlı olarak ya büyüyecekler ya da yok olacaklardır. (Çetin,
2008: 74)

KAPSAM VE YÖNTEM
Araştırmada Kullanılan Ölçekler

Araştırmamızda kullandığımız ölçekler literatürde genel
kabul görmüş kaynaklar arasından araştırma yapılarak
alanlarına uygun olarak daha önceki çalışmalarda kullanılmış ve geçerlik ve güvenilirlikleri onaylanmış anketler
arasından seçilmiştir.
Algılanan liderlik tarzlarının ölçümlenmesine yönelik de
çok sayıda ölçek geliştirilmiştir. Liderlik literatürünün kapsamlı bir şekilde araştırılması durumunda liderlik davranışları, tarzları ve özelliklerine ilişkin birçok ölçeğin geliştirilmiş olduğu fark edilecektir. Buna rağmen, House (1971)
ve House ve Dessler (1974) tarafından geliştirilmiş olan algılanan liderlik türleri ölçeği, bu alanda iyi tanınmış yazarlar ve araştırmacılar tarafından en güvenilir ve geçerli ölçeklerden birisi olarak kabul edilmiştir. Ogbonna ve Harris
(2000) de bu ölçeğin literatürde en yaygın olarak kullanılan
ve en çok beğenilen ölçek olduğunu belirterek kendi araştırmalarında da kullanmışlardır. Bu nedenle sözü edilen
ölçek literatürde bu ölçüde kabul gördüğünden dolayı, bu
araştırmada da “Katılımcı”, “Destekleyici” ve “Yönlendirici’’
olarak ana başlık altında liderlik tarzlarını ölçmek için kullanılması uygun görülmüştür. (Bakan,2009:149)
Örgüt kültürü alanında çalışan değişik araştırmacılar, örgüt kültürü değişkeninin ölçümlenmesine yönelik bir birinden farklı bir dizi örgüt kültürü ölçeği geliştirmişlerdir.
Deshpande ve arkadaşları geliştirdikleri ölçek, değişkeni
en etkin şekilde ölçümlediği, uygulamasının kolaylığı ve
yanıtlayanların anlayacağı kolaylıktaki önermeleri içerdiği
için bu araştırmada da kullanılması planlanmıştır. Kültür
tiplerini “Yenilikçi”, “Rekabetçi” ve “Toplumcu” kültür isimlerini kullanmışlar ve bu araştırma için de aynı isimlerin
kullanılması faydalı görülmüştür. (Bakan,2009:148)
Literatürde etkili takımların ortak özelliklerini tespit etmek üzere bir takım çalışmalar gerçekleştirilmiş ve bu
çalışmalarda takım performans ve etkinliğini ölçmek için
bazı kriterler öne sürülmüştür. Özellikle takım etkinliğini
ölçmek için ölçek geliştirme çalışması yapan Baterman
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ve arkadaşlarının çalışması, bu araştırmanın yürütülmesine temel bir ölçek geliştirmişlerdir. Bu faktörler;
takım sinerjisi, performans amaçları, yetenekler, kaynak
kullanımı, kaliteye odaklanma, yeniliğe odaklanma ve
etkili liderliktir. Ayrıca lidere güven ve takım içi ve dışı
iletişim etkili takım çalışmasını ölçmekte kullanılabilen
diğer iki faktördür. (Zehir ve Özşahin, 2008:268–269).
Araştırmamızda Liderlik tarzlarının ölçümünde farklı bir
ölçek kullanıldığı için bu çalışmamızda bu ölçekte yer
alan liderlik ile ilgili iki boyut kapsam dışı tutularak sözü
edilen takım etkinliği ölçeğinin diğer 7 ana başlık altında
yer alan boyutları kullanılmıştır.

2.2.

Örneklem ve Veri Toplama Yöntemi

Liderlik tarzları ile örgüt kültürü türleri ve Takım etkinliği
arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma, TKHK Eskişehir İli
Genel Sekreterliğine bağlı sağlık kurumlarında yapılmıştır.
Veri toplama aracı olarak 8 adedi demografik bilgilerden
ve diğerleri 2.1 maddesinde tanımlanan ölçeklerde yer
alan ‘’Liderlik’’ tarzı, ‘’Örgüt Kültürü’’ türü ve ‘’Etkin Takım
Çalışması’’ ile ilgili boyutlarını tespit etmeye yönelik 52 sorudan oluşan, toplam 60 soruluk anket kullanılmıştır.
Tablo 1: Araştırmanın Boyut, Alt Boyutları ve Önerme Sayıları
Liderlik Tarzı Boyutu

Takım Etkinliği Boyutu
Önerme
Sayısı

Önerme
Sayısı

Katılımcı Liderlik

5

Takım Sinerjisi

5

Destekleyici Liderlik

4

Yeniliğe Odaklanma

4

Yönlendirici Liderlik

4

Kaliteye Odaklanma

4

Örgüt Kültürü Boyutu

İletişim

4

Yenilikçi Kültür

Kaynak Kullanımı

4

Rekabetçi Kültür

Performans Hedefleri

4

Toplumcu Kültür

Yetenekler

2

Toplamlar

13

27

Sözü edilen sağlık kurumlarında çalışanlara dağıtılan 650
anketten 278’i geri dönerek araştırma kapsamına alınmıştır. Anket 4 bolümden oluşmaktadır. Birinci bolümde anketi yanıtlayanların demografik özellikleri, ikinci bolümde
İşletmedeki yöneticilerin liderlik tarzlarını ortaya koymayı
amaçlayan 3 liderlik tarzı ile ilgili önermeler, üçüncü bolümde işletmenin örgüt kültürünün ağırlıklı türünü ortaya
koyacağı varsayılan önermeler ve son olarak da dördüncü
bölümde de takım etkinliğinin 7 boyutunu ortaya koymayı
amaçlayan önermeler yer almaktadır. Gerek örgüt kültürü gerekse liderlik türlerinin ölçümünde daha önceki çalışmaların çoğunluğunda kullanılan 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında analiz
edilmiştir.
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Cinsiyet

Bulgular

Sayı Yüzde
Kadın 204

73,4%

Erkek 74

26,6%

Yaş Durumu

Medeni Durum

Sayı

Yüzde

Evli 208

74,8%

Bekâr 69

Sayı Yüzde

24,8%

Eğitim Durumu Sayı

Yüzde

3.1.1. Araştırma Verilerinin Analizi ve
Değerlendirilmesi

18- 22 11

4,0%

İlköğretim 5

23- 27 34

12,2%

Orta öğretim 49

17,6%

28- 32 44

15,8%

Ön lisans 74

26,6%

Anketi cevaplayan çalışanların demografik özellikleri ve
çeşitli liderlik ve örgüt kültürü türlerine ve etkin takım çalışmasına ilişkin önermelere verdikleri yanıtların frekans
analizi sonuçları aşağıda tablolar halinde verilmektedir.

32- 37 72

25,9%

Lisans 94

33,8%

38- 42 60

21,6%

Lisansüstü 56

20,1%

43 Ve Üzeri, 57

20,5%

Şuan
Çalıştığınız
Bölümde
Toplan çalışma
Süreniz?

Meslekte Toplam
Sayı Yüzde
Süreniz?

3.1.2. Demografik Özellikler

2 Yıl Altı 18

Ankete katılan çalışanların demografik özellikleri incelendiğinde, katılımcıların % 73,8’ini erkeklerin oluşturduğu
görülmektedir (Tablo 2). Anketi cevaplayanların % %74,8’i
evli, kalan % 24,8’i ise bekârdır. Eğitim durumlarına bakıldığında, çalışanların % 17,6’si ortaöğretim, % 26,6’sı on
lisans, %33,8’ı lisans ve % 20,1’sinin ise lisansüstü eğitim
aldıkları görülmektedir. Katılımcıların % 47,9’luk çoğunluğu 38 yaşın altındadır. Ankete yanıt veren çalışanların
%81,7’si 5 yıl ve daha fazla toplam çalışma hayatına sahiptir. Yine katılımcıların % 39,9’u mevcut çalıştıkları bölümdeki toplam çalışma süreleri 5 yıldan daha fazla süreye
sahiptirler.

Sayı

Yüzde

2 Yıl Altı 89

32,0%

2- 4 33

11,9%

2- 4 78

28,1%

5- 7 28

10,1%

5- 7 32

11,5%

8- 10 42

15,1%

8- 10 35

12,6%

56,5%

11 Ve Veya Daha
44
Fazla Yıl

15,8%

11 Ve Veya Daha
157
Fazla Yıl

6,5%

1,8%

Not: Bu ve bundan sonraki tablolarda bazı sorulara katılımcılardan bazıları cevap vermediklerinden, soruyu cevaplayanların toplamı, anketi cevaplayanların n toplam
sayası olan 278’ten düşük çıkmaktadır.
3.1.3. Liderlik Tarzları Boyutu İle İlgili Bulgular
Bu araştırma kapsamında Liderleri tarzları olarak,
“Katılımcı”, “Destekleyici” ve “Yönlendirici” liderlik tarzları
ele alınmış ve ölçümlenerek analiz edilmiştir. Ankete katılanlara organizasyonlarda yöneticilerin liderlik tarzlarını
ortaya koymayı amaçlayan (çalıştıkları organizasyonda

Tablo 3: Liderlik Tarzları Boyutu İle İlgili Bulgular
1

2

3

4

5

4+5

Katılımcı Liderlik Boyutu Önermeleri

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Karar vermeden önce astlarının görüşlerini dikkate alırlar.

36

13

42

15,1

49

17,6

107

38,5

44

15,8

151

54,3

Harekete geçmeden önce astlarına danışırlar.

37

13,3

45

16,2

52

18,7

105

37,8

39

14

144

51,8

Bir problemle karşılaştıklarında astlarına danışırlar.

31

11,2

40

14,4

51

18,3

118

42,4

38

13,7

156

56,1

Bir konuda karar vereceği zaman astlarına önerilerini sorarlar.

25

9

40

14,4

54

19,4

111

40

48

17,2

159

57,2

Yapılacak işlerle ilgili astlarının önerilerini dinlerler.

27

9,70

37

13,3

63

22,7

94

33,8

57

20,5

151

54,3

Destekleyici Liderlik Boyutu Önermeleri

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Çalışılanların işlerini daha severek yapabilmeleri için onlara
yardım ederler.

36

13

38

13,7

62

22,3

88

31,66

54

19,42

142

51,08

Grup üyelerinin kişisel refahlarını arttırmak için faaliyette
bulunurlar.

34

12,2

52

18,7

51

18,35

96

34,53

45

16,19

141

50,72

İşleri daha sevecen hale getirmek için küçük düzeyde de olsa bir
şeyler yaparlar.

36

13

49

17,6

54

19,42

85

30,58

54

19,42

139

50,00

Tüm grup üyelerine eşit muamele ederler.

30

10,8

39

14

54

19,42

103

37,05

51

18,35

154

55,40

Yönlendirici Liderlik Boyutu Önermeleri

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Görevlerin nasıl yapılacağını açıklarlar.

19

6,84

33

11,9

54

19,42

113

40,65

59

21,22

172

61,87

Hangi işlerin yapılacağına ve bunların nasıl yapılacağına karar
verirler.

13

4,68

26

9,35

43

15,47

135

48,56

61

21,94

196

70,5

Önceden belirlenen performans standartlarına ulaşılmayı
sağlarlar.

15

5,4

28

10,1

55

19,78

114

41,01

66

23,74

180

64,75

Yapılacak işleri programlarlar.

11

3,96

28

10,07

58

20,86

126

45,32

55

19,79

181

65,11
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3.1.

Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri

BULGULAR VE SONUÇ
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3.

Not: Ankette, 1= Hiç Katılmıyorum 2= Çok Az Katılıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5= Kesinlikle katılıyorum’ ifade etmektedir.

173

SÖZEL BİLDİRİLER

Katılımcı Liderlik: Bu liderlik tarzını ölçmeye yönelik
olarak 5 önerme anket içerisinde kullanılmıştır. Anketi
cevaplayan katılımcıların bu beş önermeye verdikleri
‘’Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum’’ cevaplarının %’si
en düşük % 51,8 ve en yüksek % 57,2‘dir. Özellikle 5
önermeden ‘’Karar vermeden önce astlarının görüşlerini
dikkate alırlar.’’ Önermesine verilen ‘’Tamamen katılmıyorum ve Katılmıyorum’’ cevaplarının toplam yüzdelik
dilimi % 29,5 ile en yüksek olumsuz orana sahiptir. Bu 5
önermeye çalışanların nerdeyse 42,8 oranında olumsuz
(‘’Tamamen katılmıyorum, Katılmıyorum ve Kararsızım cevaplarının yüzdelik toplamı’’) cevap verdikleri düşünüldüğünde araştırma yapılan sağlık kurumlarında yöneticilerin
karar verirken astlarının da görüşlerini aldıkları katılımcı
liderlik tarzının tercih edildiği fikrinin çalışanlarca düşük
oranda benimsendiği söylenebilir.
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yöneticilerin geneline ilişkin) çeşitli önermeler sunulmuş ve
bu önermeler için alınan cevaplar Tablo 3’de sunulmuştur.

Destekleyici Liderlik: Bu liderlik tarzını liderliği ölçmeye
yönelik olarak 4 önerme anket içerisinde kullanılmıştır.
Anketi cevaplayan katılımcıların bu 4 önermeye verdikleri
‘’Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum’’ cevapların %’si en
düşük % 50 ve en yüksek 55,40’dir.Özellikle 4 önermeden
‘Grup üyelerinin kişisel refahlarını arttırmak için faaliyette
bulunurlar.’’ Önermesine verilen ‘’Tamamen katılmıyorum
ve Katılmıyorum’’ cevaplarının toplam yüzdelik dilimi %
30,9 ile en yüksek olumsuz orana sahiptir. Bu 4 önermeye
çalışanların nerdeyse 46,60 oranında olumsuz (‘’Tamamen

katılmıyorum, Katılmıyorum ve Kararsızım cevaplarının
yüzdelik toplamı’’) cevap verdikleri düşünüldüğünde araştırma yapılan sağlık kurumlarında ‘’Destekleyici Liderlik‘’
tarzının tercih edildiği fikrinin çalışanlarca kısmen benimsendiği söylenebilir.
Yönlendirici Liderlik: Bu liderlik tarzını ölçmeye yönelik
olarak 4 önerme anket içerisinde kullanılmıştır. Anketi
cevaplayan katılımcıların bu 4 önermeye verdikleri
‘’Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum’’ cevapların %’si en
düşük % 61,87 ve en yüksek 70,50’dir.
Bu 4 önermeye çalışanların 29,50 % oranında olumsuz
(‘’Tamamen katılmıyorum, Katılmıyorum ve Kararsızım
cevaplarının yüzdelik toplamı’’) cevap verdikleri düşünüldüğünde araştırma yapılan sağlık kurumlarında genel olarak en yüksek oranda ‘’Yönlendirici liderlik’’ tarzının tercih
edildiği fikrinin çalışanlarca büyük oranda benimsendiği
söylenebilir.
3.1.4. Örgütsel Kültür Tarzları Boyutu ile ilgili
Bulgular
Bu araştırma kapsamında örgütsel kültür tarzları olarak,
“Yenilikçi”, “Rekabetçi” ve “Toplumcu” tarzları ele alınmış
ve ölçümlenerek analiz edilmiştir. Ankete katılanlara organizasyonlarda örgütsel kültür tarzlarını ortaya koymayı
amaçlayan (çalıştıkları organizasyonda geneline ilişkin)
çeşitli önermeler sunulmuş ve bu önermeler için alınan
cevaplar Tablo 4’de sunulmuştur.

Tablo 4: Örgütsel Kültür Tarzları Boyutu ile ilgili Bulgular
Boyut ve önermeler

1

2

3

4

5

4+5

Yenilikçi Kültür
Bu işletme, yeni koşullar elde etmeye, yeni görüşleri değerlendirmeye, yeni
rekabet koşullarına uyum sağlamaya büyümeye önem verir.

16 5,76 27

9,7

57

20,5

127

Bu işletme oldukça dinamik ve güçlüdür.

16 5,76 34 12,2

54

19,4

Bu işletmede çalışanlar risk almaya hazırdırlar.

28 10,1 39 14,0

63

22,7

Bu işletmeyi bir arada tutan değerler yenilikçi olmak ve gelişmeye açık
olmaktır.

22

7,9

41 14,8

54

Bu işletmede girişimci, yenilikçi olan ve risk almaya hazır bulunan yöneticiler
18
en iyi yöneticiler olarak kabul edilir.

6,5

29 10,4

45,7

51

18,4

178 64,0

125

45

110

39,6

49

17,6

174 62,6

38

13,67 148 53,2

19,4

120

43,2

41

14,8

161 57,9

60

21,6

122

43,
9

49

17,6

171 61,5

Rekabetçi Kültür
Bu işletmede rekabet avantaj› sağlamak adına amaçlara ulaşabilmek için
görevi sadakatle yerine getirmek işletmenin önemli değerleri arasında
sayılır.

25

9

17

6,1

43

15,5

150

54

43

15,5

193 69,4

Bu işletmede üretken olan ve yoğun çalışmayı seven yöneticiler en iyi
yöneticiler olarak kabul edilir.

21

7,6

21

7,6

66

23,7

128

46,1

42

15, 1

170 61,2

Bu işletmede insanların kişisel özellikleriyle ilgilenmek yerine işletmeye
rekabet avantajı kazandıracak işlerin başlatılması ve tamamlanmasına
önem verilir.

25

9

23

8,3

73

26,3

116

41,7

41

14,8

157 56,5

Bu işletmede geleneklere uygun davranışlarda bulunmak ve sadakatle
örgüte bağlanmak işletmeyi bir arada tutan önemli değerlerdir.

20

7,2

23

8,3

67

24,1

123

44,2

45

16,2

168 60,4

Bu işletme geniş bir aile gibidir.

26

9,4

35 12,6

55

19,8

117

42,1

45

16,2

162 58,3

Bu işletmede insan kaynaklarına önem verilir. Kişiler arası sosyal diyaloğun
artmasa ve moral seviyesinin yükseltilmesi önemlidir.

27

9,7

31 11,2

59

21,2

119

42,8

42

15, 1

161 57,9

Bu işletmede Başkanları’na fikirler vererek yardımda bulunan, bilgili ve
anne/baba yaklaşımıyla astlarına davranan yöneticiler en iyi yöneticiler
olarak kabul edilir.

23

8,3

28 10,0

54

19,4

130

46,8

43

15,5

173 62,2

Toplumcu Kültür
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Toplumcu Kültür: Bu kültür tarzını ölçmeye yönelik olarak
4 önerme anket içerisinde kullanılmıştır. Anketi cevaplayan katılımcıların bu 4 önermeye verdikleri ‘’Katılıyorum
ve Tamamen Katılıyorum’’ cevapların en düşük %’si 57,92
ve en yüksek %’si ise 62,23 oranında olumlu cevap vermişlerdir. Özellikle 4 önermeden ‘Bu işletme geniş bir aile
gibidir.’’ Önermesine verilen ‘’Tamamen katılmıyorum ve
Katılmıyorum’’ cevaplarının toplam yüzdelik dilimi % 21,94
ile en yüksek olumsuz orana sahiptir. Bu 4 önermeye çalışanların nerdeyse 37,77 oranında olumsuz (‘’Tamamen
katılmıyorum, Katılmıyorum ve Kararsızım cevaplarının
yüzdelik toplamı’’) cevap verdikleri düşünüldüğünde
araştırma yapılan sağlık kurumlarında çalışanların örgüt
Kültürlerini kısmen ‘’Yenilikçi Kültür’’ olarak algıladıklarını
söylenebilir.
Özetle; ankete katılanlara, çalıştıkları organizasyondaki ‘’Örgüt Kültürü’’ tarzlarını ortaya koymayı amaçlayan
Tablo 5’de yer alan çeşitli önermeler sunulmuş ve bu
önermelere verilen yanıtların aritmetik ortalamaları ise
Tablo 6’de gösterilmiştir.
Tablo 5: Örgütsel Kültür Boyutu İle İlgili Önermelerin
Aritmetik ortalamaları
Değişkenler

Soru Sayısı

Aritmetik Ortalama

Yenilikçi Kültür

5

3,375

Rekabetçi Kültür

3

3,531

Toplumcu Kültür

4

3,477

3.1.5. Etkin Takım Çalışması Boyutu İle İlgili Bulgular
Bu araştırma kapsamında Etkin takım çalışması varlığı ile ilgili olarak, ‘’Takım Sinerjisi, Performans Amaçları,
Yetenekler, Kaynak Kullanımı, Kaliteye Odaklanma,
Yeniliğe Odaklanma ve İletişim ‘’ boyutları ele alınmış
ve ölçümlenerek analiz edilmiştir. Ankete katılanlara organizasyonlarda Etkin Takım Çalışması’’ varlığını ortaya
koymayı amaçlayan (çalıştıkları organizasyonda geneline
ilişkin) çeşitli önermeler sunulmuş ve bu önermeler için
alınan cevaplar Tablo 6’da sunulmuştur.
Takım Sinerjisi: Takım Sinerjisi boyutu ölçmeye yönelik
olarak 5 önerme anket içerisinde kullanılmıştır. Anketi
cevaplayan katılımcıların bu beş önermeye verdikleri
‘’Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum’’ cevapların %’si en
düşük % 50,7 ve en yüksek 72,03 oranında olumlu cevap vermişlerdir. Özellikle 5 önermeden ‘Bireyler takım
üyesi olmaktan gurur duyarlar.’’ ve ‘’ Takımda moral yüksektir.’’ önermelerine verilen ‘’Tamamen katılmıyorum ve
Katılmıyorum’’ cevaplarının toplam yüzdelik dilimi sırası
ile % 20,9 ile 20,5 ile en yüksek olumsuz cevap oranlarına sahiptirler. ‘’Bireyler takım üyesi olmaktan gurur
duyarlar.’’ önermesine verilen ‘’Katılıyorum ve Tamamen
Katılıyorum’’ cevaplarının yüzdesi olan % 50,7 diğer önermelerin içerisinde en düşük değere sahiptir.
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Rekabetçi Kültür: Bu kültür tarzını ölçmeye yönelik olarak
3 önerme anket içerisinde kullanılmıştır. Anketi cevaplayan katılımcıların bu 3 önermeye verdikleri ‘’Katılıyorum ve
Tamamen Katılıyorum’’ cevapların %’si en düşük % 56,48
ve en yüksek % 69,43 oranında olumlu cevap vermişlerdir. Bu 3 önermeye çalışanların diğer boyutlara göre en
düşük oran olan %31,57 oranında olumsuz (‘’Tamamen
katılmıyorum, Katılmıyorum ve Kararsızım cevaplarının
yüzdelik toplamı’’) cevap verdikleri düşünüldüğünde araştırma yapılan sağlık kurumlarında çalışanların örgüt kültürlerini diğer örgüt kültürlerine göre daha yüksek oranda
‘’ Rekabetçi Kültür’’ olarak algıladıklarını söylenebilir.

Tablo 4 ve 5’deki veriler dikkate alındığında, ankete katılan çalışanların, araştırmanın yapıldığı sağlık kurumunda
3 kültür türüne yönelik olumlu ve olumsuz cevapların
birbirine yakın olduğu düşünüldüğünde açık şekilde farklılaşmış bir örgüt kültürünün varlığının olmadığı düşünülmektedir. Olumsuz yanıtlar yönünden sıralama yapmamız gerekir ise; araştırma yapılan kurumlarda çalışanların
örgütsel kültür özelliklerini sırası ile ‘’Rekabetçi, (aritmetik
ortalama 3,53) Toplumsal (aritmetik ortalama 3,48) ve
Yenilikçi (aritmetik ortalama 3,38’’ kültür olarak algıladıkları görülmektedir.
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Yenilikçi Kültür: Bu kültür tarzını ölçmeye yönelik olarak
5 önerme anket içerisinde kullanılmıştır. Anketi cevaplayan katılımcıların bu beş önermeye verdikleri ‘’Katılıyorum
ve Tamamen Katılıyorum’’ cevapların %’si en düşük %
53,24 ve en yüksek 64,03 oranında olumlu cevap vermişlerdir. Özellikle 5 önermeden ‘Bu işletmede çalışanlar risk
almaya hazırdırlar.’’ önermesine verilen ‘’Tamamen katılmıyorum ve Katılmıyorum’’ cevaplarının toplam yüzdelik
dilimi % 25 ile en yüksek olumsuz orana sahiptir. Bu 5
önermeye çalışanların nerdeyse 35,07 oranında olumsuz
(‘’Tamamen katılmıyorum, Katılmıyorum ve Kararsızım cevaplarının’’ yüzdelik toplamı’’) cevap verdikleri düşünüldüğünde araştırma yapılan sağlık kurumlarında çalışanların
örgüt Kültürlerini kısmen ‘’Yenilikçi Kültür’’ olarak algıladıklarını söylenebilir.

Bu bağlamda araştırma yapılan sağlık kurumlarının gerek
örgüt kültürlerinin gerekse de liderlik tarzlarının istendik
boyutta ‘’Takım Sinerjisi’’ yaratamadıkları söylenebilir.
Yeniliğe Odaklanma: Yeniliğe Odaklanma boyutunun ölçmeye yönelik olarak 4 önerme anket içerisinde
kullanılmıştır. Anketi cevaplayan katılımcıların bu
beş önermeye verdikleri ‘’Katılıyorum ve Tamamen
Katılıyorum’’ cevapların %’si en düşük % 50,4 ve en yüksek
61,5 oranında olumlu cevap vermişlerdir. Özellikle dört
önermeden ‘Takım içinde gelişme ödüllendirilir.’’ önermesine verilen ‘’Tamamen katılmıyorum ve Katılmıyorum’’ cevaplarının toplam yüzdelik dilimi 26,6 ile en yüksek olumsuz orana sahiptir. Bu bağlamda araştırma yapılan sağlık
kurumlarının gerek örgüt kültürlerinin gerekse de liderlik
tarzlarının istendik boyutta takım ‘’Yeniliğe Odaklanma’’
yaratamadıkları söylenebilir.
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Tablo 6: Etkin Takım Çalışması Boyutu İle İlgili Bulgular
Takım Sinerjisi

1

2

3
%

N

4
%

N

5
%

N

4+5

N

%

N

%

N

Bireyler kendilerini takım üyesi gibi hissederler.

27

9,7

28 10,1 60 21,6 121 43,5 41 14,7 162 58,3

%

Her zaman anlamadığım, yanlış anladığım veya yanlış gittiğini düşündüğüm bir şey
olursa soru sorarım.

13

4,7

14

5,0

50 18,0 144 51,8 57 20,5 201 72,3

Takım içinde herkes kabiliyetinin en iyisini gösterir.

21

7,6

23

8,3

63 22,7 135 48,6 36 12,9 171 61,5

Takımda moral yüksektir.

26

9,4

31 11,2 66 23,7 118 42,4 37 13,3 155 55,8

Bireyler takım üyesi olmaktan gurur duyarlar.

26

9,4

32 11,5 78 28,1 105 37,8 36 12,9 141 50,7

Takım içinde gelişme ödüllendirilir.

39 14,0 35 12,6 64 23,0 97

Hizmet ve görev ile ilgili problemler hemen tanımlanır.

20

7,2

27

Takım üyeleri yeni görev ve metotlar için heveslidir.

17

6,1

40 14,4 73 26,3 106 38,1 42 15,1 148 53,2

Takım yeni gelişmeler içinde yer alır.

17

6,1

26

9,4

64 23,0 137 49,3 34 12,2 171 61,5

Standartlar düzgün esaslarla denetlenir.

16

5,8

20

7,2

50 18,0 143 51,4 49 17,6 192 69,1

Standartların denetimi yönündeki geri bildirimler takımlara düzgün esaslar verir.

14

5,0

18

6,

57 20,5 143 51,

Denetim sonuçlarının ölçülebilir standartları vardır.

15

5,4

16

5,8

53 19,1 147 52,9 47 16,9 194 69,8

Takım içinde pratik çalışma standartları açıkça tanımlanır.

20

7,2

25

9,0

57 20,5 135 48,6 41 14,7 176 63,3

25

9,0

32 11,5 61 21,9 114 41,0 45 16,2 159 57,2

Takımımızın yaptığı toplantılarda yapılması planlanan kararlar düzenli olarak kaydedilir. 22

7,9

25

9,0

55 19,8 131 47,1 45 16,2 176 63,3

Takımımızda rekabet avantajını sağlayan faaliyetler hakkında devamlı bir bilgi akışı
vardı.

22

7,9

20

7,2

64 23,0 133 47,8 39 14,0 172 61,9

Takımımızda yeni bir fikir ortaya atıldığı zaman takım üyeleri onu denemeye genellikle
isteklidir.

23

8,3

20

7,2

61 21,9 132 47,5 42 15,1 174 62,6

Takımımızda eğitim ihtiyacı doğunca giderilir.

20

7,2

17

6,1

44 15,8 145 52,2 52 18,7 197 70,9

Gereken kaynaklar mevcuttur.

18

6,5

26

9,4

50 18,0 137 49,3 46 16,5 183 65,8

Ekipman ve binamızın maksimum kapasitede kullanıldığından eminiz.

19

6,8

25

9,0

59 21,2 125 45,0 50 18,0 175 62,9

Atıllar (atıl kapasite/kaynak) minimumda tutulur.

19

6,8

22

7,9

54 19,4 138 49,6 45 16,2 183 65,8

Kaynak izlenebilirliği ve kontrolü için sistemler yerindedir.

13

4,7

21

7,6

61 21,9 145 52,2 38 13,7 183 65,8

Takım faaliyetleri için belli finansal hedefler vardır.

19

6,8

17

6,1

63 22,7 137 49,3 42 15,1 179 64,4

Takımımız finansal ve işletme faaliyetleri amaçlarına uyar.

22

7,9

18

6,5

67 24,1 132 47,5 39 14,0 171 61,5

Çalışma seviyeleri için hedefler vardır.

16

5,8

17

6,1

69 24,8 131 47,1 45 16,2 176 63,3

Eğitim ihtiyaçları için uygun bir tanımlama sistemi vardır.

16

5,8

17

6,1

65 23,4 135 48,6 45 16,2 180 64,7

Eğitim ve gelişme ihtiyaçları sistematik olarak tanımlanır.

19

6,8

16

5,8

55 19,8 139 50,0 49 17,6 188 67,6

9,7

34,

43 15,5 140 50,4

63 22,7 120 43,2 48 17,3 168 60,4

Kaliteye Odaklanma
46 16,5 189 68,0

İletişim
Takımımızdaki üyeler proje boyunca en az ayda bir kez proje toplantılarında alınan
kararları inceledi.
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Yeniliğe Odaklanma

Kaynak Kullanımı

Performans Hedefleri

Yetenekler

Not: Ankette, 1= Hiç Katılmıyorum 2= Çok Az Katılıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5= Kesinlikle katılıyorum’ ifade etmektedir.

Kaliteye Odaklanma: Kaliteye Odaklanma boyutunun ölçmeye yönelik olarak 4 önerme anket içerisinde
kullanılmıştır. Anketi cevaplayan katılımcıların bu
dört önermeye verdikleri ‘’Katılıyorum ve Tamamen
Katılıyorum’’ cevapların %’si en düşük % 63,3 ve en yüksek 69,1 oranında olumlu cevap vermişlerdir. Bu oranlar
diğer boyutlar ile kıyaslandığında en yüksek olumlu yüzdelik dilimlere sahiptir. Özet olarak araştırma yapılan
sağlık kurumlarının gerek örgüt kültürlerinin gerekse de
liderlik tarzlarının diğer boyutlara göre daha yüksek oranda ‘Kaliteye Odaklanma’’ yarattıkları söylenebilir.
İletişim: İletişim boyutunun ölçmeye yönelik olarak 4
önerme anket içerisinde kullanılmıştır. Anketi cevaplayan
katılımcıların bu dört önermeye verdikleri ‘’Katılıyorum ve
Tamamen Katılıyorum’’ cevapların %’si en düşük % 57,2
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ve en yüksek % 63,3 oranında olumlu cevap vermişlerdir.
Özellikle 4 önermeden ‘’Takımımızdaki üyeler proje boyunca en az ayda bir kez proje toplantılarında alınan kararları
inceledi.’’ önermesine verilen ‘’Tamamen katılmıyorum ve
Katılmıyorum’’ cevaplarının toplam yüzdelik dilimi % 20,5
ile en yüksek olumsuz orana sahiptir. Bu bağlamda araştırma yapılan sağlık kurumlarının gerek örgüt kültürlerinin gerekse de liderlik tarzlarının istendik boyutta takım
‘İletişim’’ kanalları yaratamadıkları söylenebilir.
Kaynak Kullanımı: Kaynak Kullanımı İletişim boyutunun ölçmeye yönelik olarak 4 önerme anket içerisinde
kullanılmıştır. Anketi cevaplayan katılımcıların bu
dört önermeye verdikleri ‘’Katılıyorum ve Tamamen
Katılıyorum’’ cevapların %’si en düşük % 62,9 ve en yüksek
% 70,9 oranında olumlu cevap vermişlerdir. Bu oranlar
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diğer boyutlar ile kıyaslandığında Kaliteye odaklanma
boyutu ile birlikte en yüksek olumlu yüzdelik dilimlere
sahiptir.

Tablo 8: Katılımcı Liderlik Boyutu İle Kültür Türleri Arasında
İlişki

Performans Hedefleri: Performans Hedefleri boyutunun ölçmeye yönelik olarak 4 önerme anket içerisinde
kullanılmıştır. Anketi cevaplayan katılımcıların bu
dört önermeye verdikleri ‘’Katılıyorum ve Tamamen
Katılıyorum’’ cevapların %’si en düşük % 61,5 ve en yüksek
% 65,8 oranında olumlu cevap vermişlerdir. Bu sonuçlar
incelenen tüm boyutlar içerisinde ‘’Yetenekler ‘’ boyutu
ile birlikte kendi önermelerine verilen en dengeli dağılımı
içermektedir.

1
NOLU

2
NOLU

49

48

Tablo 7: Etkin Takım Çalışması Boyutu İle İlgili Önermelerin
Aritmetik Ortalamaları
Boyut

Önerme
Sayısı

Takım
Sinerjisi

5

3,49

İletişim

4

3,51

Yeniliğe
Odaklanma

4

3,43

Kaynak
Kullanımı

4

3,62

3,65

Performans
Hedefleri

4

3,59

Kaliteye
Odaklanma

4

Aritmetik
Boyut
Ortalama

Önerme
S.

Aritmetik
O.

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ‘’Etkin Takım çalışması’’
boyutunu içeren 7 boyut içerisinde en yüksek aritmetik
ortalamaya sahip boyut olarak, eşit ortalamaya sahip
‘’Kaliteye Odaklanma’’ ve ‘’Yetenekler’’ boyutları olduğu
görülmektedir. Ayrıca en düşük ortalamaya sahip boyut
ise ‘’Takım Sinerjisi’’ boyutu olduğu görülmektedir.

3.2.

Kültür Türleri ile Liderlik Tarzları
arasındaki İlişkiye Ait Bulgular

‘’Kültür Türleri’’ ile ‘’Liderlik Tarzları’’ arsındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla eldeki veriler kullanılmıştır. Bu amaçla
her bir kültür tarzına yönelik önermelere ‘’4=Katılıyorum’’
‘’5= Kesinlikle katılıyorum’’ cevabı veren katılımcıların
,‘’ Liderlik’’ boyutuna ait önermelere verdikleri ‘’1= Hiç
Katılmıyorum’’, ‘’2= Çok Az Katılıyorum’’ ve ‘’3=Kararsızım’’
cevaplarının toplam sayıları kullanılmıştır.

YENİLİKÇİ
KÜLTÜR
BOYUTU
ÖNERMELERİ

42

41

45

2 NOLU

37

37

34

36

50

3 NOLU

41

43

37

35

44

4 NOLU

37

42

37

34

41

5 NOLU

47

48

45

40

44

TOPLAM

211

218

195

186

224

ORTALAMA

42,2

43,6

39,0

37,2

44,8

KATILIMCI LİDERLİK BOYUTU ÖNERMELERİ
1
NOLU
REKABETÇİ
KÜLTÜR
BOYUTU
ÖNERMELERİ

2
NOLU

3
4
5
NOLU NOLU NOLU

1 NOLU

64,0

68,0

61,0

58,0

65,0

2 NOLU

54,0

60,0

50,0

48,0

49,0

3 NOLU

39,0

41,0

36,0

35,0

38,0

TOPLAM

157,0

169,0

147,0

141,0

152,0

ORTALAMA

52,3

56,3

49,0

47,0

50,7

KATILIMCI LİDERLİK BOYUTU ÖNERMELERİ
1
NOLU
TOPLUMCU
KÜLTÜR
BOYUTU
ÖNERMELERİ

2
NOLU

3
4
5
NOLU NOLU NOLU

1 NOLU

45,0

48,0

42,0

43,0

48,0

2 NOLU

46,0

52,0

44,0

45,0

49,0

3 NOLU

40,0

46,0

37,0

38,0

39,0

4 NOLU

50,0

54,0

45,0

43,0

45,0

TOPLAM

181,0

200,0

168,0

169,0

181,0

ORTALAMA

45,3

50,0

42,0

42,3

45,3

Yukarıda yer alan tabloda ‘’ Katılımcı Liderlik’’ boyutuna ait önermeler ile ‘’Örgütsel Kültür’’ türlerine ait
önermelerin arasındaki ilişkisi yer almaktadır. Bu tablonun
hazırlanmasında İlgili kültür boyutlarına ‘’4=Katılıyorum’’
‘’5= Kesinlikle katılıyorum’’ cevabı veren katılımcıların ,‘’
Katılımcı Liderlik’’ boyutuna ait önermelere verdikleri ‘’1= Hiç Katılmıyorum’’, ‘’2= Çok Az Katılıyorum’’ ve
‘’3=Kararsızım’’ cevaplarının toplam sayıları kullanılmıştır.
Tablo incelendiğinde özellikle ‘’Rekabetçi Kültür’’ boyutuna
ait önermelere ‘’4=Katılıyorum’’ ‘’5= Kesinlikle katılıyorum’’
cevapları veren katılımcıların ‘’Katılımcı Liderlik’’ boyutuna
ait önermelere verdikleri ‘’1= Hiç Katılmıyorum’’, ‘’2= Çok
Az Katılıyorum’’ ve ‘’3=Kararsızım’’ cevaplarının toplam
sayılarının diğer kültür boyutlarına göre oldukça yüksek
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda çalıştıkları kurumdaki kültür türünü ‘’Rekabetçi Kültür’’ türüne yakın algılayan
çalışanların ‘’Katılımcı liderlik’’ tarzına yönelik algılarının
düşük olduğu söylenebilir. Aynı şeklide ‘’Katılımcı Liderlik’’
ile ilgili önermelere en az oranda ‘’1= Hiç Katılmıyorum’’,
‘’2= Çok Az Katılıyorum’’ ve ‘’3=Kararsızım’’ cevabı verenlerin ‘’Yenilikçi Kültür’’ boyutuna yönelik algısı yüksek olan
çalışanlar olduğu görülmektedir.
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Aşağıda yer alan tabloda etkin takım çalışması ile ilgili boyutlar ve bu boyutlara ait önermelerin aritmetik ortalamalarına yer verilmiştir.

1 NOLU

3
4
5
NOLU NOLU NOLU
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Yetenekler: Yetenekler boyutunun ölçmeye yönelik
olarak 2 önerme anket içerisinde kullanılmıştır. Anketi
cevaplayan katılımcıların bu iki önermeye verdikleri
‘’Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum’’ cevapların %’si en
düşük % 64,7 ve en yüksek % 67,6 oranında olumlu cevap
vermişlerdir. Bu sonuç incelenen tüm boyutlar içerisinde
‘’ Performans Hedefleri ‘’ boyutu ile birlikte kendi önermelerine verilen en dengeli dağılımı içermektedir.

KATILIMCI LİDERLİK BOYUTU ÖNERMELERİ
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Tablo 10: Yönlendirici Liderlik Boyutu İle Kültür Türleri
Arasında İlişki

Tablo 9: Destekleyici Liderlik Boyutu İle Kültür Türleri
Arasında İlişki
DESTEKLEYİCİ LİDERLİK BOYUTU ÖNERMELERİ

YENİLİKÇİ
KÜLTÜR BOYUTU

1
NOLU

2
NOLU

3
NOLU

YÖNLENDİRİCİ LİDERLİK BOYUTU ÖNERMELERİ

4
NOLU

1
NOLU

1 NOLU

53

52

57

45

1 NOLU

71

71

74

63

54

51

57

49

2 NOLU

41

32

27

25

3 NOLU

40

40

45

36

3 NOLU

31

27

23

24

4 NOLU

41

42

45

39

4 NOLU

34

28

23

24

5 NOLU

51

48

53

44

5 NOLU

41

30

31

29

TOPLAM

239

233

257

213

TOPLAM

180

145

128

126

ORTALAMA

47,8

46,6

51,4

42,6

ORTALAMA

36,0

29,0

25,6

25,2

YENİLİKÇİ
KÜLTÜR
BOYUTU
ÖNERMELERİ
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1
NOLU

2
NOLU

3
NOLU

4
NOLU

YÖNLENDİRİCİ LİDERLİK BOYUTU ÖNERMELERİ

1 NOLU

71

71

74

63

2 NOLU

64

60

63

55

3 NOLU

44

46

48

38

TOPLAM

179

177

185

156

ORTALAMA

59,7

59,0

61,7

52,0

1
NOLU

2
NOLU

3
4
NOLU NOLU

1 NOLU

53

42

41

47
34

2 NOLU

42

29

34

3 NOLU

35

24

28

30

TOPLAM

130

95

103

111

ORTALAMA

43,3

31,7

34,3

37,0

YÖNLENDİRİCİ LİDERLİK BOYUTU ÖNERMELERİ
1
NOLU

2
3
NOLU NOLU

4
NOLU

1
NOLU

2
NOLU

3
NOLU

4
NOLU

1 NOLU

55

52

53

48

1 NOLU

38

26

29

32

2 NOLU

49

53

53

42

2 NOLU

43

27

38

29

3 NOLU

37

26

33

29

4 NOLU

37

25

35

29

3 NOLU

43

45

46

35

4 NOLU

53

54

52

46

TOPLAM

200

204

204

171

ORTALAMA

50,0

51,0

51,0

42,8

Yukarıda yer alan tabloda ‘’ Destekleyici Liderlik’’ boyutuna ait önermeler ile ‘’Örgütsel Kültür’’ türlerine ait
önermelerin arasındaki ilişkisi yer almaktadır.
Bu tablonun hazırlanmasında İlgili kültür boyutlarına
‘’4=Katılıyorum’’ ‘’5= Kesinlikle katılıyorum’’ cevabı veren katılımcıların ,‘’ Destekleyici Liderlik’’ boyutuna ait
önermelere verdikleri ‘’1= Hiç Katılmıyorum’’, ‘’2= Çok Az
Katılıyorum’’ ve ‘’3=Kararsızım’’ cevaplarının toplam sayıları kullanılmıştır. Tablo incelendiğinde özellikle ‘’Rekabetçi
Kültür’’ boyutuna ait önermelere ‘’4=Katılıyorum’’ ‘’5=
Kesinlikle katılıyorum’’ cevapları veren katılımcıların ‘’
Destekleyici Liderlik’’ boyutuna ait önermelere verdikleri ‘’1= Hiç Katılmıyorum’’, ‘’2= Çok Az Katılıyorum’’ ve
‘’3=Kararsızım’’ cevaplarının toplam sayılarının diğer kültür
boyutlarına göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
Bu bağlamda çalıştıkları kurumdaki kültür türünü ‘’rekabetçi kültüre’’ yakın algılayan çalışanların Katılımcı liderlik
tarzına yönelik algılarının ise düşük olduğu söylenebilir.
Tablo 10’da ‘’ Yönlendirici Liderlik’’ boyutuna ait önermeler ile ‘’Örgütsel Kültür’’ türlerine ait önermelerin
arasındaki ilişkisi yer almaktadır.
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REKABETÇİ
KÜLTÜR
BOYUTU
ÖNERMELERİ

DESTEKLEYİCİ LİDERLİK BOYUTU ÖNERMELERİ

TOPLUMCU
KÜLTÜR BOYUTU
ÖNERMELERİ

3
4
NOLU NOLU

2 NOLU

DESTEKLEYİCİ LİDERLİK BOYUTU ÖNERMELERİ

REKABETÇİ
KÜLTÜR BOYUTU
ÖNERMELERİ

2
NOLU

TOPLUMCU
KÜLTÜR
BOYUTU
ÖNERMELERİ

TOPLAM

155

104

135

119

ORTALAMA

38,8

26,0

33,8

29,8

Bu tablonun hazırlanmasında İlgili kültür boyutlarına
‘’4=Katılıyorum’’ ‘’5= Kesinlikle katılıyorum’’ cevabı veren katılımcıların ‘’ Yönlendirici Liderlik’’ boyutuna ait
önermelere verdikleri ‘’1= Hiç Katılmıyorum’’, ‘’2= Çok Az
Katılıyorum’’ ve ‘’3=Kararsızım’’ cevaplarının toplam sayıları kullanılmıştır. Tablo incelendiğinde özellikle ‘’Rekabetçi
Kültür’’ boyutuna ait önermelere ‘’4=Katılıyorum’’ ‘’5=
Kesinlikle katılıyorum’’ cevapları veren katılımcıların ‘’
Yönlendirici Liderlik’’ boyutuna ait önermelere verdikleri ‘’1= Hiç Katılmıyorum’’, ‘’2= Çok Az Katılıyorum’’
ve ‘’3=Kararsızım’’ cevaplarının toplam sayılarının diğer
kültür boyutlarına göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu bağlamda çalıştıkları kurumdaki kültür türünü ‘’Rekabetçi Kültüre’’ yakın algılayan çalışanların ‘’
Yönlendirici Liderlik’’ tarzına yönelik algılarının ise düşük olduğu söylenebilir.
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Tablo 11: Kültür Türleri ile Liderlik Türleri Arasındaki İlişkiye Ait Özet Tablo
KATILIMCI LİDERLİK
KÜLTÜR BOYUTU

1 NOLU

2 NOLU

3 NOLU

4 NOLU

5 NOLU

TOPLAM

ORTALAMA

YENİLİKÇİ

42,2

43,6

39

37,2

44,8

206,8

41,4

REKABETÇİ

52,3

56,3

49

47

50,7

255,3

51,1

TOPLUMCU

45,3

50

42

42,3

45,3

224,9

44,9

139,8

149,9

130

126,5

140,8

1 NOLU

2 NOLU

3 NOLU

4 NOLU

TOPLAM

ORTALAMA

YENİLİKÇİ

47,8

46,6

51,4

42,6

188,4

47,1

REKABETÇİ

59,7

59

61,7

52

232,4

58,1

TOPLUMCU

50

51

51

42,8

194,8

48,7

YÖNLENDİRİCİ LİDERLİK
KÜLTÜR BOYUTU

1 NOLU

2 NOLU

3 NOLU

4 NOLU

TOPLAM

ORTALAMA

YENİLİKÇİ

36

29

25,6

25,2

115,8

28,5

REKABETÇİ

43,3

31,7

34,3

37

146,3

36,6

TOPLUMCU

38,8

26

33,8

29,8

128,4

32,1

Yukarıda yer alan tabloda İlgili kültür boyutlarına
‘’4=Katılıyorum’’ ‘’5= Kesinlikle katılıyorum’’ cevabı veren
katılımcıların ‘’ İlgili liderlik’’ boyutuna ait önermelere
verdikleri ‘’1= Hiç Katılmıyorum’’, ‘’2= Çok Az Katılıyorum’’
ve ‘’3=Kararsızım’’ cevaplarının toplam sayıları verilmiştir. Daha sonra her bir Kültür boyutunun ilgili liderlik tarzına vermiş oldukları ‘’1= Hiç Katılmıyorum’’, ‘’2= Çok Az
Katılıyorum’’ ve ‘’3=Kararsızım’’ cevaplarının toplam sayılarının genel toplamları alınarak ortalamaları bulunmuştur. Bu tabloda görüldüğü gibi çalıştıkları Kurumun kültür
türünü ‘’rekabetçi Kültür olarak algılayan çalışanların diğer çalışanlara göre her üç liderlik boyutuna da en yüksek
oranda olumsuz cevap veren grup oldukları görülmektedir. (‘’1= Hiç Katılmıyorum’’, ‘’2= Çok Az Katılıyorum’’
ve ‘’3=Kararsızım’’ cevap veren katılımcıların toplam
sayıları)
‘’Yönlendirici Liderlik’’ tarzının her üç kültür türü algısına
sahip çalışanlar tarafında en az oranda olumsuz cevap verilen liderlik tarzı olduğu görülmektedir.

3.3.

Sonuç

Yönetim literatürü incelendiğinde genel olarak ele alınan
kavramların nerede ise tamamı için geçerli olmak üzere,
tanımı üzerinde geniş uzlaşma sağlanan kavram sayısının nerede ise yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Bu tespit araştırmamızda ele alınan üç kavram olan
‘’Liderlik’’, ‘’Örgüt Kültürü’’ ve ‘’Takım’’ kavramları içinde
geçerlidir. Bu üç kavram birlikte ele alındığında, birbirleri arasındaki ilişkinin öncelikli olarak doğru kurgulanması
gerekmektedir. Bu kurgulamanın temel kritik noktası ise
organizasyonlarda hangisinin öncelikli olarak var olduğu
sorusudur. Herhangi bir organizasyon açısından bakıldığında bu soruya verilecek doğru cevap, organizasyonun
ilk kuruluş aşaması dışında kalan dönemler için ‘’Örgüt

Kültürü’’ kavramı olacaktır. Çünkü bir örgüt ilk kurulduğu
andan itibaren kurucuları ve örgüte her yeni giren çalışanlarından etkilenerek bir kültür yaratır ve bir süre sonra bu
örgüte giren her çalışan bu kültürü algılayarak faaliyetlerini planlar ve kendisine aykırı gelen kültürel değerleri ise
değiştirmeye çalışırlar. Bu bağlamda tüm organizasyonlar
açısından ele alınacak yönetsel kavramların öncelikli olarak ‘’Örgüt Kültürünü’’ merkeze alınarak analiz edilmesinin gerekli olduğu düşünüle bilinir. Bu yönü ile ’Liderlik’’,
‘’Örgüt Kültürü’’ ve ‘’Takım’’ kavramları arasındaki ilişkiyi
ortaya koymak amacı ile yapılandırılan çalışmamıza, araştırmamızda elde edilen ve yukarıda açıklanan sonuçlar
bağlamında ‘’Örgüt Kültürünü’’ merkeze alarak yaklaştığımızda, aşağıdaki tespitleri yapmak mümkündür.
Araştırmamızda örgütsel kültür tarzları olarak, “Yenilikçi”,
“Rekabetçi” ve “Toplumcu” tarzları ele alınmış ve ölçümlenerek analiz edilmiştir. Araştırma yapılan kurumlarda
çalışanlar 3 kültür türüne yönelik olumlu ve olumsuz cevapların birbirine yakın olduğu düşünüldüğünde ayrışmış
yani bariz şekilde farklılaşmış bir örgüt kültürünün varlığının olmadığı düşünülmektedir. Olumsuz yanıtlar yönünden sıralama yapmamız gerekir ise; araştırma yapılan
kurumlarda çalışanların örgütsel kültür özelliklerini sırası
ile ‘’Rekabetçi’, Yenilikçi ve Toplumsal’’ kültür olarak algıladıkları görülmektedir. Dolayısıyla bu boyutta bir kültür
türünün bariz olarak ön plana çıkmaması araştırmamızda ele alınan ‘’Liderlik’’ ve ‘’Takım’’ boyutlarında da bariz
bir ayrışmanın ön plana çıkmamasına neden olduğunu
düşündürmektedir.

01-04 Mart 2016, Antalya
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DESTEKLEYİCİ LİDERLİK

Araştırma yapılan sağlık kurumlarında ankete katılan çalışanların; yönlendirici, destekleyici ve katılımcı liderlik
türlerine ilişkin önermelere yüzdelik ağırlık olarak genelde olumlu yanıtlar verdikleri görülmektedir. Ancak bu
çalışmanın yapıldığı sağlık kurumlarında çalışanlara göre
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Sonuç olarak, araştırmanın yapıldığı sağlık kurumlarında
‘’Yenilikçi’’, ‘’Rekabetçi’’ ve ‘’Toplumcu Kültür’’ türlerinin her
üçünün de özelliklerine sahip bir kültürel yapının varlığı
ve ayrıca ‘’Katılımcı’’, ‘’Destekleyici’’ ve ‘’Yönlendirici’’ liderlik tarzlarına ilişkin olumlu yargıların varlığı söz konusudur. Ayrıca karma bir örgüt kültürü ve yine karma liderlik
tarzlarının var olduğu sağlık kurumlarında aynı zamanda
‘’Etkin Takım çalışması’’ yönünden de olumlu bir algının
varlığı söz konusudur.
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başat liderlik tarzı algısının ‘’ Yönlendirici liderlik’’ tarzı (bu
boyuta ait 4 önermenin aritmetik ortalaması 3,66’dır) olduğu görülmektedir. ‘’Katılımcı Liderlik’’ tarzına yönelik
önermelere verilen olumsuz cevap oranı en yüksek orana sahip olup; araştırmanın yapıldığı sağlık kurumlarında
çalışanların yöneticilerini katılımcılık yönünden düşük değerlendirdikleri düşünülmektedir
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RENKLİ KİMLİK TANIMLAYICILARA LİTERATÜR
TARAMASI İLE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI GELİŞTİRME
Nazan YOLCU1, Zeynem YILDIRIM1, Emrullah İNCESU2, Kürşad KOPARAN1,
Mustafa DÖNMEZ1, Seyit Ali GÜMÜŞTAŞ1
Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Konya Seydişehir Devlet Hastanesi

1

Amaç: Bu araştırmada; sağlık tesislerimizdeki güvenlik kültürünün yeni bir uygulama ile geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu yeni
uygulama; mastektomi olmuş ya da diyaliz fistülü olan hastalarda kullanılmaması gereken ekstremiteyi tanımlamak için yeşil
bileklik kullanılmasıdır.
Yöntem: 2014 yılı itibariyle, Tekirdağ İli devlet hastanelerinde, kullanılmayacak ekstremiye sahip tüm yatan hastalara yeşil
bileklik uygulanmıştır. Sağlık personeline, bu uygulama ile ilgili tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla, Temmuz – Eylül
2015 tarihleri arasında anket uygulanmıştır. Anket araştırmacılar tarafından literatüre dayanarak hazırlanmıştır. Anketin ilk 4
sorusu; cinsiyet, meslek, çalışma süresi, çalışılan hastanedir. Kalan 14 soru “Renkli Kimlik Tanımlayıcılar (Hasta Bilekliği) Soru
Formu” dur. Araştırmanın evrenini: Tekirdağ İli Kamu Hastanelerine bağlı 3 adet devlet hastanesinde çalışan ebe, hemşire,
sağlık memuru ve hekimler oluşturmaktadır. Örneklemini ise çalışmayı kabul eden 255 sağlık personelinin tümü oluşturmuştur.
Çalışma kesitsel ve tanımlayıcı tipindedir. Veriler, SPSS 16.0 programında tanımlayıcı istatistikler (frekans ve yüzdelik) ve ki-kare
testi uygulanarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Sorular, sağlık personelinin demografik bilgileri (cinsiyet, meslek, çalışma süresi, çalışılan kurum) ile karşılaştırılmış ve
bazı sorularda anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.
Sonuçlar: Bu çalışmada, sağlık personelinin uygulamanın kullanım amacını bildiği; uygulamayı güvenilir, farkındalık sağlayıcı,
etkin ve etkili bulduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Tanımlama, Bileklik
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2

DEVELOPMENT OF A DIFFERENT PERSPECTIVE TO COLOR IDENTIFIER WITH THE LITERATURE
SUMMARY
Objective: In this study; It aims to improve the safety culture of our health care facilities with a new practice. This new practice,
mastectomy and so on. operation was or dialysis fistula which is used to define the extremities green bracelet should not be
used in patients.
Methods: As of 2014, Tekirdağ State Hospital in all inpatient green wristbands have been applied to the extremities will not
be used. Health personnel were surveyed to determine their attitudes and behaviors related to this practice, July - between
the months of September 2015. The survey was prepared by the researchers based on literature. The first four questions of
the form composed of the gender, proffesion, haw many years has made the proffesion and the hospital. The remaining 14
questions of the form composed of the “Color ID Identifiers (Patient wristbands) Question Form” were used. The research
universe was midwives, nurses, health officers and doctors whose working in the Tekirdağ 3 state hospital which depend on
Association of Public Hospitals. The sample of the research was composed of midwives, nurses, health officers and doctors who
accepted to participate. The study is cross-sectional and descriptive type. Data was analyzed with descriptive (frequency and
percentage) and chi-square test statistical methods by SPSS 16.0 program.
Results: Questions were compared with the demographics (gender, profession, working years, working hospital) of health
personnel and significant differences were detected in some questions.
Conculusion: In this study, All health personnel to know the purpose of the use of practice. Practice has been found to be safe,
awareness provider, effective and efficient.
Keywords: Patient Safety, Patient Identification, Wristband
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1.

GİRİŞ

Ülkemizde tıbbi hatalardan kaynaklanan kayıpların en
aza indirilmesi, ayrıca hasta ve çalışan güvenliğini tehdit
eden olayların izlenip kayıt altına alınarak hasta güvenliği
bilincinin oluşturulması giderek önem kazanmış ve Hasta
Güvenliği Kültürü kavramı tartışılan konulardan biri olmuştur. Sağlık kurumlarında 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, böylelikle tanı
ve tedavi süreçleri ile sağlık çıktıları iyileşecektir. Institute
of Medicine yayınladığı raporunda sağlık hizmetlerinin iki
sorununu gözler önüne sermiştir; tıbbi hatalar veya hasta
güvenliği ile sağlık hizmetlerinde kalite sorunudur. Bu raporda, Makro ve proaktif bir yaklaşıma olanak veren hasta güvenliği kültürü konusuna yeterince önem verilmediği
anlaşılmaktadır. Proaktif yaklaşımların içerisinde yer alan
kimlik doğrulama işlemleri de hasta güvenliğini sağlamada ilk sırada yer almaktadır (Budak 2008).

1.1.

Kimlik Tanımlayıcılar ve Literatür
Araştırması

Amerika Birleşik Devletleri Hasta Güvenliği Ulusal
Merkezinin, Ocak 2000 ile Mart 2003 arasında yaptığı kök
neden analizinde, hataların 100’ den fazlasının kimlik doğrulaması yapılmamasından kaynaklandığı bulunmuştur
(Mannos 2003). Sağlık sektöründe, hastaları doğru tanımlamamanın sonuçları; ilaç, transfüzyon ve test hataları,
yanlış kişi prosedürleri, yanlış kan alma, yanlış cerrahi
uygulamalar ve yanlış ailelerin bebeklerinin taburcu edilmesidir. (National Patient Safety Agency, Safer practice
notice 11, 22 November 2005, Thomas P, Evans C. 2004).
İlaç hataları ABD›de her yıl 1,5 milyondan fazla insana zarar vermekte; ilaç hataları ve advers etkiler 420,000’ den
fazla ölüme, yılda tahmini 20 milyondan fazla maliyete
neden olmaktadır. Joint Kominsyonu 2010 yılı içinde (o
yıl içersindeki ulaşılabilir tüm veriler), 93 adet yanlış taraf,
yanlış presedür ameliyatı ve 2011 yılı içindeki ilk 9 ayda,
115 ten fazla sentiel olay bildirmiştir. Kan transfüzyon
hatalarının üçte ikisi, hastanın yatak başında yanlış tanımlanmasıya ilgilidir. Joint Komisyonunun 2012 yılı için
Ulusal Hasta Güvenliği Hedefi; hasta kimlik tanımlamasının doğruluğunun artırılmasıdır. Bu durum, 2002 yılından
bu yana NPSG programının, en birinci hedefidir (Improve
Patient Safety with a Quality Wristband Solution, 2011).
Kasım 2003 ve Temmuz 2005 arasında, Birleşik Krallık
Ulusal Hasta Güvenliği Ajansı (UKNPSA), yanlış doldurulmuş bileklikler veya hastaların eksik bileklikleri ile ilgili
236 olay rapor etmiştir (National Patient Safety Agency,
Safer practice notice 11, 22 November 2005). Ulusal
Hasta Güvenliği Ajansı (NPSA), Şubat 2006 ile Ocak
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2007 tarihleri arasında, 24,382 adet hastanın raporları
ile yapılan bakımlarının uyumsuz olduğunu ve bunların
2,900’den fazlasının, kullanılan bileklikler ile alakalı olduğunu bildirmiştir. NPSA, hasta bilekliklerinin üzerine hastaların bilgilerini koyarak standartlaştırmayı önerir. Bu
durum, hastaların alması gereken bakımla eşleşmesini
sağlayıp, hasta tanımlanmasını ve hasta güvenliğini arttıracaktır (NPSA 2009, Standardising wristbands improves
patient safety 2009).
Syed (2005) çalışmasında, mevcut literatür ve diğer tür
yayınları kullanarak, bileklik uyumu üzerine yoğunlaşmış
ve hastalarda, hastanede kaldıkları süre boyunca bir isim
bandı takılmasını tespit etmiştir. Bileklik uyumu, en sistematik ve ayrıntılı incelemede, transfüzyon hastalarında
saptanmıştır. Bu hasta grubunda, denetlenen transfüzyon bölümünün % 10’ unda -her on hastadan birinin bileklik takmadığı- uyumsuzluk bulunmuştur (Syed 2005).
Farklı hastane bölümleri arasında büyük farklılıklar gözlenmiştir. Pediatri (% 29), Özel Bakım Bebek Ünitesi (% 26),
Onkoloji (% 22) ve ITU (% 21) birimlerinde en yüksek uygunsuzluk ve Kadın Hastalıkları ve Doğum (% 6), Ortopedi
(% 5), Cerrahi birimleri (% 4) ve kardiyak birimleri (% 3) en
düşük uygunsuzluk tespit edilmiştir. (Comparative report
for blood transfusion in England, 2003). Bileklik uygunsuzluğunda benzer bulgular, tüm denetlenen transfüzyonların % 6’ sında gözlenmiştir. Ayrıca, denetlenen bölümlerin
% 9’ unda, bilekliğin üzerinde olması gereken tüm bilgiler
mevcut değil iken; denetlenen hastaların % 78’ inde bileklikler, Hematoloji Standartları (hastanın adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet ve protokol numarası) İngiliz Komitesi
ile tam uyumlu tespit edilmiştir. (Comparative report for
blood transfusion in England, 2005)
Syed (2005) in çalışmasında bileklik ile ilgili hataların yaklaşık % 72’si, bilekliğini takmayan hastalardan kaynaklanmaktadır. Diğer hatalar; bileklikte eksik, hatalı veya
okunaksız bilgiler (% 24), birden fazla çakışan bileklik (%
4) ve diğer hastaların bilekliğini kullanan hastalar (1%)
dır(Howanitz, et al. 2002).
Bir başka çalışmada, acil pediatri bölümünde, hastalar
tarafından sağlanan alerji bilgilerinin doğruluğu araştırılmış, ve buna ek olarak, renkli bileklik ile elde edilen bilgiler belirlenmiştir. Hastalardan alınan alerji ile ilgili bilgi
edinme sürecindeki sorunlar-bilgilerin genellikle yanlış
olduğu- belgelenmiştir. Araştırmacıların kılavuz tabanlı değerlendirmesinde gözlemlenen 256 ebeveyn-çocuk
çiftlerinde, gerçek alerjili 28 vaka bulunmuştur. Bu 28 olgunun, sadece 16’ sına (yaklaşık % 57), alerji bilekliği verilmiştir. Yazarların raporunda, bakım sürecinde ailelerin
verdiği alerji bilgilerine göre, gözlenen olguların % 10-25
oranında alerji gelişmemiştir. Yazarların sonucuna göre,
triyaj değerlendirmesi doğru alerji bilgilerini sağlamak
için yetersizdir. Ancak hastalardan alınan hastalık öyküsü,
hastaların geçmiş deneyimleri allerji açısından koruyucu
önlemler almada belirleyici olacaktır. Ayrıca hasta kimlik
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Fenitoin, Fenobarbital veya Carbemazepine ile tedavi edilen
antikonvülzan hassasiyeti olan hastalarda yapılan bir çalışmada, bu hastalara özel bilezikler vasıtasıyla tespit edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır (Brown et al 1997). Benzer
olarak, diyabetik hastaların diyabetik olduğunu sağlık personeline uyarmak amacıyla kimlik tanımlayıcı verilmesi teşvik
edilmiştir (Resource Guide 2004, Diabetes Forecast).
Bazı ülkelerde bileklikler, hastaneye yatırılan hastaları
tanımlamak için kullanılmakla birlikte; eksik veya yanlış
doldurulmuş bileklikler bu sistemin etkinliğini sınırlamaktadır. Bilekliklerin renk kodlaması, belirli konularda hızlı
görsel tanımayı kolaylaştırır; fakat standart bir kodlama
sisteminin olmaması, birden çok tesislerde bakım sağlayan personel tarafından hatalara yol açmıştır. Bu nedenle
kodlama sisteminin standardize edilmesi ve standartların
ulusal düzeyde olması hasta güvenliği açısından önemlidir (Patient Safety Advisory Supplement, 2006).
Pensilvanya’ ya yakın bir hastanede, sarı bileklikten kaynaklanan karışıklık sonucu hastanın neredeyse öleceğine
değinilmiştir (OR Manager, 2006). Aynı olay, Kasım 2005
yılında, Pensilvenya Hasta Güvenliği Sistemi tarafından
yayınlanan “Hasta Güvenliği Öneri” lerinde de vurgulanmıştır. Burada örnek olarak; Klinisyenlerin neredeyse,
kardiyopulmoner arrest geçiren hastayı kurtarmada başarısız olacağı, çünkü hastanın DNR (Do Not Resuscitate)
olarak tanımlandığından bahsedilmiştir. Karışıklığın nedeni; hemşirenin hastaya yanlışlıkla sarı bileklik takmasıdır.
Bu hastanede sarı bilekliğin anlamı “DNR” dir. Hemşirenin
daha önce çalıştığı hastanede sarı bilekliğin anlamı ise
kısıtlı ekstremitedir (iv veya kan tedavi için kullanılmaması gereken ekstremite). Neyse ki, bu durumda, başka
bir hemşire hatayı fark etmiş ve hasta yeniden hayata
döndürülmüştür (Improve Patient Safety with a Quality
Wristband Solution, 2011).
2005 yılı Pensilvanya Hasta Güvenliği Otoritesi, eyalet
içindeki sağlık tesislerinin % 78’ inin, renk kodlamasından

■■ Kırmızı: alerji
■■ Sarı: düşme riski
■■ Yeşil: lateks alerjisi
■■ Mavi: resüte etmeyin
■■ Pembe: kısıtlı ekstremite
(Patient Safety Authority, 2006; The Color of Safety, 2006)
Bu gibi nedenlerden ötürü, Ekim 2008’ de, ABD de 25’
ten fazla eyalette hastaların renk kodlamalarına standart
getirilmiştir. Bu standartlaştırma ile farklı hastanelerde
bulunan, hastalar, klinisyenler ve hemşirelerin, riskleri
karıştırma ihtimali ortadan kalkmıştır. Bu uygulama ile
bilekliğin vereceği mesaj açık ve net olmuştur (Michigan
Health & Hospital Association Patient Safety Organization,
2009).
Renkli kodlanan hastaların bileklikleri, tıbbi kayıtlar için
bir yedekleme değil, bakım verenlere bir hatırlatma sağlayacak ve kritik bakım öncesinde hastanın tıbbi kayıtları
gözden geçirilecektir. Renkli kodlanan bileklikler;
■■ Renk kodlu hasta uyarı bilekliği, bakım vericiler için sadece görsel bir ipucu ve uyarı olarak hizmet etmelidir
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Başka bir yayınlanmış çalışmada, bilekliğin verilme sürecine odaklanmış ve bilekliklerin üstündeki barkodlama sistemini incelemişlerdir. Bu çalışmada diyabetik bir hastanın barkodlu bilekliğinin, yanlışlıkla aynı anda kabul edilen
başka bir hastaya verildiği bildirilmiştir. (McDonald 2006).
İki hastanın test sonuçları karışmış ve neredeyse bu olay
nedeniyle, diyabetik hastaya ölümcül düzeyde insulin verilmiştir. Bu durum, diğer araştırmalara (örneğin, Syed
(2005)’ in çalışması), transfüzyon hastalarının bilekliği ile
ilgili yanlışlıklar veya eksik bileklikli hastalar kısmına rapor
edilmiştir. Bu tür hatalar meydana gelmesine rağmen, bir
çalışmada, bilekliklerin özel durumdaki hastaları tanımlanmak için kullanılması tavsiye edilmektedir. Yine aynı
çalışmada, bu riskli hastaların tanımlanmasında kırmızı
bileklik kullanılması önerilmektedir (Vassallo, et al (2004).

sorumlu olduğunu gösterir rapor sunmuştur. (Patient
Safety Authority, 2005). Renkler hastaneler genelinde değişken bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin, bağlı olduğu
hastaneye göre, kırmızı bileklik “DNR”, düşme riski, kısıtlı
ekstremite, alerji (lateks dahil) veya kan/kan bankası kimliği durumunu göstermektedir. Mor, mavi, yeşil, pembe
ve turuncu gibi genel olarak kullanılan diğer renklerin,
aynı durumlar için kullanılduğı tespit edilmiştir. Bunun
sonucunda, bu eyaletteki bileliklerde renk-kodlamasının
düzenlenmesine karar verilmiştir. Tüm Pensilvanya hastaneleri arasında, aşağıda belirtilen renk kodlama standardizasyonu oluşturulmuştur:
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tanımlayıcılarının kullanımının tek başına yeterli olmadığını da göstermektedir. (Porter, et al 2006).

■■ Hastanın tıbbi kayıtlarından bilgilerin doğrulanmasının yerini almamalıdır
■■ Yüksek riskli tıbbi koşullar için renk kodlu bileklik kullanımı tekrar gözden geçirilmelidir.
■■ Açıkça uyarıyı tanımlayan metin ile hasta uyarı bilekliği
birlikte kullanılmalıdır.
■■ Uyarı bilekliğinin hastaların mevcut tıbbi koşullarını
yansıttığından emin olunmalıdır.
■■ Renk kodlu hasta uyarı bilekliğinin amacı konusunda
hastalar ve aileleri ile sağlık çalışanları eğitilmelidir.
■■ Hastanın taburculuğu sırasında, renk kodlu uyarı bilekliği yerinde bırakılmamalıdır.
(Michigan Health & Hospital Association Patient Safety
Organization, 2009)
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Ülkemizde ise, Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire
Başkanlığı tarafından yayımlanan, “Sağlık Hizmet Kalite
Standartları-Hastane-ADSM-ADSH” rehberlerinde “Kimlik
Tanımlayıcılar” belirtilmiştir. Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere, yatışı yapılan her hasta da (günü birlik hastalar dâhil) kimlik doğrulaması için
kullanılan tanımlayıcıdır (2008). Rehberin, kimlik ile ilgili
Kurumsal Hizmet Yönetimi Standartlarında; Yatışı yapılan
her hastaya beyaz renkli kimlik tanımlayıcı takılması gerektiği -sadece alerjik hastalarda kırmızı-, barkotlu ve protokol numarası, hastanın adı–soyadı, doğum tarihi (gün/
ay/yıl) bilgilerinin yer alması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca,
tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliğinin doğrulanması, doğum sırasında kız bebeklere pembe,
erkek bebeklere mavi kimlik tanımlayıcı kullanılması ve
sağlık çalışanlarının, kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve
hasta kimliğinin doğrulanması konusunda eğitilmesi gerektiği belirtilmiştir.
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1.2.

Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası
Aynı Taraf Ekstremiteye Yaklaşım

Meme kanseri, kadınlarda görülen kanserler arasında
ilk sırayı almakta ve görülme sıklığı giderek artmaktadır
(Bozfakioğlu,2002). Günümüzde meme kanserinde, modifiye radikal mastektomi ve meme koruyucu cerrahi ile birlikte aksiller lenf düğümlerinin diseksiyonu, cerrahi tedavi
yontemleridir. Aksiller lenf nodu diseksiyonunun en sık
görülen komplikasyonu, lenfodemdir. (Dirksen SR, Lewis
SM,2000).
Aksiller diseksiyonla koldan gelen lenfatik drenajın yolu
kesilir, boylece lenfatik drenaj kapasitesi azalır. Sonuçta
etkilenen kolda, proteinden zengin bir ödem meydana
gelir. Aksiller diseksiyondan sonra ışın tedavisi uygulanması da lenfödem riskini anlamlı bir oranda yükseltir.
Lenfödem belirtileri; kolda ağırlık, dolgunluk hissi, duyarsızlaşma, deri gerginliği, çukurluk, sellulit gibi deri değişiklikleri, elde veya bilekte esnekliğin azalması, kolda yorgunluk ve ağrıdır (Cohen SR, Payne DK, Tunkel RS).
Hastaya uygulanan hemşirelik bakım hizmetleri ile klinik invaziv girişimler, lenfödemin ortaya çıkma sıklığını
etkilemektedir. Lenfödemin hemşire tarafından ele alınması ile birlikte mastektomi yapılmış kola müdahale
yapılmaması;
- Etkilenen kolda kan basıncı ölçümü, enjeksiyon, kan
alma gibi invazif işlem yapılmaması,
- Mastektomi yapılmış taraftaki kolun dinlenirken kalp seviyesinden yukarıda tutulması,
- Travmalardan koruma, sert, zorlayıcı (itme, çekme gibi)
hareketlerden ve ağır yük taşımadan kaçınma,
- Kola, göğse veya parmaklara basınç yapacak sütyen, giysi giymeme, takı takmama,
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- Kolda şişme, kızarıklık, ağrı, sıcaklık oluştuğunda hekime
bildirme, onleyici ve tedavi edici uygulamalar açısından
önemlidir.

1.3.

Hemodiyaliz Hastalarında Fistül Olan
Ekstremiteye Yaklaşım

Hastalara yeterli Hemodiyaliz tedavisinin sağlanabilmesi için uygun bir vasküler erişim yolu gerekmektedir. Bu
amaçla; Arteriyo Venöz Fistül, Arteriyo Venöz Greft, kalıcı
ve geçici kateterler kullanılmaktadır. Vasküler erişim yollarının kullanımını etkileyen birçok faktör vardır; bunlardan
en önemlisi gelişen komplikasyonlardır ve hemodiyaliz
hastaları için önemli ölçüde morbidite ve mortalite ile ilişkilidir (Penido, 2011).Bu komplikasyonlar; Yetersiz Akım,
Stenoz (Darlık), Trombüs, Anevrizma, İskemi, Enfeksiyon,
Hematomdur. Bu komplikasyonların saptanmasında
hemşire gözlemi en önemli tekniktir.
Fistül/greftli koldan kesinlikle kan aldırmaması, ilaç verdirmemesi, kan basıncı ölçtürmemesi anlatılmalı; olası nedenlerden dolayı diğer kolunu da daima koruması gerektiği konusunda farkındalığı artırılmalıdır (Yenicesu, 2009).

2.		 YEŞİL BİLEKLİK UYGULAMASI
2.1.

Araştırmanın Amacı

Türkiye’de kimlik tanımlayıcılar ile ilgili literatürde yeterli
çalışma olmadığı anlaşılmış, yurt dışı çalışmaları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, hataları önlemek amacıyla faklı
durumlarda kimlik tanımlayıcıların kullanıldığı görülmüştür. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan, “Sağlık Hizmet Kalite Standartları” ile
literatür araştırmalarına dayanarak mevcut olan güvenlik
kültürünün yeni bir uygulama ile geliştirilmesi amaçlanmıştır. Mastektomi olmuş ya da fistülü olan hastalarda
kullanılmaması gereken ekstremiteyi tanımlamak için yeşil bileklik uygulaması başlatılmıştır.

2.2.

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman

2014 yılı itibariyle Tekirdağ İli Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliğine bağlı 8 adet devlet hastanesinde
(Tekirdağ, Çorlu, Çerkezköy, Malkara, Saray, Hayrabolu,
Muratlı ve Şarköy Devlet Hastaneleri) yatan hastalarda,
kullanılmaması gereken ekstiremiteye yönelik yeşil bileklik uygulanmıştır. Sağlık personeline de, Temmuz – Eylül
2015 tarihleri arasında, bu uygulama ile ilgili tutum ve
davranışlarını belirlemek amacıyla, anket uygulanmıştır.

2.3.

Araştırmanın Tipi

Bu çalışma, kesitsel ve tanımlayıcı tipindedir.

SÖZEL BİLDİRİLER

Araştırmanın evrenini: Tekirdağ İli Kamu Hastaneler Birliği
Genel Sekreterliğine bağlı 3 adet devlet hastanesinde çalışan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru ve Hekimlerine oluşturmaktadır. Örneklemini ise, bu birimlerde çalışanlar
ve çalışmayı kabul eden 255 sağlık personelinin tümü
oluşturmuştur.

2.5.

Verilerin Toplanması

Renkli Kimlik Tanımlayıcılar (Hasta Bilekliği) Soru Formu:
Araştırmacı tarafından 1 adet 18 soruluk veri toplama formu kullanılmıştır. Formun ilk 4 sorusu ünvan, cinsiyet, çalışma yılı ve çalışılan kurum bilgilerini içermektedir. Kalan
sorular ise 14 faktörlü 3’ lü likert ölçeğine göre yeşil bileklikle ilgili hazırlanmıştır.
Uygulamanın Maliyeti: Kullanılan yeşil bilekliklerin 1 kutusu 35 TL olup, bir kutuda 250 adet bulunmaktadır.

2.6.

Verilerin Değerlendirilmesi

Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler (frekans ve yüzdelik) ve ki-kare testi
uygulanarak değerlendirildi. Soruların kendi aralarında
tutarlığını ve kullandığımız ölçeğin ilgilendiğimiz konuyu
ne derecede yansıttığını değerlendirmek amacıyla faktör
ve güvenirlik analizi yapıldı. Cronbach’s Alpha α=0.877 ve
faktör açıklama gücü %73 olarak bulundu. Ayrıca veriler
üzerinde tanımlayıcı istatistikler (frekans ve yüzdelik) ve
ki-kare testi uygulandı.
2.6.1. Verilerin Analizi
255 katılımcıya ait veriler önce faktör analizi ile analiz edilmiştir. Faktör analizi bir grup değişken arasında ilişkilere
dayanarak verilerin daha anlamlı ve özet biçimde sunulmasını sağlayan çok değişkenli bir analiz türüdür (Nakip
2003; Cengiz 2007). Bir ölçekte faktör analizinin uygulanabilmesi için örneklemin belirli bir büyüklüğe sahip olması
gerekir. Literatürde örneklem büyüklüğünü test etmek
için kullanılan yöntemlerden birisi Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) Testi’dir (Şencan, 2005). KMO değerinin, .50’nin
altında olması faktör analizi için örneklemin yeterli olmadığı, .90’ın üzerinde olması ise çok iyi düzeyde olduğu
belirtilmektedir (Gözüm ve Aksayan, 2003). Kaiser- MeyerOlkin katsayısı için başka bir kaynak, .90 – 1.00 arası mükemmel, .80 – .89 arası çok iyi, .70 – .79 arası iyi, .60 –.69
arası orta ve .50 – .59 arası zayıf olarak değerlendirildiğini
belirtmektedir. Bartlett’s testinin istatistiksel olarak anlamlılığının, ölçekte bulunan maddelerin faktör analizi için
uygun olduğunu gösterdiği ifade edilmektedir (Tavşancıl
2006). Geliştirilen bu ölçme aracının KMO test sonucunun
0,838 olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). Bu değer ise “mükemmel” sınıflandırmasına karşılık gelmektedir. Böylece,

bu veriler üzerine yapılan faktör analizinin oldukça güvenilir sonuçlar verdiği söylenebilir. Bu araştırmada elde
edilen veriler için BTS testi yüksek düzeyde (% 99 güven
aralığında) anlamlıdır (B=1440,127; p=,000) (Tablo 1).
Bulgularımıza dayanarak maddelerin birbirleriyle korelasyon gösterdiğini ve örneklemin faktör analizi için uygun
olduğunu söylemek mümkündür. Tablo 2’ de bu çalışmada faktörler önemli temel bileşen sayısı 5 olarak tespit
(faktör yük değeri 0,80 ve üzeri olanlar) edilmiştir. Dört
faktörün açıkladığı birikimli varyans miktarı toplam varyansın %73,262’sini oluşturmaktadır.
Tablo 1: Soruların KMO ve Bartlett Test Sonuçları
Kaiser-Meyer-Olkin Uygunluk Ölçüsü
Bartlett Küresellik Testi

0,838

Yaklaşık Kİ-Kare

1440,127

s.d

91

Önem Düzeyi

,000

Tablo 2: Soruların Toplam Açıklanan Varyansı
Esas Değerler

Faktör Yükleri Toplamı

Bileşenler Toplam Varyans
Yüzdesi

Birikimli Toplam Varyans Birikimli
Yüzde
Yüzdesi Yüzde

1

5,677

40,549

40,549

5,677

40,549

40,549

2

1,724

12,313

52,861

1,724

12,313

52,861

3

1,076

7,683

60,545

1,076

7,683

60,545

4

,944

6,746

67,290

,944

6,746

67,290

5

,836

5,972

73,262

,836

5,972

73,262

6

,743

5,309

78,571

7

,646

4,617

83,187

8

,497

3,549

86,736

9

,460

3,286

90,021

10

,348

2,487

92,509

11

,335

2,392

94,901

12

,288

2,059

96,960

13

,236

1,684

98,644

14

,190

1,356

100,000

3.
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2.4.

BULGULAR

Sağlık çalışanlarının %85 (n: 218) ü kadın, %15 (n:37)’i erkek olup 255 kişiye anket uygulanmıştır. Mesleki durum
açısından %8 ( n:21) hekim, %76 (n:193) hemşire, %10
(n:25) ebe ve %6 (n:16) diğer sağlık çalışanlarından (sağlık memuru, ATT vb) oluşmaktadır. Mesleki çalışma süreleri, 1-5 yıl %26 (n:67), 5-10 yıl %29 (n:74), 10-20 yıl %22
(n:55), 20 yıl ve üstü %23 (n:59); çalıştığı kurum %38 (n:
96) Tekirdağ Devlet Hastanesi, %29 (n: 75) Çorlu Devlet
Hastanesi, %33 (n: 85) Çerkezköy Devlet Hastanesi olup
toplam 255 kişi çalışmaya katılmıştır (Tablo 3).
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Tablo 3: Katılımcıların Demografik Özellikleri

Cinsiyet
Meslek

Çalışma Süresi

Yüzde
%

Kadın

218

37

Erkek

85

15

Hekim

21

8

Hemşire

193

76

Ebe

25

10

Diğer

16

6

1-5 yıl

67

26

5-10 yıl

74

29

10-20 yıl

55

22

20 yıl üstü

59

23

Tekirda DH

96

38

Çorlu DH

75

29

Çerkezköy DH

84

33

Tablo 4: Soruların Cinsiyet, Meslek, Çalışma Süresi ve Çalışılan Kurum Bazında Puan Ortalamaları
Cinsiyet
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Çalıştığı Kurım

Kişi Sayısı
n=255

Soruların cinsiyet, meslek, çalışma süresi ve çalışılan kurum bazında puan ortalamaları Tablo 4’ te gösterilmektedir. Soruların cinsiyet açısından sonuçları istatistiksel
olarak anlamlı değildir (p>0,005). Bu durum soruların,
çalışanların kadın – erkek cinsiyeti açısından cevaplanmasında farklılık bulunmadığını göstermektedir. Meslek
açısından değerlendirildiğinde 1., 2., 3., 6. ve 14. sorularda istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir
(p<0,005). Çalışma Süresi açısından değerlendirildiğinde,
2. ve 11. sorularda istatistiksel olarak anlamlı farklılık
tespit edilmiştir (p<0,005). Çalışılan Kurum açısından değerlendirildiğinde, 1., 3., 6., 7., 9. ve 11. sorularda istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,005).
(Tablo 4).

Çalışma Süresi

Çalışılan Kurum

X2

P Değeri

X2

P Değeri

X2

P Değeri

X2

P Değeri

1: Renkli Kimlik Tanımlıyıcılar (Hasta Bilekliği)
kurumumuzda kullanılmaktadır.

,959

,619

16,401

,012

6,216

,399

17,251

,002

2: Yeşil Bileklik Uygulaması konusunda yeterli
bilgiye sahibim.

7,699

,021

32,990

,000

12,761

,047

13,823

,008

3: Yeşil Bileklik Uygulaması konusunda hizmet içi
eğitim aldım

,193

,908

19,234

,004

5,910

,433

16,009

,003

4: Yeşil Bileklik Uygulamasının hasta güvenliği
açısından etkili olduğunu düşünüyorum.

,342

,843

3,375

,761

6,661

,353

2,170

,705

5: Yeşil Bileklik Uygulaması çalışanlarda da
farkındalık yaratmaktadır.

,462

,794

9,177

,164

4,376

,626

6,259

,181

6: Yeşil Bileklik Uygulamasının kurumumuzda her
çalışan tarafından bilinmektedir.

2,324

,313

16,122

,013

5,167

,523

15,292

,004

7: Hasta ve ailesine, yeşil bilekliğin takılma nedeni
ve ilgili ekstremiteyi kullanırken nelere dikkat
etmesi gerektiği konularında sağlık personelleri
tarafından açıklama yapılır.

,379

,828

8,410

,210

7,627

,267

18,032

,001

8: Yeşil Bileklik Uygulaması kurumda etkin
iletişimi sağlamayı sağlar.

4,924

,085

4,424

,620

2,615

,855

4,082

,395

9: Tüm çalışanlara, hasta güvenliğine ilişkin
(kayıtlar, beklenmedik olay-hataları tanımlama ve
raporlama süreçleri, vb) eğitimler düzenli olarak
verilir.

3,557

,169

8,034

,236

6,096

,413

15,089

,005

10: Yeşil Bileklik Uygulamasına yönetim destek
vermektedir

,438

,803

6,597

,380

5,302

,506

5,366

,252

11: Yönetim yeşil bilekliğin zamanında teminini
sağlamaktadır

1,865

,394

3,452

,750

14,760

,022

20,354

,000

12: Yeşil bileklik hizmet kalitesini arttırmaktadır

5,126

,077

4,509

,608

5,390

,495

4,466

,347

13: Yeşil bileklik sağlık bakım kalitesini
arttırmaktadır

4,530

,104

9,365

,154

2,892

,822

2,489

,647

,277

13,206

,040

9,870

,130

3,007

,557

14: Yeşil bileklik hasta kurumdan ayrılırken
çıkarılmaktadır

2,571

4.		 TARTIŞMA
Bu çalışma ile Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire
Başkanlığı tarafından yayımlanan, “Sağlık Hizmet Kalite
Standartları” ile literatür araştırmalarına dayanarak mevcut olan güvenlik kültürünü yeni bir uygulama ile geliştirilmesi amaçlanmış olup, mastaektomi vb. operasyonlar, diyaliz şantı gibi durumlarda kullanılmaması gereken
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Meslek

extremiteyi tanımlamak amacıyla “Yeşil bileklik” uygulaması gerçekleştirilmiştir (Resim 1).
Öncelikle sağlık personelinin, uygulamanın etkinliği, etkililiği ve gerekliliği hakkındaki duygu ve düşüncelerini
değerlendirmek amacıyla bir soru formu hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının, soru formu sonucunda elde edilen demografik özellikleri tablo 3’ te ve soruların cinsiyet, meslek, çalışma süresi ve çalıştığı kurum açısından

aralarında anlamlı fark olup olmadığı ise tablo 4’ te
gösterilmiştir.
Soruları “cinsiyet” açısından değerlendirdiğimizde, sadece
2. soru olan “Yeşil bileklik uygulaması konusunda yeterli
bilgiye sahibim” maddesi (p=0,21) anlamlı bulunmuştur
(p<0,05). Bunun nedeni, genel olarak sağlık personelinde
(ebe, hemşire ve hekimler arasında) kadın cinsiyetinin fazlalığı olduğu düşünülmektedir (Tablo 3).
Soruları “meslek” açısından değerlendirdiğimizde; 2. “Yeşil
Bileklik Uygulaması konusunda yeterli bilgiye sahibim”
(p=0,000), 3. “Yeşil Bileklik Uygulaması konusunda hizmet
içi eğitim aldım” (p=0,004), 6. “Yeşil Bileklik Uygulamasının
kurumumuzda her çalışan tarafından bilinmektedir”
(p=0,013) ve 14. “Yeşil bileklik hasta kurumdan ayrılırken çıkarılmaktadır” (p=0,040) sorularda anlamlı farklılık
tespit edilmiştir (p<0,05). Yapılan uygulama konusunda
Tekirdağ İline bağlı Sağlık Tesislerinde, rutin olarak hizmet
içi eğitimler düzenlenmektedir. Meslek açısından anlamlı
farklılık olmasının sebebi; eğitimi alan hekim grubunun
genel olarak hizmet içi eğitimlere katılım düzeyinin düşük
olması olabilir. Ayrıca hastanın doğrudan bakımını hekim
dışı personelin yapması, hastanın yatışı süresince 24 saat
boyunca yanında bulunmaları ve invaziv girişimleri genellikle hekim dışı personelin gerçekleştirmesi nedeniyle,
uygulamanın daha çok hekim dışı personel tarafından bilinmesi olabilir.
Soruları “çalışma süresi” açısından değerlendirdiğimizde;
2. “Yeşil bileklik uygulaması konusunda yeterli bilgiye sahibim” (p=0,047) ve 11. “Yönetim yeşil bilekliğin zamanında teminini sağlamaktadır” (p=0,022) sorularda anlamlı
farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Çalışma süresi fazla olan
çalışanlar hizmet içi eğitimlere katılımları, malzeme temin
sürecini daha iyi bilmeleri ve uygulamayı uzun süredir
yapmaları nedeniyle bu sorulara verilen cevaplar arasında istatistiksel fark çıkmış olabilir.

Soruları “çalışılan kurum” açısından değerlendirdiğimizde; 1. “Renkli Kimlik Tanımlıyıcılar (Hasta Bilekliği) kurumumuzda kullanılmaktadır.” (p=0,002), 2. “Yeşil bileklik
uygulaması konusunda yeterli bilgiye sahibim” (p=0,008),
3. “Yeşil Bileklik Uygulaması konusunda hizmet içi eğitim
aldım” (p=0,003), 6. “Yeşil Bileklik Uygulamasının kurumumuzda her çalışan tarafından bilinmektedir.” (p=0,004), 7.
“Hasta ve ailesine, yeşil bilekliğin takılma nedeni ve ilgili
ekstremiteyi kullanırken nelere dikkat etmesi gerektiği konularında sağlık personelleri tarafından açıklama yapılır.”
(p=0,001), 9. “Tüm çalışanlara, hasta güvenliğine ilişkin
(kayıtlar, beklenmedik olay-hataları tanımlama ve raporlama süreçleri, vb) eğitimler düzenli olarak verilir” (p=0,005),
ve 11. “Yönetim yeşil bilekliğin zamanında teminini sağlamaktadır” (p=0,000) maddelerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Sağlık tesislerinde çıkan farklılık,
özellikle bir sağlık tesisinin kapasite olarak daha küçük ve
çalışan kişi sayısının az olması nedeniyle, uygulamanın aktarılması daha kolay olmuş olabilir. Ayrıca hastanenin birinde uygulama öncesi oluşan direnç uygulamanın yerleşmesi noktasında da sorun yaratmıştır. Uygulama birliğine
bu kurumda zor varılmış olması çalışanların farkındalığını
da etkilemiş olabilir.

5.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma ile Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire
Başkanlığı tarafından yayımlanan, “Sağlık Hizmet Kalite
Standartları” ile literatür araştırmalarına dayanarak mevcut olan güvenlik kültürünü yeni bir uygulama ile geliştirilmesi amaçlanmış olup, mastaektomi vb. operasyonlar,
diyaliz şantı gibi durumlarda kullanılmaması gereken extremiteyi tanımlamak amacıyla “Yeşil bileklik” uygulaması
gerçekleştirilmiştir (Resim 1).
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Yapılan uygulama konusunda Tekirdağ İline bağlı Sağlık
Tesislerinin tümünde rutin olarak hizmet içi eğitimler düzenlenmiş, sağlık personeli ile birlikte toplantılar yapılarak
geri bildirimler alınmıştır. Yapılan geri bildirimlerde “uygulamanın farkındalık yarattığını, olabilecek hataları engellediği, hasta eğitimlerinde de rol oynadığı belirtilmiştir.
Fakat sağlık tesislerinin farklı ilçelerde, farklı yatak kapasitelerinde, farklı hasta profillerine sahip olmalarından ötürü bazı sonuçlarda istatistiksel olarak farklılık olmuştur.

Bu çalışma, uygulamanın, tüm hastanelerde uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Çalışanlar tarafından
benimsenmiş ve hasta güvenliğini sağlamasının yanı sıra
hastaların bu uygulamanın kendilerine açıklanması ile,
kuruma ve çalışanlara karşı güvenini ve memnuniyetini
de arttırdığı geri bildirimlerinden görülmüştür.
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Sonuçlara göre; tüm sağlık personeli uygulamanın kullanım amacını bilmekte; uygulamanın güvenilir, farkındalık
sağlayıcı, etkin ve etkili bulduğunu belirtmektedir.
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STENT KOYMA İLE BİRLİKTE PERKÜTAN TRANSLÜMİNAL
BALON ANJİYOPLASTİ TEKLİ STENT İŞLEMİ MALİYET
ANALİZİ
Uzm. Hüseyin ASLAN1, Doç.Dr. Mehmet TOP2, Arş. Gör. Uzm. Seda SÖNMEZ3,
Prof. Dr. Nurullah ZENGİN1
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık İdaresi Bölümü. mtop@hacettepe.edu.tr
3
Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
1

Bu araştırmanın amacı,Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilenstent koyma ile
birlikte perkütan translüminal balon anjiyoplasti tekli stent işlemi maliyetlerini tedavi protokollerine göre belirlemek, bu işlem
için ilgili hastane tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödenmesi için gönderilen ortalama fatura fiyatlarını hesaplamak
ve stent koyma ile birlikte perkütan translüminal balon anjiyoplasti tekli stent işlemiyapılan yatan hastaların TİG (Teşhis İlişkili
Gruplar) sistemindeki ortalama bağıl fiyatlarına göre TİG fatura değerlerini hesaplamaktır. Preserebral arterlerin oklüzyon
ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan tanılı hastalar (ICD 10. I65 tanı kodu) araştırma kapsamına alınmıştır. Bu
hesaplamalara göre gerçek işlem maliyeti, TİG işlem fiyatı, ortalama hizmet aktivite tutarı ve ortalama fatura tutarlarını analiz
etmek amaçlanmıştır. Araştırma tam ve fiili maliyetlendirme esas alınarak tedavi protokollerine göre yapılmıştır. Araştırmada
ilgili hastanenin 2013 yılına ait verileri esas alınmıştır. Araştırmada kullanılan faturalarda paket fiyat yerine, fiili gerçekleşen
fatura tutarları kullanılmıştır. TİG’e ilişkin veriler, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TİG
Daire Başkanlığı’ndan elde edilmiştir. Tedavi protokolleri, ilgili hastanenin branş uzmanlarınca oluşturulmuş, işlem yerlerine
ilişkin personel ve çalışma usülleri, alan, kullanılan ilk madde ve malzeme vb. veriler ilgili departmanlardan alınmıştır. Araştırma
sonucunda; tedavi protollerine ait gerçek işlem maliyetleri - TİG işlem tutarları – fatura tutarları arasında farklılıkların olduğu
saptanmıştır. Bu farklılıklar, Sağlık Uygulama Tebliği’nde hizmet fiyatlandırmasının gerçek işlem maliyetlerinin esas alarak
oluşturulması gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Perkütan Translüminal Balon Anjiyoplasti; TİG, Fatura Bedeli; Gerçek İşlem Maliyeti; Tedavi Protokolleri;
Tıbbi Maliyetler

COST ANALYSIS OF PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL BALLOON ANGIOPLASTY BASED ON TRANSACTION COSTS, BILLING
CHARGES & DIAGNOSTIC RELATED GROUPS

01-04 Mart 2016, Antalya
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SUMMARY
The purpose of this study is to determine the costs of Percutaneous Transluminal Balloon Angioplasty (PTBA)with single stent
operations performed in Ankara Numune Training and Research Hospital in 2013 in accordance with the treatment protocols;
to calculate the average billing rates that have been sent for payment of this operation to the Social Security Organization (SCO)
by the related hospital and to calculate (Diagnosis Related Groups) DRG invoice in accordance with the value which is based
on the average relative rates made by the patients of the DRG system. This study included patient with occlusion and stenosis
of precerebral arteries, not resulting in cerebral infarction (ICD 10. I65 code). Through these calculations, it is aimed to make
a comparison among the actual transaction costs, DRG transaction price, the average service activity amount and the average
bill amount. In this study, data set for 2013 was obtained from Republic of Turkey Ministry of Health Ankara Numune Training
and Research Hospital. The actual bill amount instead of the package prices in bills was used in this study. Accounting records,
trial balance, the overall budget records, accounting records of movable property with an integrated hospital information
management system of the necessary data were obtained during the research in the hospital. Data regarding the DRG was
obtained from Republic Of TurkeyGeneral Directorate of the Ministry of Health Department of Health Services Departmental
Directorate of DRG. Treatment protocols were created by the experts from the particular hospital’s branch clinical staff and
some data such as the staff and working methods about process places, area, raw materials etc. were obtained from relevant
departments. As a result of the research, that there were differences between the actual transaction costs of the treatment
protocols - DRG transaction amounts– and the amount in the billing invoice according to treatment processes. These differences
show that the pricing of services should be established on the basis of the actual transaction costs in the Health Practice
Communiqué.
Keywords: Percutaneous Transluminal Balloon Angioplasty; DRG; Billing Costs; Real Transaction Cost; Treatment Protocols;
Medical Costs
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1.

GİRİŞ

Hastane maliyet analizleri günümüzde artık işlemlerin,
ameliyatların ve hastalıkların maliyetlerinin ayrıntılı olarak
analiz edilmesi, alternatif tedavi yöntemlerinin maliyet etkiliğinin araştırılması, teşhis ilişkili grupların maliyet karşılaştırmalarını ön plana almaktadır. Hastane yöneticileri
ve sosyal güvenlik kurumları sağlık bakım maliyetlerinin
kontrol altına alınması noktasında sağlık hizmetlerinde
maliyet analizi ve maliyet etkililik çalışmalarına önem
vermeye başlamıştır. Türkiye’de son yıllarda Tanı İlişkili
Gruplar (TİG) geri ödeme modeline geçiş çalışmaları hız
kazanmıştır. TİG’in hastanelere yapılan ödemelerde esas
alınması ilerleyen süreçte gerçekleşecektir. TİG ödeme
yönteminin işlerlik kazanabilmesi için klinik uygulama
rehberleri veya tedavi protokollerinden haraketle tanı ve
işlem maliyetlerinin analizi önem arz etmektedir. Bu araştırma Preserebral arterlerin oklüzyon vestenozu, serebral
enfarktüsle sonuçlanmayan tanılı hastalara yapılanstent
koyma ile birlikte perkütan translüminal balon anjiyoplasti tekli stent işlemi maliyetlerini konu almaktadır.
Maliyet analizleri yönetim muhasebesinin önemli bir alt
disiplinidir. Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı, Sosyal
Güvenlik Kurumunun teşekkülü ve Teşhis İlişkili Gruplar
geri ödeme sistemine yönelik reform ve pilot uygulama
çalışmaları ile birlikte yönetim muhasebesi uygulamaları,
işlem maliyet analizleri, maliyet-etkililik analizleri yoğunluk kazanmaya başlamıştır. Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu kendi içinde ve bağlı olduğu hastanelerde işlem
ve tedavi maliyetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar
yapmaktadır. Uluslararasıliteratür hastane işletmelerinin
üst düzey yöneticilerinin yapısal değişim çerçevesinde her
türlü yönetim muhasebesi sistemlerini (maliyet analizi, finansal tablo analizleri, işlem maliyetlerinin belirlenmesi,
maliyet muhasebesi uygulamaları, bütçe uygulamaları,
bütçe etki analizi vb.) geliştirme zorunluluğunu hissettiklerini belirtmektedir. Yönetim muhasebe ve maliyet analizleri hastanelerde kaynakların verimli kullanılması, maliyet
kontrolünün sağlanması ve yönetici performansının değerlendirilmesinde önemli birer yönetsel araç olarak kullanılmaktadır (Naranjo-Gil ve Harnmann, 2006; Kısakürek
ve Yılmaz, 2011).
Türkiye’deki hastanelerde maliyet analizine yönelik bazı
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda özellikle hastanelerin toplam ve departmantal maliyetleri ile yatak başına
maliyet, muayene başına maliyet, ameliyat başına maliyet,
doğum başına maliyet, yatılan gün başına maliyet, hasta
yatağı başına maliyet gibi birim maliyetlerin hesaplanması ön planda tutulmaktadır (Zengin, 2013; Akca, 2007;
Durukan vd., 2007). Sağlık kurumlarında maliyet analizi
çalışmaların çoğunda tek işlem veya tek hastalık / tanı
maliyetleri odaklı çalışmalardır (Altıntaş, 2003; Eminsoy,
2008; Ocak, 2001; Ceran ve Özdemir, 2013; Canbaz vd.,
2015). Türkiye’deki hastanelerde yapılan maliyet analizi
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çalışmalarında ise bazen paket fiyatlandırma kapsamındaki tedavilerin maliyetleri üzerinde durulmuştur (Boyacı,
2006). Yakın zamanda ülkemizde Aktaş ve Kaptanoğlu
(2002) bir üniversite hastanesinde akciğer ameliyatı maliyetleri, Ocak ve diğerleri (2004) bir devlet hastanesi tomografi ünitesinde maliyet-hacim-kar analizini, Serinken
ve diğerleri (2009) bir üniversite hastanesi acil servisine
astım atak ile başvuran erişkin hastaların hastane maliyetlerini, Süt ve Memiş (2010) travmatik beyin hasarının
yoğun bakım maliyetini ve Uğurtay ve diğerleri (2013) anjiyografi birim maliyetlerini araştırmıştır.
Bu araştırmanın amacı, Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen stent koyma ile birlikte perkütan translüminal balon
anjiyoplasti tekli stent işlemi maliyetlerini tedavi protokollerine göre belirlemek, bu işlem için ilgili hastane tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödenmesi için gönderilen ortalama fatura fiyatlarını hesaplamak ve stent
koyma ile birlikte perkütan translüminal balon anjiyoplasti tekli stent işlemi yapılan yatan hastaların TİG (Teşhis
İlişkili Gruplar) sistemindeki ortalama bağıl fiyatlarına
göre TİG fatura değerlerini hesaplamaktır. Preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan tanılı hastalar (ICD 10. I65 tanı kodu) araştırma
kapsamına alınmıştır. Yapılan literatür taraması sonucu
Türkiye’de arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan tanılı hastalara uygulanan stent
koyma ile birlikte perkütan translüminal balon anjiyoplasti tekli stent işleminin ayrıntılı maliyet analizinin olmadığı
anlaşılmıştır.

2.

YÖNTEM

Bu araştırmada tam ve fiili maliyetlendirme yöntemi kullanılmıştır.Araştırma tedavi protokollerinden yararlanarak tanı birim maliyeti hesaplama yöntemi ile yapılmıştır.
İşlem ve tedavi süreçlerine ilişkin protokoller araştırmanın yapıldığı hastanedeki ilgili branş uzmanları ile görüşülerek oluşturulmuştur. Tedavi protokolleri vakaların
maliyetleri etkileyen eşlik eden hastalık ve işlemlerin olmadığı, hastalıkların ve işlemlerin komplikasyonlarının
olmadığı, olağan tedavi süreçlerine göre belirlenmiştir.
TİG veri giriş programından alınan veriler de aynı şekilde, hastalık şiddeti en düşük olan gruplardan, seçilmiştir. Çalışmada TİG ve DRG aynı anlamda kullanılmıştır.
TİG’de kullanılan tanı ve işlemlere ait kod ve isimler; T.C.
Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme
Daire Başkanlığı’nın 04.02.2011 5. ICD 10 AM Avustralya
Kodlama Standartlarından (e-Kitap Version 1.1.0) alınmıştır. Çalışmada analizler Microsoft Office Excel 2010 ile
yapılmıştır. Hastalara ait fatura ve hizmet aktivite tutarları
EHBYS üzerinden elde edilmiştir.

SÖZEL BİLDİRİLER

■■ Nöroloji poliklinik muayene hizmeti
■■ EKG çekim hizmeti
■■ P.A. akciğer grafisi çekim hizmeti
■■ Laboratuvar hizmeti
■■ Kranial tomografi çekim hizmeti
■■ Damar yolu açma hizmeti
Yatan hasta işlemleri
■■ Stent koyma ile birlikte perkütan translüminal balon
anjiyoplasti, tekli stent işlemi
■■ NYB hizmeti
■■ Kontrol kranial tomografi çekim hizmeti
■■ NYB Laboratuvar hizmeti
■■ Nöroloji servis hizmeti
■■ Nöroloji servisi laboratuvar hizmeti
Araştırmada ilgili hastanenin Merkezi Yönetim Bütçesi
kapsamındaki Genel Bütçe (genel bütçe kesin mizanı, gider tahakkukları, maaş tahakkukları vb.), Döner
Sermaye Bütçesi (bilanço, kesin mizan, satışların maliyet
tablosu, hasta faturaları vb.) ve Taşınır Mal kayıtlarından
yararlanılmıştır.
İlgili işlemlere ait maliyet hesaplamalarında dk/TL ve dkm2/TL olarak hesaplanan tutarlar işlem süresi ile çarpılarak işlem toplam gideri hesaplanmıştır.
Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyetlerinin
Hesaplanması: İlgili işlemde kullanılan tıbbi sarf malzeme
maliyetleri 2013 yılı KDV dahil satın alma fiyatları üzerinden
kullanım miktarlarına göre, kan ve kan ürünleri maliyetleri
içinse 2013 yılı SUT fiyatları kullanılmıştır. Temizlik malzeme
maliyetleri, işlem yeri yıllık toplam maliyetlerine göre işlem
yeri dakikalık giderlerinin belirlenmesi ile işlem sürelerine
göre hesaplanmıştır. Kırtasiye malzeme maliyetleri, hasta
sayılarına göre, yatan ve ayaktan işlemlere ait toplam gün
sayılarına (2.056.545 adet) göre hesaplanmıştır.
Direkt İşçilik Maliyetlerinin Hesaplanması:Direkt işçilik giderleri, tedavi protokollerini oluşturan ayaktan ve
yatan hasta hizmetleri için ayrı ayrı, uzman görüşleri alınarak belirlenen sürelere göre her bir meslek grubu için
ayrı ayrı hesaplanmıştır. Hesaplamada 2013 yılı brüt maaş
ve brüt ek ödeme tutarları kullanılmıştır. İşlem sürelerine
göre yapılan DİM için, o işlem için her bir personel grubu
için sayılar belirlenmiş ve yine her bir personel grubu için
dakikalık giderler hesaplanmıştır.
Amortisman Maliyetlerinin Hesaplanması:Bina amortisman maliyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 24

Genel Hizmet Üretim Maliyetlerinin (GHÜM)
Hesaplanması: Temizlik, güvenlik ve tıbbi sekretarya işçilik hizmet alımları giderleri, işçilik giderleri arasında gösterilmiştir. Elektrik ve yakacak gider maliyetleri, m2 alan
ve dakikalık olarak belirlenen tutar üzerinden işlem yeri
m2 alanı ve işlem süresine göre hesaplanmıştır. Ulaştırma
ve haberleşme giderlerinden telefon abonelik ve kullanım giderleri telefon cihaz sayısına göre hesaplanan yıllık
toplam gider üzerinden dakikalık gider tutarı belirlenerek
işlem süresine göre hesaplanmıştır. Ulaştırma ve haberleşme giderlerinden bilgiye abonelik ve internet erişimi
giderleri, hastanedeki aktif bilgisayar sayılarına göre belirlenen işlem yeri yıllık toplam gideri üzerinden dakikalık
ve işlem süresi ile çarpılarak işlem maliyeti hesaplanmıştır. Su giderleri, personel ve ayaktan hasta ve yatan hasta (refakatçi sayıları da dikkate alınarak) sayılarına göre
personel yıllık toplam su gideri ve hasta ve refakatçi yıllık su gideri olarak hesaplanmıştır. Bu giderin işlem yeri
dakikalık ve işlem süresiyle çarpılarak işleme ait su gideri
hesaplanmıştır. Yemek maliyetleri normal yemek, diyet
yemek, normal kahvaltı ve diyet kahvaltı öğün fiyatları ve
sayıları kullanılarak, işlem yeri personel, hasta ve refakatçi yemek sayıları ve yemek fiyatlarına göre işlem süresine
göre hesaplanmıştır.
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Ayaktan hasta işlemleri

Nisan 2013 tarih, 28627 sayılı Resmi gazetede yayınlanan
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında
Kullanılacak 2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
Hakkında Tebliğ’e göre hesaplanmıştır. İlgili tebliğe göre
V Sınıfı B Grubu yapılarda yer alan Hastaneler için belirlenmiş olan 1270 m2/TL birim fiyatı esas alınarak, yıllık %2
bina amortisman giderine göre, hizmet yeri m2 ve işlem
süresine göre hesaplanmıştır. Demirbaş ve tıbbi cihaz
amortisman maliyeti işlemin gerçekleştiği birime ait demirbaş ve tıbbi cihazların toplam fiyatları üzerinden, yıllık
%10 amortisman gider payı ayrılmıştır. Hesaplanan bu
tutar üzerinden hizmet yeri dakikalık amortisman gideri
hesaplanmıştır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

İlgili branş uzmanının belirlediği Stent Koyma İle Birlikte
Perkütan Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli Stent
işlemi tedavi protokolü şu şekildedir;

Destek Hizmet Gider Yeri Giderleri (DHGYG)
Hesaplanması: DHGYG’den hastane bakım ve onarım
giderleri, m2 alana göre işlem yeri yıllık toplam gider üzerinden dk-m2/TL olarak belirlenen tutardan işlem süresine
göre hesaplanmıştır. Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri, işlem yeri makine teçhizat 2013 yılına ait değerlerinin hastane toplam makine teçhizat değerlerine oranına
göre işlem yeri yıllık tutar, dakikalık tutar ve işlem süresine göre de işleme ait tutar hesaplanmıştır. Çamaşırhane
hizmet gideri, tedavi ve işlem yeri dönüştürülmüş hizmet
alım miktarı hastanenin toplam dönüştürülmüş hizmet
alım miktarına oranlanarak işlem yeri yıllık toplam, dakikalık ve işlem süresine göre de işlem gideri hesaplanmıştır.
Bu hesaplamalarda tedavi ve işlem yerinde aynı anda
birden fazla hastaya hizmet verilen yerlerde, işlem süresi
toplam tutarı işlem gören hasta sayısına bölünerek, hasta
başı toplam tutar bulunmuştur.
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Tablo 3: EKG İşlemi Toplam Maliyeti

3.		 BULGULAR

EKG İŞLEMİ MALİYET TABLOSU

Bu bölümde maliyet hesaplamaları tablolar eşliğinde
sunulmaktadır.
Tablo 1: Stent Koyma İle Birlikte Perkütan Translüminal
Balon Anjiyoplasti, Tekli Stent İşlemi Yapılan, I65
Preserebral Arterlerin Oklüzyon Ve Stenozu, Serebral
Enfarktüsle Sonuçlanmayan Tanılı Hasta Verileri
Erkek

Kadın

Toplam / Genel Ort.

5

6

11

Ortalama Yaş

60

67

64

Ortalama Yatış Süresi

8,8

4

6,2
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Cinsiyet

TUTARI

DİREKT İLK MADDE MALZEME

0,49 TL

DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ

1,69 TL

AMORTİSMAN GİDERİ

0,06 TL

GENEL ÜRETİM GİDERİ

0,23 TL

DESTEK HİZMET GİDERLERİ

0,02 TL

TOPLAM

2,49 TL

Tablo 4: P.A. Akciğer Grafi İşlemi Toplam Maliyeti

Stent Koyma İle Birlikte Perkütan Translüminal Balon
Anjiyoplasti, Tekli Stent işlemi yapılan, I65 Preserebral
arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan hasta verileri, TİG veri programında B04A
Ekstrakraniyal Vasküler İşlem, Katastrofik/Şiddetli KK
Bulunan ve B04B Ekstrakraniyal Vasküler İşlem, Katastrofik/
Şiddetli KK Bulunmayan DRG’lerini vermektedir. Çalışmada
tedavi protokolleri ile uyumlu olması açısından B04B
Ekstrakraniyal Vasküler İşlem, Katastrofik/Şiddetli KK
Bulunmayan DRG’li hasta verileri kullanılmıştır. Bu kriterlere göre 2013 yılında nöroloji servisinde, Stent Koyma
İle Birlikte Perkütan Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli
Stent işlemi yapılan, I65 Preserebral arterlerin oklüzyon ve
stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan tanılı hastalara ait demografik veriler Tablo 1’de verilmiştir. Hizmet
alan tüm hastalara ait veriler, TİG veri giriş programına veri
girişleri yapılmış ve SGK’ya fatura edilmiş hasta verileridir.
Hastalardan 5’i erkek 6’sı kadındır. Erkeklerin yaş ortalaması 60, kadınların yaş ortalaması 67 ve toplam yaş ortalaması yaklaşık 64 olarak gerçekleşmiştir. Ortalama yatış
gün sayılarına bakıldığında erkeklerin yatış gün sayılarının
8,8, kadınların yatış gün sayılarının 4 olduğu görülmektedir.
Cinsiyete göre yatış gün sayıları arasında, yatış gün sayısının
maliyete etkisi göz önüne alındığında, bir fark görülmektedir. Tedavi protokollerine göre belirlenen yatış gün sayısı
(NYB ve nöroloji servisi toplamı) 10 olarak belirlenmiş olup,
her iki cinsiyet grubu hastaların yatış gün sayıları, protokollerde belirtilen yatış gün sayılarının altında gerçekleşmiştir.
Erkek hastaların ortalama yatış gün sayısı, kadın hastaların ortalama yatış gün sayısından yaklaşık 5 gün daha fazla
gerçekleşmiştir. Yatış gün sayısı ile tedavi protokolü yatış
gün sayısı karşılaştırıldığı zaman, yatan hasta maliyetlerinde yatış süresi boyunca kullanılan DİMMG ve sabit giderler
oranında toplam maliyeti etkileyeceği düşünülebilir.
Ayaktan Hasta Süreç Maliyetleri
Tablo 2: Nöroloji Poliklinik Muayene İşlemi Toplam Maliyeti
NÖROLOJİ POLKLİNİK MUAYENE İŞLEMİ MALİYET TABLOSU
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GİDER KALEMİ

P.A. AKCİĞER GRAFİSİ İŞLEMİ MALİYET TABLOSU
GİDER KALEMİ

TUTARI

DİREKT İLK MADDE MALZEME

0,06

DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ

10,78 TL

AMORTİSMAN GİDERİ

0,37 TL

GENEL ÜRETİM GİDERİ

0,383 TL

DESTEK HİZMET GİDERLERİ

0,13 TL

TOPLAM

11,72 TL

Tablo 5: Nöroloji Ayaktan HastaKranial Tomografi İşlemi
Toplam Maliyeti
KRANİAL TOMOGRAFİ İŞLEMİ MALİYET TABLOSU
GİDER KALEMİ

TUTARI

DİREKT İLK MADDE MALZEME

23,48 TL

DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ

31,96 TL

AMORTİSMAN GİDERİ

19,45 TL

GENEL ÜRETİM GİDERİ

3,65 TL

DESTEK HİZMET GİDERLERİ

6,81 TL

TOPLAM

85,35 TL

Tablo 6: Nöroloji Hastası Ayaktan Hasta Laboratuvar
Hizmetleri Toplam Maliyeti
LABORATUVAR HİZMETLERİ MALİYET TABLOSU
GİDER KALEMİ

TUTARI

DİREKT İLK MADDE MALZEME

14,51 TL

DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ

7,61 TL

AMORTİSMAN GİDERİ

0,84 TL

GENEL ÜRETİM GİDERİ

1,23 TL

DESTEK HİZMET GİDERLERİ

0,36 TL

TOPLAM

24,27 TL

Tablo 7. Damar Yolu Açma İşlemi Toplam Maliyeti
DAMAR YOLU AÇMA İŞLEMİ MALİYET TABLOSU
GİDER KALEMİ

TUTARI

DİREKT İLK MADDE MALZEME

0,78 TL
1,66 TL

GİDER KALEMİ

TUTARI

DİREKT İLK MADDE MALZEME

1,26 TL

DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ

DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ

27,35 TL

AMORTİSMAN GİDERİ

0,04 TL

AMORTİSMAN GİDERİ

0,22 TL

GENEL ÜRETİM GİDERİ

1,35 TL

GENEL ÜRETİM GİDERİ

0,11 TL

DESTEK HİZMET GİDERLERİ

0,10 TL

DESTEK HİZMET GİDERLERİ

0,01 TL

TOPLAM

30,28 TL

TOPLAM

2,61 TL
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Yatan Hasta Süreç Maliyetleri
Stent Koyma İle Birlikte Perkütan Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli Stent İşlemi
Tablo 8: Stent Koyma İle Birlikte Perkütan Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli Stent İşlemi DİMMG
SELEKTİF SEREBRAL ANJİYOGRAFİ, PERİFERİK ATEREKTOMİ VE STENT YERLEŞTİRME İŞLEMİ DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Endotrakeal tüp spiralli-kaflı no:8Endotrakeal Tüp Tutturucusu
Atropın sülfat 0,5 mg 10 ampul galen
Neostıgmın 0.5 mg/ml 6 ampul
Fentanil 0,1 mg/2 ML
Sevorane lıkıd %100 250 ml
Primperan 10 mg
Demizolam 5 mg
Norcuron 10 mg
Propofol 200 mg/20 ml %1 fresenıus 5 ampul
Arıtmal %2 5 ml 5 ampul
Klavuz Tel 032-038 hidrofilik 260-300 cm
Klavuz Tel 032-038 Süper Sert Ro Uçlu 260-300 cm
İntrakranial Distal Erişim Kateteri
Guide Wire Steerable Polimer Kaplı Hidrofilik 0,014
(koroner anj)
İntrakranial vasküler revaskülerizasyon cihazı,
kendiliğinden açılan / pıhtı çıkarma amaçlı
Stent Vasküler Karotis Kendiliğinden Açılan Çelik
Kateter Balon Anjiyoplasti 014 Monorail
İnroduser Periferik 16-44 cm
Kateter Anjiyografi Örgülü Hidrofilik Uzun >105 cm
Emboli Koruma Sistemi
Set İntroduser Nörovasküler 65 cm ve Üstü Örgülü
Hidrofilik
İnflation Device (DSA)
Mikro Kateter
Heparin
Anjiyografi örtü seti(dsa)
Kontrast Madde
Steril Eldiven
EKG Ledleri
%0,9 ızotonık sodyum klorür 500 ml lafleks setsiz
3 Yollu Musluk
Ameliyat Kepi
Flaster (betafix 10 mt)
Non-Steril Eldiven
Cerrahi Maskeler
Enjektör (10cc)
Enjektör (5cc)
Galoş
Sıvı El Dezenfektanı (1000ml)
Hasta Kol Bandı
Bone Kağıt disposble
Oksijen
Fentanil 0,1 mg/2 ML
Demizolam 5 mg
Oksijen Kanülü
Aspirasyon sondası no:14 (yeşil uç)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

A

Malzeme Adı
A
47
Kırtasiye malzemeleri
48
Temizlik malzemeleri
GENEL TOPLAM

Birimi
B

Miktarı
C

Birim Fiyatı
(TL)

Toplam tutar
(TL)

D

E

F=(D*E)

Adet
Adet
Ampul
Ampul
Miktar (ml)
Adet
Ampul
Ampul
Flakon
Ampul
Ampul
Adet
Adet
Adet

1
1
3
3
100
1
1
1
4
1
1
1
1
1

11,40 TL
2,46 TL
0,27 TL
0,35 TL
0,73 TL
203,17 TL
0,15 TL
2,60 TL
11,92 TL
1,74 TL
0,62 TL
85,00 TL
145,00 TL
1.550,00 TL

11,40 TL
2,46 TL
0,80 TL
1,06 TL
73,34 TL
203,17 TL
2,60 TL
11,92 TL
6,95 TL
0,62 TL
0,62 TL
85,00 TL
145,00 TL
1.550,00 TL

Adet

1

120,00 TL

120,00 TL

Adet

1

8.745,00 TL

8.745,00 TL

Adet
Adet
Adet
Adet
Adet

1
1
1
1
1

1.265,00 TL
260,00 TL
90,00 TL
120,00 TL
1.125,00 TL

1.265,00 TL
260,00 TL
90,00 TL
120,00 TL
1.125,00 TL

Adet

1

567,00 TL

567,00 TL

Adet
Adet
Adet
Adet
ML
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Miktar
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Miktar (ml)
Adet
Adet
ML
Ampul
Ampul
Adet
Adet

1
1
1
1
300
6
4
6
1
6
0,1
2
6
2
4
12
0,12
1
6
240
1
1
1
3

23,00 TL
1.900,00 TL
173,00 TL
28,31 TL
0,23 TL
0,45 TL
0,08 TL
2,65 TL
0,25 TL
0,05 TL
2,34 TL
0,45 TL
0,03 TL
0,08 TL
0,06 TL
0,01 TL
0,01 TL
0,22 TL
0,48 TL
0,00 TL
0,64 TL
2,60 TL
0,25 TL
0,22 TL

23,00 TL
1.900,00 TL
173,00 TL
28,31 TL
70,02 TL
2,69 TL
0,33 TL
15,89 TL
0,25 TL
0,32 TL
0,23 TL
0,90 TL
0,19 TL
0,16 TL
0,24 TL
0,14 TL
0,00 TL
0,22 TL
2,90 TL
0,07 TL
0,64 TL
2,60 TL
0,25 TL
0,67 TL

İşlem yeri yıllık
toplam tutar (TL)

İşlem yeri toplam
çalışma süresi (dk)

İşlem Yeri
Tutar (dk/ TL)

İşlem süresi
(dk)

B
1165,57206
2.559,09 TL

C
120000
120000

D=(B/C)
0,0097 TL
0,0213 TL

E
155
155
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VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sıra
No

F=(D*E)
1,51 TL
3,31 TL
16.614,78 TL
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Tablo 9: Stent Koyma İle Birlikte Perkütan Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli Stent İşlemi DİG
STENT KOYMA İLE BİRLİKTE PERKÜTAN TRANSLÜMİNAL BALON ANJİYOPLASTİ, TEKLİ STENT İŞLEMİ DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ
Personelin
Unvanı

Personel
Sayısı

Aylık Brüt
Maaş Tutarı
(TL)

Aylık Brüt Ek
ödeme Tutarı
(TL)

Aylık Brüt Maaş ve
Ek ödeme Toplam
Tutarı (TL)

Aylık Çalışma
Süresi (dk.)

Dakikalık
Ücret (dk/TL)

İşlemin
Süresi
(dk.)

Toplam
Tutar (TL)

A

B

C=(A+B)

D

E

F

G=(E*F)

0,87 TL

10

8,72 TL

NÖROLOJİ HASTASI İŞLEM ÖNCESİ KONSÜLTASYON İŞÇİLİK GİDERLERİ
Anestezi
uzmanı

1

3.468,96 TL

5.738,74 TL

9.207,70 TL

10.560

1

3.331,31 TL

5.265,35 TL

8.596,66 TL

10.560

0,81 TL

20

16,28 TL

Nöroloji
Asistanı

1

2.623,68 TL

1.978,64 TL

4.602,32 TL

10.560

0,44 TL

20

8,72 TL

Anestezi
Uzmanı

1

3.469,00 TL

5.769,00 TL

9.238,00 TL

10.560

0,87 TL

10

8,75 TL

Anestezi
Asistan

1

2.628,00 TL

2.697,00 TL

5.325,00 TL

10.560

0,50 TL

10

5,04 TL

Anestezi
Teknisyeni

1

2.122,00 TL

1.094,00 TL

3.216,00 TL

10.561

0,30 TL

10

3,05 TL

Hemşire

1

2.354,60 TL

1.132,56 TL

3.487,15 TL

10.560

0,33 TL

20

6,60 TL

SELEKTİF SEREBRAL ANJİYOGRAFİ İŞLEMİ İŞÇİLİK GİDERLERİ
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ANJİYOGRAFİ VE TROMBEKTOMİ İŞLEMİ HAZIRLAMA EKİBİ İŞÇİLİK GİDERİ
Nöroloji
Uzmanı

Nöroloji
Uzmanı

1

3.331,31 TL

5.265,35 TL

8.596,66 TL

10.560

0,81 TL

15

12,21 TL

Nöroloji
Asistanı

1

2.623,68 TL

1.978,64 TL

4.602,32 TL

10.560

0,44 TL

15

6,54 TL

Anestezi
Uzmanı

1

3.469,00 TL

5.769,00 TL

9.238,00 TL

10.560

0,87 TL

15

13,12 TL

Anestezi
Asistan

1

2.628,00 TL

2.697,00 TL

5.325,00 TL

10.560

0,50 TL

15

7,56 TL

Anestezi
Teknisyeni

1

2.122,00 TL

1.094,00 TL

3.216,00 TL

10.561

0,30 TL

15

4,57 TL

Radyloji
Uzmanı

1

3.704,59 TL

8.796,48 TL

12.501,07 TL

10.561

1,18 TL

15

17,76 TL

Hemşire

1

2.354,60 TL

1.132,56 TL

3.487,15 TL

10.560

0,33 TL

15

4,95 TL

Temizlik
Personeli

1

1.629,63 TL

1.629,63 TL

10.560

0,15 TL

15

2,31 TL

Tıbbi Sekreter

1

1.989,07 TL

1.989,07 TL

10.560

0,19 TL

15

2,83 TL

0,32

1.763,10 TL

558,32 TL

10.560

0,05 TL

15

0,79 TL

Güvenlik
personeli

PERİFERİK ATEREKTOMİ İŞLEMİ VE STENT YERLEŞTİRME İŞÇİLİK GİDERLERİ
Nöroloji
Uzmanı

1

3.331,31 TL

5.265,35 TL

8.596,66 TL

10.560

0,81 TL

120

97,69 TL

Nöroloji
Asistanı

1

2.623,68 TL

1.978,64 TL

4.602,32 TL

10.560

0,44 TL

120

52,30 TL

Anestezi
Uzmanı

1

3.469,00 TL

5.769,00 TL

9.238,00 TL

10.560

0,87 TL

120

104,98 TL

Anestezi
Asistan

1

2.628,00 TL

2.697,00 TL

5.325,00 TL

10.560

0,50 TL

120

60,51 TL

Anestezi
Teknisyeni

1

2.122,00 TL

1.094,00 TL

3.216,00 TL

10.561

0,30 TL

120

36,54 TL

Radyloji
Uzmanı

1

3.704,59 TL

8.796,48 TL

12.501,07 TL

10.561

1,18 TL

120

142,04 TL

1.132,56 TL

3.487,15 TL

10.560

0,33 TL

120

39,63 TL

Hemşire

1

2.354,60 TL

Temizlik
Personeli

1

1.629,63 TL

1.629,63 TL

10.560

0,15 TL

120

18,52 TL

Tıbbi Sekreter

1

1.989,07 TL

1.989,07 TL

10.560

0,19 TL

120

22,60 TL

0,32

1.763,10 TL

558,32 TL

10.560

0,05 TL

120

6,34 TL

Güvenlik
personeli
GENEL TOPLAM

194

710,96 TL
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Tablo 10: Stent Koyma İle Birlikte Perkütan Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli Stent İşlemi Amortisman Giderleri
SEREBRAL ANJİYOGRAFİ, PERİFERİK ATEREKTOMİ VE STENT YERLEŞTİRME İŞLEM ODASI BİNA AMORTİSMAN GİDERLERİ
Yıllık ToplamTutar
(TL)

Toplam
Kapalı Alan
(m2)

Yıllık Toplam
Çalışma Süresi
(dk)

Dönüştrülmüş Gider
Tutarı (dk/TL)

İşlem Odası
Alanı (m2)

İşlemin
Süresi (dk)

Toplam
Tutar (TL)

A

B

C

D=(A/B)/C

E

F

G=(D*E)*F

2.467.152,80 TL

97132

120000

0,0002 TL

356,18

155

11,69 TL

Demirbaş ve Tıbbi
Cihaz Toplam
Değeri (TL)

Ekonomik
Ömrü (Yıl)

Yıllık Toplam
Çalışma Süresi
(dk)

Dönüştürülmüş
Amortisman Bedeli (TL/dk)

A

B

C

D=(A/B)/C

1.759.833,88 TL

10

120000

1,4665 TL

Demirbaş ve
Tıbbi Cihaz
Amortisman
Gideri

İşlemin
Süresi (dk)
E

F

G=(D*F)

155

227,31 TL

GENEL TOPLAM

239,00 TL

Tablo 11: Stent Koyma İle Birlikte Perkütan Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli Stent İşlemi GÜG
SEREBRAL ANJİYOGRAFİ. PERİFERİK ATEREKTOMİ VE STENT YERLEŞTİRME İŞLEMİ GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
Gider Kalemi

Yıllık Toplam
Gider Tutarı
(TL)

Toplam Kapalı
Alan (m2)

İşlem Yapılan
Yıllık Toplam
Süre (dk)

Tutar
(dk-m2/TL)

İşlem Odası Alanı
(m2)

İşlem
Süresi
(dk)

Toplam
Tutar (TL)

A

B

C

D=(A/B)/C

E

F

G=(D*E)*F

Elektrik

3.505.001,00 TL

97132

120.000

0,00030 TL

356,18

155

16,60 TL

Yakacak Giderleri

1.409.651,00 TL

97132

120.000

0,00001 TL

356,18

155

0,37 TL

Yıllık Toplam
Gider Tutarı
(TL)

Giderle İlgili
Cihaz Oranları

İşlem Odası Yıllık
Toplam Gider
Tutarı (TL)

İşlem Yapılan Yıllık
Toplam Süre (dk)

İşlem Odası
Dönüştrülmüş
Gider Tutarı (TL/dk)

İşlem
Süresi
(dk)

A

B

C=(A*B)

D

E=(C/D)

F

G=(E*F)

Telefon Abonelik ve
Kullanım Ücretleri

391.557,98 TL

0,003

1.305,19 TL

120.000

0,011 TL

155

1,69 TL

Bilgiye Abonelik
ve İnternet Erişimi
Giderleri

826.978,03 TL

0,003

2.851,65 TL

120.000

0,024 TL

155

3,68 TL

Yıllık Toplam
Gider Tutarı
(TL)

İşlem Odası
Personel
Sayısı Toplam
Personele Oranı

İşlem Odası Yıllık
Toplam Gider
Tutarı (TL)

İşlem Yapılan Yıllık
Toplam Süre (dk)

İşlem Odası
Dönüştrülmüş Gider
Tutarı (TL/dk)

İşlem
Süresi
(dk)

A

B

C=(A*B)

D

E=(C/D)

F

G=(E*F)

2.059.964,93 TL

0,002

3.872,47914

120.000

0,03 TL

155

5,00 TL

Yemek Birim
Fiyatı (TL)

İşlem Odası
Toplam Personel
Sayısı (adet)

İşlem Odası
Günlük Toplam
Çalışma Süresi
(dk)

İşlem Odası
Dönüştrülmüş Gider
Tutarı (TL/dk)

İşlem
Süresi
(dk)

Ulaştırma
Haberleşme
Giderleri

Su

Yemek Giderleri
GENEL TOPLAM

A

B

C

4,85 TL

9,32

480

D

E=(A*B)/C

F

G=(E*F)

0,09 TL

155

14,59 TL
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Bina amortisman
gideri
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Gider adı

41,94 TL
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SÖZEL BİLDİRİLER
Tablo 12: Stent Koyma İle Birlikte Perkütan Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli Stent İşlemi DHGYG
SEREBRAL ANJİYOGRAFİ, PERİFERİK ATEREKTOMİ VE STENT YERLEŞTİRME İŞLEMİ DESTEK HİZMET GİDER YERLERİ GİDERLER
Yıllık Toplam
Gider Tutarı
(TL)

Toplam Kapalı
Alan (m2)

İşlem Yapılan
Yıllık Toplam
Süre (dk)

İşlem Odası
Alanı (m2)

Tutar
(dk-m2/TL)

A

B

C

D

1.205.315,80 TL

97132

120.000

356,18

Gider adı

Hastane Bakım ve
Onarımı Giderleri

Yıllık Toplam
Gider Tutarı
(TL)

Çamaşırhane
Hizmet Alım
Giderleri

D

Toplam
Tutar
(TL)

E=((A/B)/
C)*D

F

G=(E*F)

0,04

155

5,71 TL

Tutar
(dk/TL)

İşlem
Süresi
(dk)

E=(A*B)/C

F

G=(E*F)
78,08 TL

A

B

C

2.946.754,87 TL

0,0205

120.000

0,50 TL

155

Yıllık Toplam
Gider Tutarı
(TL)

Klinik hizmet miktarı/Hastane
Toplam Hizmet Miktarı

İşlem Yapılan Yıllık
Toplam Süre (dk)

Tutar
(dk/TL)

İşlem
Süresi
(dk)

A

B

C

E=(A*B)/C

F

G=(E*F)

1.675.303,05 TL

0,00001

120000

0,0002 TL

155

0,03 TL

D

GENEL TOPLAM

83,79 TL

Tablo 13: Stent Koyma İle Birlikte Perkütan Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli Stent İşlemi Toplam Maliyeti
01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Makine Teçhizat
Bakım ve Onarım
Giderleri

İşlem Odası Makine Teçhizat Tutarı
İşlem Yapılan Yıllık
/ Toplam Makine Teçhizat Tutarı
Toplam Süre (dk)
(TL)

İşlem
Süresi
(dk)

STENT KOYMA İLE BİRLİKTE PERKÜTAN TRANSLÜMİNAL BALON ANJİYOPLASTİ, TEKLİ STENT İŞLEMİ MALİYET TABLOSU
GİDER KALEMİ
DİREKT İLK MADDE MALZEME
DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ
GENEL ÜRETİM GİDERİ
AMORTİSMAN GİDERİ
DESTEK HİZMET GİDERLERİ
TOPLAM

Nöroloji Yoğun Bakım (NYB) Maliyeti
Tablo 14: Nöroloji Yoğun Bakım DİMMG
NÖROLOJİ YOĞIN BAKIM HASTASI DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERİ
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Malzeme Adı
A
Non-Steril Eldiven
Steril Eldiven
EKG Ledleri
3 Yollu Musluk
Flaster (betafix 10 mt)
Cerrahi Maskeler
Enjektör (10cc)
Enjektör (5cc)
Endotrakeal Tüp
Galoş
Endotrakeal Tüp Tutturucusu
Hasta Kol Bandı
Bone Kağıt disposble
Oksijen
Izotonik Sodyum Klorür
Mix mai
TPN
İdrar Sondası (foley sonda
NG sonda
Aspirin
Clexan
Manitol
Breviblock
Norvacs
Diovan
Kanül İ.V. No:24 (İntraket)
Natrimed Glutamin
Mopem
Vankomisin
Oksijen Kanülü
Malzeme Adı

A
32
Kırtasiye malzemeleri
33
Temizlik malzemeleri
GENEL TOPLAM
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16.614,78 TL
710,96 TL
41,94 TL
239,00 TL
83,79 TL
17.690,46 TL

Birimi

Günlük Kullanılan Miktarı

B
C
Adet
30
Adet
16
Adet
4
Adet
1
Miktar
0,1
Adet
6
Adet
6
Adet
6
Adet
1
Adet
12
Adet
1
Miktar
0,2
Adet
12
ML
96
Miktar (cc)
1000
Miktar (cc)
1000
Miktar (cc)
1000
Adet
0,2
Adet
0,2
Tablet
1
Miktar 0,6 (cc)
2
Miktar (cc)
400
Miktar (cc)
750
Tablet
1
Tablet
1
Adet
0,5
Miktar (gr)
20
Flakon
3
Flakon
4
Adet
1
Yıllık toplam tutar Klinik yılllık yoplam yatış gün
(TL)
sayısı
B
C
947,58 TL
2190
1.077,72 TL
2190

Birim Fiyatı

Yatış Gün Sayısı

Toplam Tutar (TL)

D
0,448 TL
0,448 TL
0,082 TL
0,248 TL
2,340 TL
0,032 TL
0,080 TL
0,060 TL
3,290 TL
0,012 TL
2,460 TL
0,22 TL
0,484 TL
0,000 TL
0,027 TL

E
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

F=(C*D)*E
67,20 TL
35,84 TL
1,64 TL
1,24 TL
1,17 TL
0,96 TL
2,40 TL
1,80 TL
16,45 TL
0,71 TL
12,30 TL
0,22 TL
29,04 TL
0,14 TL
134,80 TL
- TL
202,20 TL
8,00 TL
0,33 TL
- TL
38,50 TL
19,20 TL
2.622,90 TL
0,90 TL
- TL
1,55 TL
82,00 TL
30,00 TL
270,20 TL
1,27 TL

0,040 TL
8,000 TL
0,330 TL
3,850 TL
0,010 TL
0,699 TL
0,179 TL
0,620 TL
0,820 TL
2,000 TL
13,510 TL
0,254
İşlem Yeri
Tutar (dk/TL)
D=(B/C)
0,43 TL
0,49 TL

Yatış gün sayısı
E
5
5

F=(D*E)
2,16 TL
2,46 TL
3.587,58 TL

SÖZEL BİLDİRİLER
Tablo 15. Nöroloji Yoğun Bakım DİG

Aylık Brüt
Maaş
Tutarı (TL)

Aylık
Brüt Ek
ödeme
Tutarı
(TL)

A

B

C

D=(B+C)

E

F=(A*5*8*60)/7
(ör;uzman)

G=(D/E)

H

I=(F/H)

Personelin
Unvanı

Aylık Brüt
Aylık
Servis için
Personel Servis Hasta Günlük
Maaş ve Çalışma
harcanan
başı
Yatak başı
hasta
Ek ödeme Süresi
Personel
ücret
Sayısı işçilik
başı
Toplam
(dk.) günlük toplam (dk/TL)
süreleri işçilik
Tutarı (TL)
çalışma
(dk)
tutarı
süreleri (dk)
(gün/TL)

J=(G*I)

Yatış
gün
sayısı

Toplam
tutar
(TL)

K

L=(J*K)

Nöroloji
Uzmanı

Gündüz 2/
3.331,31 TL
gece 0,5

5.265,35
TL

8.596,66 TL

10560

1234,29

0,81 TL

6

205,71 167,47 TL

5

837,34
TL

Nöroloji
Asistanı

Gündüz 2/
2.623,68 TL
gece 1

1.978,64
TL

4.602,32 TL

10560

1782,86

0,44 TL

6

297,14 129,50 TL

5

647,51
TL

Hemşire

Gündüz 3/
2.001,58 TL 885,00 TL 2.886,58 TL
gece 2

10560

2125,71

0,27 TL

6

354,29

96,84 TL

5

484,22
TL

Temizlik
Per.

Gündüz 2/
1.629,63 TL
gece 1

1.629,63 TL

10560

1234,29

0,15 TL

6

205,71

31,75 TL

5

158,73
TL

Tıbbi
Sekreter

Gündüz 1

1.989,07 TL

1.989,07 TL

10560

342,86

0,19 TL

6

57,14

10,76 TL

5

53,82 TL

Gündüz 0,5 1.763,10 TL

1.763,10 TL

10560

342,86

0,17 TL

6

57,14

9,54 TL

5

47,70 TL

Aylık Brüt
Maaş ve
Ek ödeme
Toplam
Tutarı (TL)

Aylık
Çalışma
Süresi
(dk.)

Güvenlik
Per.
Personelin
Unvanı

Personel
Sayısı

Aylık Brüt Aylık Brüt
Maaş Tutarı Ek ödeme
(TL)
Tutarı (TL)

A
Anestezi
Uzmanı

1

B

C

D=(B+C)

E

3.469,00 TL

5.769,00
TL

9.238,00 TL

10.560

Dakikalık İşlemin
Toplam
Ücret (dk/ Süresi
tutar (TL)
TL.)
(dk.)
F

G

H

I

J=(D/E)

K

L=(J*K)

0,87 TL

120

104,98
TL
2.334,30
TL

GENEL TOPLAM

Kontrol Tomografi İşlem Maliyeti

Tablo 16: Nöroloji Yoğun Bakım Toplam Maliyeti
NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM HASTA TOPLAM MALİYET TABLOSU
GİDER KALEMİ

Tablo 18: Kranial Tomografi İşlemi Toplam Maliyeti
KRANİAL TOMOGRAFİ İŞLEMİ MALİYET TABLOSU

TUTARI

DİREKT İLK MADDE MALZEME

3.587,58 TL

GİDER KALEMİ

TUTARI

DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ

2.334,30 TL

AMORTİSMAN GİDERİ

97,92 TL

DİREKT İLK MADDE MALZEME

23,48 TL

GENEL ÜRETİM GİDERİ

78,56 TL

DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ

31,96 TL

DESTEK HİZMET GİDERLERİ

34,89 TL

AMORTİSMAN GİDERİ

19,45 TL

GENEL ÜRETİM GİDERİ

3,65 TL

TOPLAM

6.133,25 TL
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Personel
Sayısı

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM SERVİSİ DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

DESTEK HİZMET GİDERLERİ

6,81 TL

TOPLAM

85,35 TL

Nöroloji Yoğun Bakım Laboratuvar maliyeti
Tablo 17: Nöroloji Yoğun Bakım Yatan Hasta Laboratuvar
İşlemleri Toplam Maliyeti
NYB LABORATUVAR İŞLEMİ MALİYET TABLOSU
GİDER KALEMİ

TUTARI

DİREKT İLK MADDE MALZEME

23,59 TL

DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ

38,03 TL

AMORTİSMAN GİDERİ

4,22 TL

GENEL ÜRETİM GİDERİ

7,21 TL

DESTEK HİZMET GİDERLERİ

1,81 TL

TOPLAM

74,86 TL
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Nöroloji Servis Maliyeti
Tablo 19: Nöroloji Servisi DİMMG
NÖROLOJİ SERVİS HASTASI DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERİ

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

S.NO

Malzeme Adı

Birimi

Günlük Kullanılan
Miktarı

Birim Fiyatı
(TL)

Yatış Gün
Sayısı

Toplam Tutar
(TL)

A

B

C

D

E

F=(C*D)*E

1

Non-Steril Eldiven

Adet

30

0,448 TL

5

67,20 TL

2

3 Yollu Musluk

Adet

1

0,248 TL

5

1,24 TL

3

Flaster (betafix 10 mt)

Miktar

0,1

2,340 TL

5

1,17 TL

4

Enjektör (10cc)

Adet

6

0,080 TL

5

2,40 TL

5

Enjektör (5cc)

Adet

6

0,060 TL

5

1,80 TL

6

Sıvı El Dezenfektanı (1000ml)

Miktar (ml)

0,96

0,006 TL

5

0,03 TL

7

Oksijen

96

0,000 TL

5

0,14 TL

0,027 TL

5

134,80 TL

5

- TL

8

Izotonik Sodyum Klorür

Miktar (cc)

1000

9

Mix mai

Miktar (cc)

1000

10

Aspirin

Tablet

1

5

- TL

11

Clexan

Miktar 0,6 (cc)

2

3,850 TL

5

38,50 TL

12

Norvacs

Tablet

1

0,179 TL

5

0,90 TL

13

Diovan

Tablet

1

5

- TL

14

Kanül i.v. no:24 (intraket)

Adet

0,5

0,620 TL

5

1,55 TL

15

Oksijen Kanülü

Adet

1

1,27 TL

Malzeme Adı

0,254 TL

5

İşlem Yeri Tutar
(dk/TL)

Yatış gün sayısı

A

B

C

D=(B/C)

E

F=(D*E)

16

Kırtasiye malzemeleri

3.574,86 TL

9855

0,36 TL

5

1,81 TL

17

Temizlik malzemeleri

1.077,72 TL

9855

0,11 TL

5

0,55 TL

GENEL TOPLAM

253,35 TL

Tablo 20: Nöroloji Servisi DİG
NÖROLOJİ SERVİSİ DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
Personel
Sayısı

Aylık
Brüt
Maaş
Tutarı
(TL)

Aylık Brüt
Ek ödeme
Tutarı (TL)

A

B

C

D=(B+C)

E

F=(A*5*8*60)/7
(ör;uzman)

G=(D/E)

H

I=(F/H)

J=(G*I)

K

L=(J*K)

Nöroloji
Uzmanı

Gündüz 2/
gece 0,5

3.331,31
TL

5.265,35 TL

8.596,66 TL

10560

1234,29

0,81 TL

27

45,71

37,21 TL

5

186,07
TL

Nöroloji
Asistanı

Gündüz 2/
gece 1

2.623,68
TL

1.978,64 TL

4.602,32 TL

10560

1782,86

0,44 TL

27

66,03

28,78 TL

5

143,89
TL

Hemşire

Gündüz 3/
gece 2

2.279,72
TL

887,36 TL

3.167,08 TL

10560

2125,71

0,30 TL

27

78,73

23,61 TL

5

118,06
TL

Temizlik
Personeli

Gündüz 2/
gece 1

1.629,63
TL

1.629,63 TL

10560

1234,29

0,15 TL

27

45,71

7,05 TL

5

35,27 TL

Tıbbi
Sekreter

Gündüz 1

1.989,07
TL

1.989,07 TL

10560

342,86

0,19 TL

27

12,70

2,39 TL

5

11,96 TL

Güvenlik
personeli

Gündüz 0,5

1.763,10
TL

1.763,10 TL

10560

342,86

0,17 TL

27

12,70

2,12 TL

5

10,60 TL

Personelin
Unvanı

GENEL TOPLAM
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Klinik yıllık toplam yatış gün
Yıllık toplam tutar (TL)
sayısı

Aylık Brüt
Aylık
Servis için
Personel Servis
Maaş ve Çalışma
harcanan
başı
Yatak
Ek ödeme
Süresi
Personel
ücret
Sayısı
Toplam
(dk.) günlük toplam (dk/TL)
Tutarı (TL)
çalışma
süreleri (dk)

Hasta Günlük Yatış Toplam
başı
hasta
gün
tutar
işçilik
başı sayısı (TL)
süreleri işçilik
(dk)
tutarı
(gün/TL)

505,86
TL

SÖZEL BİLDİRİLER

Tablo 21: Nöroloji Servisi Amortisman Giderleri
NÖROLOJİ SERVİSİ AMORTİSMAN GİDERİ

Demirbaş ve
Tıbbi Cihaz
Amortisman
Gideri

Toplam
Kapalı Alan
(m2)

Yıllık Toplam
Çalışma
Süresi (dk)

Dönüştrülmüş
Gider Tutarı
(dk/TL)

Servis
toplam
alan (m2)

Yatış
Süresi
(dk)

Yatış süresi
servis toplam
gider tutarı (TL)

Servisi
Yatak
Sayısı

Toplam
tutar (TL)

A

B

C

D=(A/B)/C

E

F

G=(D*E)*F

H

I=(G/H)

2.467.152,80 TL

97132

525600

0,00005 TL

1016

7200

353,57 TL

27

13,10 TL

Demirbaş ve Tıbbi
Cihaz Toplam
Değeri (TL)

Ekonomik
Ömrü (Yıl)

Yıllık Toplam
Çalışma Süresi
(dk)

Amortisman
Bedeli (dk/TL)

Yatış
Süresi
(dk)

Yatış süresi
servis toplam
gider tutarı (TL)

Servisi
Yatak
Sayısı

A

B

C

D=(A/B)/C

318.101,28 TL

10

525600

0,06 TL

E

F

G=(D*F)

H

I=(G/H)

7200

435,76 TL

27

16,14 TL

GENEL TOPLAM

29,23 TL

Tablo 22: Nöroloji Servisi GÜG
Gider Kalemi

Elektrik Giderleri
Yakacak
Giderleri
Ulaştırma
Haberleşme
Giderleri
Telefon Abonelik
ve Kullanım
Ücretleri
Bilgiye Abonelik
ve İnternet
Erişimi Giderleri

Su Giderleri

Personel Su
gideri
Hasta ve
Refakatçi Su
Gideri

Yemek Giderleri

Personel yemek
gideri
Personel
kahvaltı gideri
Refakatçi yemek
gideri
Refakatçi
kahvaltı gideri

Hasta yemek
gideri
Hasta kahvaltı
gideri
GENEL TOPLAM

Yıllık Toplam Gider
Tutarı (TL)
A
3.505.001,00 TL
1.409.651,00 TL

NÖROLOJİ SERVİS HASTASI GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
Toplam
Yıllık Toplam
Tutar
Servis
Yatış
Kapalı
Çalışma
(dk-m2/TL)
toplam
Süresi
Alan (m2)
Süresi (dk)
alan
(dk)
(m2)
B
C
D=(A/B)/C
E
F
97132
525600
0,00007 TL
1016
7200
97132

525600

0,00003 TL

1016

7200

Yatış süresi
servis toplam
gider tutarı
(TL)
G=(D*E)*F
502,30 TL

Servisi
Yatak
Sayısı

Toplam
tutar
(TL)

H
27

I=(G/H)
18,60 TL

202,02 TL

27

7,48 TL

Yıllık Toplam Gider
Tutarı (TL)

Giderle
İlgili Cihaz
Oranları

Servis Yıllık
Toplam Gider
Tutarı (TL)

Yıllık Toplam
Çalışma
Süresi (dk)

Tutar (dk/
TL)

Yatış
Süresi
(dk)

A

B

C=(A*B)

D

E=(C/D)

F

Yatış süresi
servis toplam
gider tutarı
(TL)
G=(E*F)

391.557,98 TL

0,0050

1.957,79 TL

525600

0,0037 TL

7200

826.978,03 TL

0,0052

4.277,47 TL

525600

0,0081 TL

Personel ve Hasta
Sayılarına Göre
Dönştürülmüş Yıllık
Toplam Gider Tutarı
(TL)

Yıllık
Toplam
Çalışma
Süresi (dk)

Servis yıllık
toplan gider
tutarı (TL)

Tutar
(dk/TL)

Servisi
Yatak
Sayısı
H

I=(G/H)

26,82 TL

27

2,06 TL

7200

58,60 TL

27

4,51 TL

Yatış
Süresi
(dk)

Yatış süresi
servis toplam
gider tutarı
(TL)

Servisi
Yatak
Sayısı

A

B

Günlük
Ortalama Klinik
Sayılarının
Hastane
Toplam
Sayılarına
Oranı
C

D=(A*C)

E=(D/B)

F

G=(E*F)

H

I=(G/H)

1.482.600,38 TL

525600

0,00060

894,47

0,0017 TL

7200

12,25 TL

27

0,45 TL

577.364,55 TL

525600

0,00311

1794,92

0,0034 TL

7200

24,59 TL

27

0,91 TL

Günlük Toplam
Normal Yemek
Gideri (TL)

Günlük
Toplam
Çalışma
Süresi (dk)

Tutar
(dk/TL)

Yatış
Süresi
(dk)

Yatış süresi
servis toplam
Gider tutarı
(TL)

Servisi
Yatak
Sayısı

A

Servis
Günlük
Toplam
Öğün
Adedi
B

C=(A*B)

D=(24*60)

E=(C/D)

F

G=(E*F)

H

I=(G/H)

3,85 TL

12,00

46,20 TL

1440

0,032 TL

7200

231,00 TL

27

8,56 TL

1,85 TL

4,5

8,33 TL

1440

0,006 TL

7200

41,63 TL

27

1,54 TL

3,85 TL

54

207,90 TL

1440

0,144 TL

7200

1.039,50 TL

27

38,50 TL

1,85 TL

27

49,95 TL

1440

0,035 TL

7200

249,75 TL

27

9,25 TL

Diyet yemek birim
fiyatı (TL)

Servis
Günlük
Toplam
Öğün
Adedi

Günlük Toplam
Diyet Yemek
Gideri (TL)

Günlük
Toplam
Çalışma
Süresi (dk)

Tutar
(dk/TL)

Yatış
Süresi
(dk)

Yatış süresi
servis toplam
gider tutarı (TL)

Servisi
Yatak
Sayısı

4,15 TL

54

224,10 TL

1440

0,156 TL

7200

1.120,50 TL

27

1,90 TL

27

51,30 TL

1440

0,036 TL

7200

256,50 TL

27

Normal yemek birim
fiyatı (TL)
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Bina
amortisman
gideri

Yıllık Toplam
Tutar (TL)

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Gider adı

41,50 TL
9,50 TL
142,87 TL
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Tablo 23: Nöroloji Servisi DHGYG
Gider adı

Hastane Bakım ve
Onarımı Giderleri

Yıllık Toplam
Gider Tutarı (TL)
A
1.205.315,80 TL

A
2.946.754,87 TL

0,00371

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

A

Servis hizmet
miktarının
hastane toplam
hizmet miktarına
oranı
B

1.675.303,05 TL

0,0111

Yıllık Toplam
Gider Tutarı (TL)

Çamaşırhane
Hizmet Alım
Giderleri

97132
İşlem Odası
Makine Teçhizat
Tutarı/Toplam
Makine Teçhizat
Tutarı (TL)
B

Yıllık Toplam
Gider Tutarı (TL)

Makine Teçhizat
Bakım ve Onarım
Giderleri

NÖROLOJİ SERVİSİ DESTEK HİZMET GİDER YERLERİ GİDERİ
Toplam Kapalı
Yıllık
Tutar
Servis
Yatış
Alan (m2)
Toplam
(dk-m2/TL)
toplam Süresi
Çalışma
alan
(dk)
Süresi (dk)
(m2)
B
C
D=(A/B)/C
E
F

Servis
Yatak
Sayısı

Toplam
Tutar
(TL)

H

I=(G/H)

7200

172,73 TL

27

6,40 TL

Yatış
Süresi
(dk)

Yatış süresi
servis toplam
gider tutarı (TL)

Servis
Yatak
Sayısı

F

G=(D*F)

H

I=(G/H)
5,54 TL

525600

0,00002 TL

Yıllık
Toplam
Çalışma
Süresi (dk)

Tutar (dk/TL)

C

D=(A*B)/C

525600

0,02079 TL

7200

149,67 TL

27

Yıllık
Toplam
Çalışma
Süresi (dk)

Tutar (dk/TL)

Yatış
Süresi
(dk)

Yatış süresi
servis toplam
gider tutarı (TL)

Servis
Yatak
Sayısı

C

D=(A*B)/C

F

G=(D*F)

H

I=(G/H)

525600

0,03524 TL

7200

253,70 TL

27

9,40 TL

1016

E

E

GENEL TOPLAM

11,94 TL

Tablo 24: Nöroloji Servisi Toplam Maliyeti
NÖROLOJİ SERVİSİ MALİYET TABLOSU
GİDER KALEMİ

TUTARI

DİREKT İLK MADDE MALZEME

253,35 TL

DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ

505,86 TL

AMORTİSMAN GİDERİ

29,23 TL

GENEL ÜRETİM GİDERİ

142,87 TL

DESTEK HİZMET GİDERLERİ

11,94 TL

TOPLAM

943,26 TL

Stent Koyma ile Birlikte Perkütan Translüminal Balon Anjiyoplasti,
Tekli Stent Hastası Nöroloji Servisi Laboratuvar maliyeti
Tablo 25: Nöroloji Servisi Yatan Hasta Laboratuvar İşlemleri DİMMG
LABORATUVAR TETKİKLERİ DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
Malzeme Adı
Birimi
Miktarı
Sıra
No
A
B
C
D
1
Üre
Adet
1
2
Glukoz
Adet
1
3
Kreatinin
Adet
1
Aspartat transaminaz 4
Adet
1
[Ast / Sgot]
5
Alp
Adet
1
6
Sodyum
Adet
1
Alanin aminotransferaz
7
Adet
1
- [Alt / Sgpt]
8
Tam Kan Hemogram
Adet
1
9
Potasyum
Adet
1
10
Klorür
Adet
1
A2-Nonsteril Eldiven
Adet
1
11
(No:8)
12
Vacutainer
Adet
1
13
Pipet Ucu
Adet
1
İşlem yeri yıllık
İşlem yeri toplam İşlem Yeri Tutar
Malzeme Adı
toplam tutar (TL) çalışma süresi (dk)
(dk/ TL)
A
B
C
D=(B/C)
14
Temizlik malzemeleri
4.670,13 TL
120000
0,0389 TL
GENEL TOPLAM

200

Yatış süresi
servis toplam
gider tutarı
(TL)
G=(D*E)*F

Birim Fiyatı (TL)
E
0,33 TL
0,30 TL
0,33 TL

İşlem sayısı
F
5
5
5

Toplam tutar (TL)
G=(D*E)F
1,65 TL
1,50 TL
1,65 TL

0,30 TL

5

1,50 TL

0,33 TL
0,33 TL

5
5

1,65 TL
1,65 TL

0,33 TL

5

1,65 TL

0,91 TL
0,33 TL
0,30 TL

5
5
5

4,55 TL
1,65 TL
1,50 TL

0,45 TL

5

2,24 TL

0,33 TL
0,01 TL

5
5

1,65 TL
0,05 TL

İşlem süresi (dk)

İşlem sayısı

E
3,6

F
5

G=(D*E)F
0,70 TL
23,59 TL
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Tablo 26: Nöroloji Servisi Yatan Hasta Laboratuvar İşlemleri DİG
LABORATUVAR TETKİKLERİ DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ
Personel
Sayısı

Aylık Brüt
Maaş Tutarı
(TL)

Aylık Brüt Ek
ödeme Tutarı
(TL)

Aylık Brüt Maaş ve
Ek ödeme Toplam
Tutarı (TL)

Aylık
Çalışma
Süresi (dk.)

Dakikalık
Ücret (dk/
TL.)

İşlemin
Süresi
(dk.)

A

B

C

D=(B+C)

E

F=(D/E)

G

Uzman
(Biyokimya)

1

2.864,65 TL

4.285,00 TL

7.149,65 TL

10560

0,68 TL

2

5

6,77 TL

Asistan
(Biyokimya)

1

2.470,37 TL

1.564,25 TL

4.034,62 TL

10560

0,38 TL

5

5

9,55 TL

Hemşire (kan
alma)

1

2.477,08 TL

1.018,80 TL

3.495,88 TL

10560

0,33 TL

3

5

4,97 TL

Lab.
Teknisyeni

1

2.593,64 TL

941,37 TL

3.535,01 TL

10560

0,33 TL

5

5

8,37 TL

Tıbbi Sekreter

1

1.989,07 TL

1.989,07 TL

10560

0,19 TL

2

5

1,88 TL

Temizlik
Personeli

1

1.629,63 TL

1.629,63 TL

10560

0,15 TL

3

5

2,31 TL

Güvenlik
personeli

1

1.763,10 TL

1.763,10 TL

10560

0,17 TL

5

5

4,17 TL

Toplam
tutar (TL)

GENEL TOPLAM

38,03 TL

Tablo 27: Nöroloji Servisi Yatan Hasta Laboratuvar İşlemleri Amortisman Giderleri
LABORATUVAR İŞLEM ODASI BİNA AMORTİSMAN GİDERLERİ
Gider adı

Bina
amortisman
gideri
Demirbaş ve
Tıbbi Cihaz
Amortisman
Gideri
GENEL TOPLAM

Yıllık Toplam
Tutar (TL)

Toplam
kapalı alan
(m2)

İşlem yapılan
yıllık toplam
süre (dk)

Tutar
(dk/m2/TL)

İşlem
odası
Alan (m2)

Günlük işlem yapılan
ortalama hasta sayısına
göre düzenlenmiş işlem
süresi (dk)

Toplam
tutarı (TL)

A

B

C

D=(A/B)/C

E

F

G=((D*E)*F)*5

2.467.152,80 TL

97132

120000

0,00021 TL

650

3,6

2,48 TL

Demirbaş ve
Tıbbi Cihaz
Toplam Değeri
(TL)

Ekonomik
Ömrü (Yıl)

İşlem Yapılan Yıllık
Toplam Süre (dk)

Amortisman
Bedeli (dk/TL)

A

B

C

D=(A/B)/C

116.256,88 TL

10

120000

0,10 TL

Günlük işlem yapılan
ortalama hasta sayısına göre
düzenlenmiş işlem
süresi (dk)
E

F

G=(D*F)*5

3,6

1,74 TL
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H=(A*(F*G))

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Personelin
Unvanı

İşlem
sayısı

4,22 TL
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Tablo 28: Nöroloji Servisi Yatan Hasta Laboratuvar İşlemleri GÜG
LABORATUVAR İŞLEMLERİ GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
Gider Kalemi

01-04 Mart 2016, Antalya

Toplam
Kapalı
Alan (m2)

İşlem Yapılan
Yıllık Toplam
Süre (dk)

Tutar (dkm2/TL)

İşlem Odası
Alanı (m2)

Günlük İşlem
Yapılan Ortalama
Hasta Sayısına
Göre Düzenlenmiş
İşlem Süresi (dk)

Toplam Tutar
(TL)

A

B

C

D=(A/B)C

E

F

G=((D*E)*F)*5

Elektrik

3.505.001,00 TL

97132

120.000

0,00030 TL

650

3,6

3,52 TL

Yakacak Giderleri

1.409.651,00 TL

97132

120.000

0,00012 TL

650

3,6

1,41 TL

Yıllık Toplam Gider
Tutarı
(TL)

Giderle
İlgili Cihaz
Oranları

İşlem Odası
Yıllık Toplam
Gider Tutarı (TL)

İşlem
Yapılan Yıllık
Toplam
Süre (dk)

İşlem Odası
Dönüştrülmüş
Gider Tutarı
(dk/TL)

Günlük İşlem
Yapılan Ortalama
Hasta Sayısına Göre
Düzenlenmiş İşlem
Süresi (dk)

Ulaştırma
Haberleşme
Giderleri

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Yıllık Toplam Gider
Tutarı (TL)

A

B

C=(A*B)

D

E=(C/D)

F

G=(E*F)*5

Telefon Abonelik
ve Kullanım
Ücretleri

391.557,98 TL

0,005

1.957,79 TL

120.000

0,02 TL

3,6

0,29 TL

Bilgiye Abonelik
ve İnternet Erişimi
Giderleri

826.978,03 TL

0,004

3.564,56 TL

120.000

0,03 TL

3,6

0,53 TL

Yıllık Toplam Gider
Tutarı
(TL)

İşlem
Odası
Personel
Sayısı
Toplam
Personele
Oranı

İşlem Odası
Yıllık Toplam
Gider Tutarı
(TL)

İşlem
Yapılan Yıllık
Toplam
Süre (dk)

İşlem
Odası
Dönüştrülmüş
Gider Tutarı
(TL/dk)

Günlük İşlem
Yapılan Ortalama
Hasta Sayısına Göre
Düzenlenmiş İşlem
Süresi (dk)

A

B

C=(A*B)

D

E=(C/D)

F

G=(E*F)*5

2.059.964,93 TL

0,001

2.909,55 TL

120.000

0,024 TL

3,6

0,44 TL

Yemek Birim Fiyatı
(TL)

İşlem
Odası
Toplam
Personel
Sayısı
(adet)

İşlem Odası
Günlük
Toplam Çalışma
Süresi
(dk)

İşlem Odası
Dönüştrülmüş
Gider Tutarı
(TL/dk)

Günlük İşlem
Yapılan Ortalama
Hasta Sayısına Göre
Düzenlenmiş İşlem
Süresi (dk)

A

B

C

3,85 TL

7

480

Su

Yemek Giderleri

D

E=(A*B)/C

F

G=(R*F)*5

0,056 TL

3,6

1,01 TL

GENEL TOPLAM

7,21 TL

Tablo 29: Nöroloji Servisi Yatan Hasta Laboratuvar İşlemleri DHGYG
DESTEK HİZMET GİDER YERLERİ GİDERİ
Gider adı

Hastane
Bakım ve
Onarımı
Giderleri

Yıllık
Toplam
Gider
Tutarı (TL)

Toplam
Kapalı
Alan (m2)

İşlem
Yapılan
Yıllık
Toplam
Süre (dk)

İşlem
Odası
Alanı
(m2)

İşlem Odası
Dönüştrülmüş
Gider Tutarı (dk/
TL)

Günlük İşlem Yapılan
Ortalama Hasta Sayısına
Göre Düzenlenmiş İşlem
Süresi (dk)

Toplam
Tutar
(TL)

A

B

C

D

E=((A/B)/C)*D

F

G=(E*F)*5

1.205.315,80
TL

97132

120.000

650

0,067 TL

3,6

1,21 TL

İşlem Odası
Dönüştrülmüş
Gider Tutarı (dk/TL)

Günlük İşlem Yapılan
Ortalama Hasta Sayısına Göre
Düzenlenmiş İşlem
Süresi (dk)

E=(A*B)/C

F

G=(E*F)*5

0,033 TL

3,6

0,60 TL

İşlem Odası Makine
Yıllık Toplam
Teçhizat Tutarı/Toplam
Gider Tutarı
Makine Teçhizat Tutarı
(TL)
(TL)
Makine
Teçhizat
Bakım ve
Onarım
Giderleri
GENEL TOPLAM

202

İşlem
Yapılan
Yıllık
Toplam
Süre (dk)

A

B

C

2.946.754,87
TL

0,00136

120.000

D

1,81 TL
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Tablo 30: Nöroloji Servisi Yatan Hasta Laboratuvar İşlemleri
Toplam Maliyeti
NÖROLOJİ SERVİSİ LABORATUVAR İŞLEMİ MALİYET TABLOSU
GİDER KALEMİ

TUTARI

DİREKT İLK MADDE MALZEME

23,59 TL

DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ

38,03 TL

AMORTİSMAN GİDERİ

4,22 TL

GENEL ÜRETİM GİDERİ

7,21 TL

DESTEK HİZMET GİDERLERİ

1,81 TL

TOPLAM

74,86 TL

Tablo 32: Nöroloji Stent Koyma İle Birlikte Perkütan
Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli Stent İşlemi
Toplam Maliyeti
AYAKTAN HASTA SÜREÇLERİ TOPLAM MALİYET
GİDER KALEMİ

TUTAR (TL)

YÜZDE %

DİREKT İLK MADDE MALZEME

40,58 TL

25,9%

DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ

81,03 TL

51,7%

AMORTİSMAN GİDERİ

20,49 TL

13,1%

GENEL ÜRETİM GİDERİ

7,17 TL

4,6%

DESTEK HİZMET GİDERLERİ

7,44 TL

4,7%

156,71 TL

100,0%

DİREKT İLK MADDE MALZEME

20.526,38 TL

82,1%

DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ

3.659,14 TL

14,6%

AMORTİSMAN GİDERİ

394,04 TL

1,6%

GENEL ÜRETİM GİDERİ

281,43 TL

1,1%

DESTEK HİZMET GİDERLERİ

141,05 TL

0,6%

25.002,03 TL

100,0%

TOPLAM
YATAN HASTA SÜREÇLERİ TOPLAM MALİYET

TUTAR (TL)
AYAKTAN HİZMET MALİYETLERİ
NÖROLOJİ POLİKLİNİK MUAYENE HİZMET MALİYETİ

30,28 TL
2,49 TL

P.A. AKCİĞER GREAFİ HİZMET MALİYETİ

11,72 TL

NÖROLOJİ AYAKTAN HASTA LABORATUVAR
HİZMET MALİYETİ

24,27 TL

KRANİAL TOMOGRAFİ İŞLEM MALİYETİ

85,35 TL

DAMAR YOLU AÇMA İŞLEM AMLİYETİ

2,60 TL
156,71 TL

YATAN HASTA HİZMET MALİYETLERİ
STENT KOYMA İLE BİRLİKTE PERKÜTAN
TRANSLÜMİNAL BALON ANJİYOPLASTİ, TEKLİ STENT
İŞLEM MALİYETİ

17.690,46 TL

NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM MALİYETİ

6.133,25 TL

NYB YATAN HASTA LABORATUVAR HİZMET MALİYETİ

TEDAVİ PROTOKOLÜ TOPLAM MALİYET TABLOSU
GİDER KALEMİ

EKG HİZMET MALİYETİ

AYAKTAN HASTA GENEL TOPLAM

TOPLAM

74,86 TL

NYB KONTROL TOMOGRAFİ İŞLEM MALİYETİ

85,35 TL

NÖROLOJİ SERVİS MALİYETİ

943,26 TL

NÖROLOJİ SERVİS YATAN HASTA LABORATUVAR
HİZMET MALİYETİ

74,86 TL

YATAN HASTA GENEL TOPLAM

25.002,04 TL

GENEL TOPLAM

25.158,75 TL

Nöroloji Servisi, Stent Koyma İle Birlikte Perkütan
Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli Stent işlemi’ne
İlişkin Maliyet Bulguları
2013 yılından ANEAH nöroloji servisinde tedavi almış, TİG veri giriş programına veri girişi yapılmış, B04B
Ekstrakraniyal Vasküler İşlem, Katastrofik/Şiddetli KK
Bulunmayan DRG’li, Stent Koyma İle Birlikte Perkütan
Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli Stent İşlemi yapılan,
I65 Preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral
enfarktüsle sonuçlanmayan tanılı hastalara ait veriler üzerinde çalışılmıştır.
Tedavi protokollerinden yararlanarak hesaplanan tanı
birim maliyetine göre, I65 Preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan

DİREKT İLK MADDE MALZEME

20.566,95 TL

81,7%

DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ

3.740,17 TL

14,9%

AMORTİSMAN GİDERİ

414,53 TL

1,6%

GENEL ÜRETİM GİDERİ

288,60 TL

1,1%

DESTEK HİZMET GİDERLERİ

148,49 TL

0,6%

25.158,75 TL

100,0%

GENEL TOPLAM

tanılı hastalara yapılan Stent Koyma İle Birlikte Perkütan
Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli Stent işlemi toplam maliyeti 25.158,75TL olarak hesaplanmıştır. Ayaktan
hasta süreçlerine ait toplam maliyet (156,72 TL), tedavi
protokolleri toplam maliyetinin yaklaşık %0,6’sını oluşturmaktadır. Toplam maliyetin %99,4’ünü yatan hasta tedavi süreçleri oluşturmaktadır. Tedavi protokollerindeki
işlemlere ait maliyetlere bakıldığında, en büyük maliyet
payını yaklaşık %70 ile Stent Koyma İle Birlikte Perkütan
Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli Stent işlemi oluşturmaktadır. Bunu yaklaşık %24 maliyet payı ile NYB, yaklaşık
%4 maliyet payı ile nöroloji servisi oluşturmaktadır (Tablo
31’e bakınız).
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STENT KOYMA İLE BİRLİKTE PERKÜTAN TRANSLÜMİNAL BALON
ANJİYOPLASTİ, TEKLİ STENT HASTASI TEDAVİ PROTOKOLLERİ
TOPLAM MALİYET TABLOSU
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GİDER KALEMİ

Tablo 31: Nöroloji Stent Koyma İle Birlikte Perkütan
Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli Stent Hastası,
Tedavi Protokolleri Toplam Maliyeti

Tedavi protokollerinden yararlanarak hesaplanan tanı birim maliyetinin gider çeşitlerine göre dağılıma bakıldığında; ayaktan hasta süreçlerine ait maliyetin ana kütlesini
%51,7 ile DİG, %25,9 ile DİMMG, %13,1 ile amortisman
giderleri, %4,7 ile DHGYG ve %4,6 ile GÜG oluşturmaktadır. Yatan hasta süreçlerine ait maliyetin ana kütlesinin;
%82,1’ini DİMMG, %14,6’sını DİG, %1,6’sını amotrisman
giderleri, %1,1’ini GÜG ve %0,6’sını DHGYG oluşturmaktadır. Tedavi protokolleri toplam maliyetine bakıldığında;
%81,7’sini DİMMG, %14,9’unu DİG, %1,6’sını amortisman
giderleri, %1,1’ini GÜG, ve %0,6’sını DHGYG oluşturmaktadır. DİMMG’nin yüksek olmasında, kullanılan sağlık
teknolojileri açısından, işleme kullanılan ilk madde ve
malzemelerden kaynaklandığı söylenebilir. DİG’nin maliyet payında ikinci sırada olması hastanenin eğitim ve
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Tablo 33: Stent Koyma İle Birlikte Perkütan Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli Stent İşlemi Toplam Maliyet-TİG İşlem FiyatıOrtalama Hizmet Aktivite Tutarı-Ortalama Fatura Tutarı
TİG (DRG)
Bağıl
Değer

1 Bağıl
Değer Birim
Fiyatı
(TL)

İşlem TİG
Fiyatı
(TL)

B04B

4,8

1.531,00 TL

7.348,80 TL

araştırma hastanesi olması ve bu nedenle istihdam edilen
çalışan sayısının fazlalığı (eğitim araştırma faaliyetlerinden kaynaklı) sayılabilir (Tablo 32’ye bakınız). Bu oranlara
bakıldığında toplam maliyetin ana kütlesinin yatan hasta
hizmet süreçleri ve DİMMG’nin oluşturduğu görülmektedir (Tablo 31’e bakınız).
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Nöroloji Servisinde Stent Koyma İle Birlikte
Perkütan Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli
Stent işlemi Yapılan I65 Preserebral arterlerin
oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle
sonuçlanmayan Tanılı Hastalar

TİG
(DRG)

Tedavi protokollerinden yararlanarak hesaplanan tanı birim maliyeti ile hizmet aktivite tutarı, fatura tutarı ve TİG’e
dayalı ödeme olması durumunda fatura tutarı karşılaştırıldığında; tedavi protokolüne göre hesaplanan toplam
maliyet 25.158,75TL’dir. Bu hastalara ait gerçekleşen ortalama hizmet aktivite tutarı 26.518,63 TL olarak, ortalama fatura tutarı ise 29.612,61 TL olarak gerçekleşmiştir.
Gerçekleşen ortalama fatura tutarı ile gerçekleşen hizmet
aktivite tutarı karşılaştırıldığında, faturaların hizmet aktivite tutarlarını karşıladığı görülmektedir. Mevcut koşullarda
gerçekleşen ortalama fatura tutarı ile tedavi protokollerine göre hesaplanan tedavi maliyeti karşılaştırıldığında, ortalama fatura tutarının tedavi maliyetini karşıladığı görülmektedir ve karşılama oranı yaklaşık %117’dir. Ortalama
hizmet aktivite tutarı ile tedavi maliyeti karşılaştırıldığında,
mevcut faturalama kurallarına göre gerçekleşen ortalama
hizmet aktivite tutarının, toplam tedavi maliyetinden yüksek olduğu (26.518,63>25.158,76) görülmektedir (Tablo
33’e bakınız).

4.

SONUÇ

Bu araştırmada stent koyma ile birlikte perkütan translüminal balon anjiyoplasti tekli stent işlemi maliyetlerini
tedavi protokollerine göre belirlemek, bu işlem için ilgili
hastane tarafından SGK ödenmesi için gönderilen ortalama fatura fiyatlarını hesaplamak ve stent koyma ile birlikte perkütan translüminal balon anjiyoplasti tekli stent
işlemi yapılan yatan hastaların TİG sistemindeki ortalama
bağıl fiyatlarına göre TİG fatura değerlerini hesaplamak
amaçlanmıştır. Tedavi protokollerinden yararlanarak
hesaplanan tanı birim maliyetine göre, I65 Preserebral
arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan tanılı hastalara yapılan Stent Koyma İle
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Tedavi
Ort. Hizmet
Protokollerine
Aktivite
Göre Hesaplanan
Tutarları
Tanı Maliyetleri
(TL)
(TL)

25.158,75 TL

Ort. Fatura
Tutarları
(TL)

26.518,63 TL 29.612,61 TL

Birlikte Perkütan Translüminal Balon Anjiyoplasti, Tekli
Stent işlemi toplam maliyeti 25.158,75TL olarak hesaplanmıştır.Tedavi protokolleri toplam maliyetine bakıldığında;
%81,7’sini DİMMG, %14,9’unu DİG, %1,6’sını amortisman
giderleri, %1,1’ini GÜG, ve %0,6’sını DHGYG oluşturmaktadır.Ortalama hizmet aktivite tutarı ile tedavi maliyeti karşılaştırıldığında, mevcut faturalama kurallarına göre gerçekleşen ortalama hizmet aktivite tutarının, toplam tedavi
maliyetinden yüksek olduğu (26.518,63>25.158,76) belirlenmiştir. Stent Koyma İle Birlikte Perkütan Translüminal
Balon Anjiyoplasti, Tekli Stent işlem hastaları için (DRG:
B04B olan), TİG’e dayalı ödeme gerçekleştirilmiş olsaydı,
gerçekleşecek olan fatura tutarı 7.348,80 TL olacaktı. TİG
fiyatının tedavi maliyetinin oldukça altında olup, TİG fiyatının tedavi maliyetini karşılama oranı yaklaşık %29’dur.
TİG fiyatının tedavi maliyetlerini karşılamadığı söylenebilir. Türkiye’de B04B kodlu TİG maliyet bağıl değeri 4,8
olmasına karşın, aynı TİG kodu için Avustarlya’da bağıl değer 2012-2013 yılları için 2,73 olarak belirtilmektedir (The
Independent Hospital Pricing Authority, 2015).
Karotis arter stenozunda endovasküler tedavi balon anjiyoplasti kateteri, stent ve serebral emboli önleyici serebral koruma sistemlerindeki teknolojik gelişmelere paralel
olarak uygulanım alanı genişlemiş ve komplikasyon oranlarını azalmıştır (Numan vd., 2005). Jordan ve diğerleri
(1998) 239 carotid bifurcation stenoses hastanın verisini
inceleyerek Percutaneous transluminal angioplasty with
stenting (PTAS) ve carotid endarterectomy (CEA) maliyet
karşılaştırması yapılmıştır. 109 PTAS uygulanan hasta ile
130 CEA uygulanan hasta üzerinde araştırma sonuçlandırılmıştır. İşlemlere ilişkin hastane faturaları incelendiğinde PTAS için ortalama 30.140 $ ve CEA için ortalama
fatura tutarı 21.670 $ olarak bulunmuştur. Percutaneous
carotid balloon angioplasty, carotid endarterectomy’e
göre daha etkili, daha yüksek maliyet etkili ve düşük travmatiktir. Percutaneous carotid balloon angioplasty yüksek riskli hastalarda uygulanabilir (Roubin vd., 1996; Mas
vd., 2006). Orozco ve diğerleri (2014) Kolombiya’da Drug
Eluting Balloon (DEB)’a karşılık Percutaneous Transluminal
Balloon Angioplasty (PTA)’ın maliyet etkiliğini karşılaştırmıştır. DEB için toplam maliyet 4.441 US$, buna karşılık PTA için 3.893 US$ olarak hesaplanmıştır. Avustralya
Hükümeti Proktivite Komisyonu (2008) tarafından yapılan

Bu araştırma Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı en büyük
eğitim ve araştırma hastanelerinden birinde uygulanmıştır. Araştırmanın tek bir hastanede yapılmış olması önemli
bir sınırlılık olarak düşünülmektedir. Bu araştırma bulgu
ve sonuçları Türkiye’deki preserebral arterlerin oklüzyon
ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan tanılı hastalara uygulanan stent koyma ile birlikte perkütan
translüminal balon anjiyoplasti tekli stent işlemi maliyetlerine genellenemez.

10.

Jordan, WD; Roye, GD; Fisher, WS; Redden, DR; MCDowell, HA.
(1998). A cost comparison of balloon angioplasty and stenting versus
endarterectomy for the treatment of carotid artery stenosis. Journal
Of Vascular Surgery, 27(1), 16-24.

11.

Kısakürek, MM., Yılmaz, A. (2011). Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi
Anjiyo Ünitesi Maliyet-Hacim-Kâr Analizi. Elektronik Sosyal Bilimler
Dergisi, 10(37), 42-59.

12.

Mas JL, Chatellier G, Beyssen B, Branchereau A, Moulin T, Becquemin
JP, Larrue V, Lièvre M, Leys D, Bonneville JF, Watelet J, Pruvo JP,
Albucher JF, Viguier A, Piquet P, Garnier P, Viader F, Touzé E,
Giroud M, Hosseini H, Pillet JC, Favrole P, Neau JP, Ducrocq X;
EVA-3S Investigators. Endarterectomy versus stenting in patients
with symptomatic severe carotid stenosis. N Engl J Med. 2006 Oct
19;355(16):1660-71.

13.

Naranjo-Gil, D.; Harnmann, F. (2006); How Top Management Teams
Use Management Accounting Systems to Impement Strategy.
Journal of Management accounting Resarch, 18, 21–53.

14.

Numan, F; Cantaşdemir, M; Mihmanlı, İ; Kantarcı, F; Ömeroğlu,
A; Harun Özer, H. (2005). Karotis Arter Stenozunda Perkütan
Translüminal Anjiyoplasti ve Stent ile Tedavi. Türkiye Klinikleri
Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 1(6): 48-64.

15.

Ocak, S. (2001). Kamu Hastaneleri Tomografi Ünitelerinin MaliyetHacim-Kar Analizleri ve Bir Örnek Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi).
Muğla: Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim
Dalı.

16.

Ocak, S.,& Gider, Ö., & Top, M., & Akar, Ç. (2004). Muğla Devlet
Hastanesi Tomoğrafi Ünitesi Maliyet-Hacim -Kar Analizi. Hacettepe
Sağlık İdaresi Dergisi, 7(1), 3-38.

17.

Orozco, JJ; Valencia, JE; Sardi, C. (2014). Cost Effectiveness of
Drug Eluting Balloon Versus Percutaneous Transluminal Balloon
Angioplasty, Bare Metal Stent and Drug Eluting Stent in the
Treatment of Peripheral Arterial Disease In Lower Limbs Colombia.
Value in Health, 17(3), A113–A114.

KAYNAKLAR
1.

Abou-Chebl A, Bajzer CT, Krieger DW, Furlan AJ, Yadav JS. Multimodal
therapy for the treatment of severe ischemic stroke combining
GPIIb/IIIa antagonists and angioplasty after failure of thrombolysis.
Stroke 2005;36(10):2286–2288

2.

Akca, N. (2007). Sağlık Hizmetlerinde Fiyatlandırma ve Hastane
Hizmetlerinde Maliyete Göre Fiyatlandırma Modeline İlişkin Örnek
Bir Uygulama. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü Sağlık
Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı.

3.

Aktaş, E. & Kaptanoğlu, M. (2002). Bir Akciğer Ameliyatının Maliyet
İncelemesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi 24 (4), 191197.

18.

Roubin GS, Yadav S, Iyer SS, Vitek J. Carotid stent-supported
angioplasty: a neurovascular intervention to prevent stroke. Am J
Cardiol. 1996 Aug 14;78(3A):8-12.

4.

Altıntaş, A.T. (2003). Hastane İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi
Uygulaması, İ. Ü. Kardiyoloji Enstitüsü’nde Bir Örnek Uygulama.
(Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.

19.

Serinken, M., Dursunoğlu, N. & Çımrın, A. H. (2009). Bir üniversite
hastanesi acil servisine astım atak ile başvuran erişkin hastaların
hastane maliyetleri. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 57 (2), 198-204.

5.

Australian Government Productivity Commission (2009). Public
and Private Hospitals: Productivity Commission Reserach Report
2009. Melbourne, Australia: Australian Government Productivity
Commission(www.pc.gov.au/inquiries/completed/hospitals/report/
appendixh-by-jurisdiction.xls).

20.

Süt, N. & Memiş, D. (2010). Travmatik Beyin Hasarının Yoğun Bakım
Maliyeti ve Sağkalım Analizleri. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi, 16
(2), 149-154.

21.

The Independent Hospital Pricing Authority (2015). Cost
Weıghts For Ar-Drg Versıon 6.0x, Round 17 (2012-13). http://
www.ihpa.gov.au/internet/ihpa/publishing.nsf/Content/
E941955AE78F18CACA257C160010C5F4/$File/Round%2017%20
NHCDC%20Cost%20Weight%20tables%20V6.0x%20DRG.xlsx (Erişim
Tarihi: 01.11.2015).

22.

Ueda T, Sakaki S, Nochide I, Kumon Y, Kohno K, Ohta S. Angioplasty
after intra-arterial thrombolysis for acute occlusion of intracranial
arteries. Stroke 1998;29(12):2568–2574

23.

Uğurtay, H., Öker, F.,Sur, H.,Bakır, İ. &Döğücü, M.Ş. (2013). Bir Kamu
Hastanesinde Anjiyografi Birimi Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı
Maliyetleme Yöntemi ile Analizi. Nobel Medicus, 9(1), 10-16.

24.

Zengin, O. (2013). Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Maliyet Analizi ve
Bir Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi) . İstanbul: Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe Finasman
Bilim Dalı.

6.

Canbaz, M., Aydın, T., Taşpınar, Ö., Ersoy, M. (2015). Bir Vakıf
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon
Servisi’nin Maliyet Yapısı ve Analizi. Finansal Araştırmalar ve
Çalışmalar Dergisi, 7(12), 65-92.

7.

Ceran, Y., Özdemir, Ş. (2013). Sağlık İşletmelerinde Paket İşlem
Fiyat Uygulamasının Hedef Maliyetleme Yöntemi ve Stratejik
Pazarlama Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesi ve Özel X
Diyaliz Merkezinde Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve
Ekonomik Araştırmnalar Dergisi, 26: 450-478.

8.

Durukan, S., Akar, Ç., Şahin, İ. (2007). Seçilmiş Hastanelerde
Karşılaştırmalı Poliklinik Gider Yeri Birim Maliyetleri. Ankara.
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10 (1): 19-47.

9.

Eminsoy, M.G. (2008). Paket Ameliyatlardan Laparoskopik
Kolesistektominin Hizmet Maliyetlerinin Belirlenmesi ve BUT-SUT
Fiyatlarıyla Karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Başkent
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Anabilim Dalı.

01-04 Mart 2016, Antalya

DRG maliyet çalışmasında B04B Ekstrakraniyal Vasküler
İşlem, Katastrofik/Şiddetli KK Bulunmayan (Extracranial
Vascular Procedures W/O Catastrophic or Severe CC) ortalama maliyeti kamu hastanelerinde 9936 $, özel hastanelerde ise 11669 $ olarak hesaplanmıştır (Australian
Government Productivity Commission, 2009).
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Amaç: Çalışan memnuniyetinin el hijyeni uyumu üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
Yöntem: Bu çalışma Ocak 2015 – Eylül 2015 tarihleri arasında 17 hastanede çalışan 2695 hemşire üzerinde yapılmıştır. Demografik
özellikler (3 soru) ve memnuniyet faktörlerini (35 soru) içeren toplam 38 sorudan oluşan anket formu veri toplama aracı olarak
kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 11.5 programı kullanılmıştır. Analizde; sayı ve yüzde dağılımları, korelasyon ve adımsal
çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır.
Bulgular: Tüm hemşirelerin % 43,3 ‘ü lisans düzeyinde eğitim almış olup, % 52,6’ı A2 grubu hastanelerde % 20,9’u dahiliye
kliniklerinde, % 20,7’i cerrahi kliniklerinde çalışmaktadır. Hemşireler arasında genel olarak el hijyeni uyum oranı 77,88±16,64’dür.
Hastane grupları araında el hijyen uyum oranları arasında anlamlı bir farklılık vardır (F= 15,871 p= 0,000) En yüksek uyum oranı
A1 dal grubu çalışan hemşireler (% 84,00±17,39) arasında ve en düşük el hijyni uyum oranı C grubu hastanelerde çalışan
hemşireler arasında (%72,73±20,49 ) olduğu görülmektedir. El hijyen uyumu ile alkol bazlı el antiseptiğinden memnuniyet
düzeyi (r =,074), el hijyeni eğitimlerinden memnuniyet düzeyi (r =,189) , el hijyeni gözlemlerinden memnuniyet düzeyi (r =,141),
hastane bilgi sisteminden gönderilen mesajlardan memnuniyet düzeyi (r =,145), hastanede el hijyen güvenlik kültüründen
memnuniyet düzeyi (r =,153), el antiseptik tüketiminin izlenmesindeki memnuniyet düzeyi (r =,128) arasında pozitif yönde
düşük düzeyde ilişki tespit edilmiştir
Sonuç: El hijyen uyumu etkileyen en önemli bağımsız değişkenler el hijyeni eğitimden memnuniyet (ß=0.156 t=7.099, p=0.000)
ve hastane bilgi sisteminden gönderilen mesajlardan memnuniyettir(ß= 0,065 t= 2,945 p=0.000).
Anahtar Kelimeler: Çalışan, Memnuniyet, El hijyeni.

IMPACT OF EMPLOYEE SATISFACTION ON COMPLIANCE FOR HAND HYGIENE: A MULTICENTER STUDY
SUMMARY
Objective: To evaluate Impact of employee satisfaction on compliance for hand hygiene.
Methods: This study was conducted between January – September 2015 on 2695 nurses working at 17 hospitals. A questionnaire
form including 38 questions for demographical characteristics (3 questions) and satisfaction factors (35 questions) was used as
a data collection tool. SPSS 11.5 software was used for analysis of the data. Number and percentage distributions, correlation
and stepwise multiple regression analysis were applied.
Results: A total of 43.3% of the nurses had education at graduate level. 52.6% of them work at A2-group hospitals, 20.9% work
at internal diseases, and 20.7% in surgery clinics. Overall hand hygiene compliance rate amongst the nurses was 77.88 ± 16.64.
Statistically significant difference was found among the hospital groups in terms of hang hygiene compliance rates (F = 15.871;
p = 0.000). The highest compliance rate was found in the nurses work in A1 branche group hospitals (84.00% ± 17.39), and
the lowest rate was found in the ones work in group C hospitals (72.73% ± 20.49). Low-level positive correlations were found
between hand hygiene compliance and satisfaction levels for alcohol-based hand antiseptic (r=0.074), hand hygiene education
(r=0.189), hand hygiene obdervation (r=0.141), messages sent form hospital communication system (r=0.145), security culture
for hand hygiene in the hospital (r=0.153), and monitoring of hand antiseptic consumption (r=0.128).
Conclusion: the most important independent variables affecting hand hygiene compliance were found as the satisfaction for
hand hygiene education (ß = 0.156 t = 7,099, p = 0.000) and for the messages sent from the communication center of the
hospital (ß = 0.065 t = 2.945 p = 0.000).
Keywords: Employee, Satisfaction, Hand Hygiene.
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Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar (SHİE) hasta güvenliğiyle ilgili önemli sorunlardan birisidir. Sağlık hizmetiyle
ilişkili enfeksiyonları; hastanede uzamış yatışa, hastalarda
uzun süre normal yaşamdan uzak kalmaya, mikroorganizmalarda antimikrobiyal dirençde artışa, artmış maliyete
ve ölüme sebep olmaktadır ( İnan,2011:22).
Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların % 20- 40’ında kaynağın veya bulaş yolunun eller olduğu gösterilmiştir (Gencer,
2008:71). SHİE’ın en az yarısı el hijyeni uygulamasıyla engellenebilir (Çaylan, 2007;55, CDC,2002;6,WHO,2007;45).
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık kuruluşlarında el hijyeni
düzenlemelerini iyileştirmek için “Çok Modelli El Hijyeni
Geliştirme Stratejisi “ nin uygulanmasını önermektedir.
Çok modelli strateji, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında
uzun vadeli el hijyeni düzenlemelerinin gerçekleştirmek
için en güvenilir bir yöntemdir (WHO, 2007: 12 ).
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 2011, WHO , 2006; 11, Downs, 2009; 56).
Sağlık Bakanlığı, çok modelli el hijyeni geliştirme stratejisine uygun olarak standartlar geliştirmiştir. Sağlıkta Hizmet
Kalite Standartları (SKS 4. Versiyonunda enfeksiyonların
kontrolü ve önlenmesi başlığı altında el hijyeni standartları “Sağlık hizmeti sunulan alanlarda alkol bazlı el antiseptikleri bulunmalıdır. El antiseptik solüsyonu iç istemleri
her bölüm için düzenli olarak üç ayda bir takip edilmeli,
bölümlerde el antiseptik solüsyonlarının yeterli kullanılmadığı tespit edildiğinde iyileştirme faaliyetleri yapılmalıdır. 5 Endikasyon Kuralı Gözlem Formu” ile çalışanlar üzerinde haberli gözlem yapılmalı ve gözlemler her üç ayda
bir yapılmalıdır. Yılda en az bir kez çalışanlara eğitim verilmelidir” şeklinde açıklanmakta idi. (Performans Yönetimi
ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, 2011;43).
Yeni yayınlanan Versiyon 5 SKS’nda el hijyeni yine çekirdek standart olarak belirlenmiştir. “Sağlık çalışanlarının
el hijyenini etkin uygulamasına yönelik teşvik edici çalışmalar yapılmalıdır. Teşvik edici uygulamalar kapsamında;
bilgi sistemleri üzerinden uyarıcı mesajlar gönderilmesi,
başarılı çalışanların ödüllendirilmesi, konuya ilişkin özel
etkinliklerin düzenlenmesi, çalışanların el hijyeni malzemeleri ve konu ile ilgili yaşadıkları sorunlar hakkında görüş ve önerilerinin alınması gibi çalışmalar gerçekleştirilebilir” standardı eklenmiştir(Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
Daire Başkanlığı, 2015; 183)
Sağlık işletmelerinde, uygun bir hizmet ortamının sağlanması ve çalışanların faydalandıkları hizmete ilişkin değerlendirme ve memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi önemli
kurum performans göstergesi olarak kabul edilmektedir

(Akgün,2002;20). İşletmelerin başarısı büyük oranda, insan unsurunun çok yönlü ve karmaşık yapısının iyi anlaşılmasına ve bu yapıya uygun çalışma ortamının oluşturulmasına bağlıdır (Karakaya ve Ay, 2007; 55).
Sağlık kuruluşlarının en büyük kaynakları işgücünü oluşturan çalışanlarıdır. Çalışan memnuniyetinin kurumsal
olarak değerlendirilmesi ve kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi birbiriyle direkt ilişkilidir. Sağlık kurumlarında başarı, personel yönetimi ve memnuniyeti ile ilgilidir
(Yorulmaz, 2001;4).
Çalışan memnuniyeti, yapılan işin çeşitli yönlerine karşı beslenen tutumların toplamıdır (Kostak, 2015:2).
Memnuniyete ilişkin bilginin, kalite değerlendirilmesinde
olduğu kadar sağlık bakım sistemlerinin şekillenmesinde
ve yönetiminde de çok değerli olduğu kaydedilmektedir.
Son yıllarda gerek kamusal gerek özel sağlık kuruluşlarında çalışan memnuniyeti konusuna giderek daha çok
ilgi duyulmakta ve ölçüm çalışmaları yaygınlaşmaktadır
(Bülbül, 2008;9 ).
Çalışanların sağlıklı bir iş ortamını istemeleri en doğal haklarıdır. Bilgi ve eğitim düzeyi arttıkça çalışanların beklentileri artacak ve yönetim bu istekleri karşılamada zorlanacaktır. Yönetime düşen başlıca görev, çalışanların bir adım
önünde istekleri ve gerekli değişimleri, çalışanların taleplerinden önce görmek ve düzeltmek olacaktır (Kostak,
2015:2).
Değişen el hijyeni davranışlarının yanı sıra, bilinçli bir şekilde olumlu davranışları sürdürmek için gerekli düzenlemelerin yapılması başarılı bir davranış değişikliği programlarının ayrılmaz bir parçasıdır (Trunnel,2005;84). Bu
nedenle el hijyeni uygulamalarından memnuniyetinin el
hijyeni uyumu üzerindeki etkisini belirlenmesi ve değerlendirilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir.

2.
2.1.
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1.

YÖNTEM
Araştırmanın Amacı

Bu araştırmada, hemşirelerde el hijyeni uygulamalarındaki memnuniyet düzeyinin el hijyeni uyumundaki etkisini
ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

2.2.

Araştırmanın Yeri ve Zamanı

Araştırma, Ocak 2015 – Eylül 2015 tarihleri arasında 3 adet
A1 Dal grubu dal hastanesi (Ankara Onkoloji Hastanesi,
Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Bolu Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi) 3 adet A1 grubu hastane ( Bolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ordu Eğitim
Araştırma Hastanesi, Rize Eğitim Araştırma Hastanesi),
4 adet A2 grubu hastane (Eskişehir Devlet Hastanesi,
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Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Konya Numune
Hastanesi, Çanakkale Devlet Ha3tanesi) 5 adet B grubu hastane (Rize Devlet Hastanesi, İstanbul Bahçelievler
Devlet Hastanesi, Ankara Çubuk İlçe hastanesi, Konya
Seydişehir Devlet Hastanesi, Tokat Devlet Hastanesi) 2
adet C grubu hastane ( Afyon Sandıklı Devlet Hastanesi,
Bursa İznik Devlet Hastanesi) olmak üzere 17 hastanede
çalışan 2695 hemşire ile yapılmıştır.
Tablo 1: Çalışma Yapılan Hastaneler ve hemşire sayısı
Hastane Sayısı

Hemşire Sayısı

%

A1 Dal

3

220

8,2

A1

3

597

22,2

A2

4

1417

52,6

B

5

355

13,2

C

2

106

3,9

Toplam

17

2695

100,0

2.3.
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Hastane Grubu

Araştırmanın Etik Yönü

Araştırma, hastanelerin yöneticilerinden araştırmanın
uygulanması için izin alındıktan sonra çalışmaya katılmak
isteyen, anketi yanıtlamayı kabul eden ya da sözlü onam
veren hemşirelerle yürütülmüştür.

2.4.

Veri Toplama Araçları

Hemşirelere demografik özellikler (3 soru) ve memnuniyet faktörlerini (35 soru) içeren toplam 38 sorudan oluşan anket formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.
Birinci kısımda bulunan sorular kişilerin; eğitim durumu,
hastanede çalıştığı ünite ve hizmet süresini belirlemek,
ikinci grup sorular ise; çalışanların el hijyeni uygulamalarındaki memnuniyet düzeylerini değerlendirmek amacıyla sorulmuştur. El hijyeni uygulamalarında memnuniyeti
değerlendirmek amacıyla hazırlanan sorular literatür taraması sonucunda oluşturulmuştur.
Çalışılan ünitede kullanılan alkol bazlı el antiseptiğinin
özellikleri (renk, koku, yapısı, akışkanlığı, kuruma hızı),
çalışılan ünitede kullanılan sabunun özellikleri (renk,
koku, yapısı, akışkanlığı,kullanım kolaylığı), el hijyeni eğitim programı bileşenleri (konunun çekiciliği, eğitim sıklığı, kullanılan eğitim materyali, eğitim zamanı, eğitiminin
değerlendirilmesi), el hijyeni gözlemleri (gözlemlerin yapılma sıklığı, yapılış şekli, gözlemcinin yaklaşımı, gözlemin yapılma zamanı, gözlem sonuçlarının açıklanması),
el hijyeni kültürü (yöneticilerin uygulamalara karşı ilgisi,
ünite sorumlusunu yaklaşımı, rol modellerin bulunması,
arkadaş desteği, ödüllendirme, ayıplanma), hastane bilgi
sistemi üzerinden gönderilen mesajlar (mesaj içeriği, mesajların gönderilme zamanı, şekli, sıklığı, sayısı),alkol bazlı
el antiseptik tüketiminin izlenmesindeki (3 aylık dönemler
halinde tüketiminin izlenmesi,aylık tüketimin çalışanlara
bildirilmesi,antiseptik tüketimini engelleyen durumların araştırılması,az tüketim olması halinde nedenlerinin
araştırılması,alkol bazlı el antiseptiğinin zamanında temin
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edilmesi) memnuniyeti belirleyen ifadeler olumsuzdan
(nahoş, hiç iyi değil) olumluya doğru ( hoş, çok iyi)1 ‘den
başlayan ve 10’la biten sayı skalası üzerinde yapılmıştır.
Tablo 2: Memnuniyet alt boyutlar ve güvenirliği
Soru
sayısı

Olumsuz
ifadeler

Olumlu
ifadeler

Cronbach
Alfa
Katsayısı

Alkol bazlı el
antiseptiği

5

Nahoş

Hoş

0,90

Memnuniyet Alt
boyutu

Sıvı sabun

4

Nahoş

Hoş

0,92

El hijyeni Eğitim
Programı

5

Hiç iyi değil

Çok iyi

0,95

El hijyeni Gözlemleri

5

Hiç iyi değil

Çok iyi

0,96

El hijyende Kurumsal
Kültürü

6

Hiç iyi değil

Çok iyi

0,87

El hijyen Mesajları

5

Hiç iyi değil

Çok iyi

0,95

El Antiseptik
Tüketiminin
İzlenmesi

5

Hiç iyi değil

Çok iyi

0,83

Toplam

35

2.5.

0,95

Veri Toplama

Soru formu anketörler tarafından dağıtılmış ve nasıl cevaplayacakları bilgisi verildikten sonra hemşireler soru
formunu kendileri doldurup hastanede oluşturulan kalite
koordinatörlüğü birimine teslim etmişlerdir.

2.6.

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde SPSS 11.5 istatistik programı kullanılmıştır. Analizde; sayı ve yüzde dağılımları, korelasyon ve
adımsal çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır El hijyeni
uygulamalarındaki memnuniyet ile el hijyeni uyumu arasındaki ilişkilerinin belirlenmesinde Pearson korelasyon
analizi kullanılmıştır. Korelasyon katsayısının 1,00 olması, mükemmel pozitif bir ilişkiyi; -1,00 olması mükemmel
bir negatif ilişkiyi; 0,00 olması ilişkinin olmadığını gösterir. Korelasyon analizi ile hesaplanan korelasyon katsayısı
mutlak değer olarak 0,70 – 1,00’un arasında ise “yüksek”;
0,70 -0,30 arasında ise “orta” ve 30’un altında ise iki değişken arasındaki ilişkinin düşük düzeyde olduğu kabul edilmektedir (Büyüköztürk, 2002).
Adımsal regresyon analizi, bağımlı değişkene en fazla
etki eden bağımsız değişkenleri denkleme almakta, diğer değişkenleri denklemden çıkarmaktadır (Kalaycı,
2006). Analizde R2, regresyon denklemindeki bağımsız
değişkenin, bağımlı değişkende meydana getirdiği varyansın yüzdesini; ∆R2, denkleme eklenen yeni bağımsız
değişkenin açıklanan varyansa olan katkısını; ∆F, değişken
eklendiğinde F değerini, ∆p ise yeni değişkenin açıklanan
varyansa olan katkısının anlamlılık derecesini göstermektedir. Adımsal çoklu regresyon analizinde ß değeri, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü ve
yönünü gösteren standardize edilmiş regresyon katsayısıdır. En yüksek ß değerine sahip olan bağımsız değişken,
göreli olarak en önemli açıklayıcısıdır (Büyüköztürk, 2002).
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Araştırma Modeli ve Hipotezleri

Şekil 1’de araştırma modeli gösterilmektedir. Hemşirelerin
el hijyeni uygulamalarındaki memnuniyetinin el hijyeni
uyumunu etkilediği var sayılmaktadır.
Şekil 1: Araştırma modeli
El Hijyeni
Eğitimlerinden
Memnuniyet
Düzeyi

El Antiseptiğinden
Memnuniyet
Düzeyi

El Hijyeni
Gözlemlerinden
Memnuniyet
Düzeyi

EL HİJYENİ UYUMU

3.2.

El Hijyen Uyum Oranları

Hemşireler arasında genel olarak el hijyeni uyum oranı
77,88±16,64’dür. En yüksek uyum oranı A1 dal grubu çalışan hemşireler (% 84,00±17,39) arasında ve en düşük
el hijyni uyum oranı C grubu hastanelerde çalışan hemşireler arasında (%72,73±20,49 ) olduğu görülmektedir.
Hastane grupları araında el hijyen uyum oranları arasında
anlamlı bir farklılık vardır ( F= 15,871 p= 0,000)
Tablo 3: Çalışma Yapılan Hastanelerde El hijyeni Uyum
Oranları

Hastane Bilgi
Sisteminden
gönderilen
Mesajlardan
Memnuniyet Düzeyi

Hastanede El
Hijyen Güvenlik
Kültüründen
Memnuniyet
Düzeyi

El Antiseptik
Tüketiminin
İzlenmesindeki
Memnuniyet
Düzeyi

Hipotezler
H1. Alkol bazlı el antiseptiğinden memnuniyet düzeyi el
hijyeni uyumunu pozitif yönde etkilemektedir.
H2.Sıvı sabundan memnuniyet düzeyi el hijyeni uyumunu
pozitif yönde etkilemektedir
H3. El hijyeni eğitimlerinden memnuniyet düzeyi el hijyeni
uyumunu pozitif yönde etkilemektedir.
H4. El hijyeni gözlemlerinden memnuniyet düzeyi el hijyeni uyumunu pozitif yönde etkilemektedir.
H5. Hastane bilgi sisteminden gönderilen mesajlardan
memnuniyet düzeyi el hijyeni uyumunu pozitif yönde
etkilemektedir
H6.Hastanede el hijyen güvenlik kültüründen memnuniyet düzeyi el hijyeni uyumunu pozitif yönde etkilemektedir
H7. El antiseptik tüketiminin izlenmesindeki memnuniyet
düzeyi el hijyeni uyumunu pozitif yönde etkilemektedir.

3.
3.1.

BULGULAR
Demografik Özellikler

Hemşirelerin 1417 (% 52,6)’si A2 grubu hastanelerde,
597(% 22,2) ‘si A1 grubu hastanelerde, 355 (% 13,2)’i B

Hastane Grubu

Uyum Oranı ( % )

A1 Dal

84,00±17,39

A1

75,04±15,65

A2

78,74±15,89

B

76,95±18,04

C

72,73±20,49

Genel El hijyeni Uyum Oranı

77,88±16,64

3.3.

El hijyeni Uygulamalarında Memnuniyet
ve Alt Ölçütleri

Hemşirelerin el hijyeni uygulamalarında memnuniyet
alt ölçütlerine göre ortalama puanları tablo 4 verilmiştir.
Bulgulara göre, El hijyeni güvenlik kültüründen memnuniyet düzeyi ortalaması (42,54±12,96) diğer alt ölçütlere göre
en yüksek düzeydedir. Sıvı sabundan memnuniyet düzey
puan ortalaması (25,40±11,54) en düşük seviyededir
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2.7.

grubu hastanelerde çalışmaktadır. Hemşirelerin 366
(% 13,6)’sı lise, 969 (%36)’ü ön lisans, 1167 (%43,3) ‘si lisans, 193 (% 7,2) ‘ü yüksek lisans düzeyinde eğitim almışlardır. Çalıştıkları bölümlere bakıldığında % 20,9’u dâhiliye
kliniklerinde, % 20,7’i cerrahi kliniklerinde, % 12,4’ü yoğun
bakım ünitelerinde çalışmaktadırlar. Çalışma süreleri
değerlendirildiğinde 581(%21,6) ‘nin hizmet yılı 0-5 yıl, 599
(%22,2)’unun hizmet yılı 6-10 yıl,609 ( % 22,6) ‘unun hizmet
yılı 20 yıl üstü olduğu belirlenmiştir.
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Bu çalışmada memnuniyet alt boyutları bağımsız değişken, el hijyeni uyumu bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Bağımsız değişkenlerinin (memnuniyet faktörleri) bağımlı değişken(el hijyeni uyumu) üzerindekileri ve anlamlı
olup olmadıkları adımsal regresyon ile değerlendirildi.

Tablo 4: El hijyeni Uygulamalarında Memnuniyet ve Alt
Ölçütleri
Soru
sayısı

0rtalama

Standart
sapma

Alkol bazlı el antiseptiğinden
memnuniyet

5

34,90

12,14

Sıvı sabun kullanımından memnuniyet

4

25,40

11,54

El hijyeni Eğitim Programından
memnuniyet

5

38,01

11,04

El hijyeni Gözlemlerinden
memnuniyet

5

35,80

12,62

El hijyende Güvenlik Kültüründen
memnuniyet

6

42,54

12,96

El hijyen Mesajlarından memnuniyet

5

36,32

12,18

El Antiseptik Tüketiminin
İzlenmesinden Memnuniyet

5

34,49

10,91

Memnuniyet Alt boyutu
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Tablo 5: El Hijyeni Uyumunu Etkileyen Eğitim Memnuniyeti ve Mesaj Memnuniyetine İlişkin Adımsal Regresyon Analiz Sonuçları

Model

Standardize Edilmemiş
kat sayılar

Standardize
Edilmemiş kat sayılar

B

Standart Hata

Beta

1.Sabit
Eğitim

67,025
,286

1,129
.029

,189

2.sabit
Eğitim
Mesaj

65712
.235
,089

,033
.030

.156
,065

t

Korelasyon

R

R²

,189

,189

,036

,134
,056

,197

İkili

Kısmi

59,368*
10,014*

,189

54.203*
7.099*
2,945*

,136
,057

,038

3.4.
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*p< 0,05

Korelasyon Analizleri

Yapılan korelasyon analizi sonucunda; el hijyen uyumu
ile alkol bazlı el antiseptiğinden memnuniyet düzeyi (r
=,074), el hijyeni eğitimlerinden memnuniyet düzeyi (r
=,189) , el hijyeni gözlemlerinden memnuniyet düzeyi (r
=,141) , hastane bilgi sisteminden gönderilen mesajlardan memnuniyet düzeyi (r =,145), hastanede el hijyen
güvenlik kültüründen memnuniyet düzeyi (r =,153), el antiseptik tüketiminin izlenmesindeki memnuniyet düzeyi (r
=,128) arasında pozitif yönde düşük düzeyde ilişki tespit
edilmiştir

3.5.

Regresyon Analizi

Adımsal regresyon analizi ile denkleme bağımsız değişken
olarak yedi memnuniyet alt ölçütü eklenmiş, alkol bazlı
el antiseptiğinden memnuniyet, sıvı sabun kullanımından memnuniyet, el hijyeni gözlemlerinden memnuniyet,
el antiseptik tüketiminin izlenmesindeki memnuniyet,
el hijyende güvenlik kültüründen memnuniyet anlamlı
bir artışa neden olmadığı belirlendiğinden denklemden
çıkarılmıştır.
Memnuniyetin alt ölçütlerinin el hijyeni uyumu üzerindeki
etkisini sınamak için yapılan adımsal çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 5’te gösterilmektedir.
Adımsal regresyon analizinin birinci adımında incelenen
eğitimden memnuniyet değişkeninin el hijyeni uyumunu
açıklamada standardize edilmiş regresyon katsayısı (Beta
) 0,189 çıkmıştır. Tek başına eğitimden memnuniyet değişkenini el hijyen uyumunu % 3 kadar (R= 189 R² = .036 )
etkilediği görülmektedir.
Adımsal regresyon analizinin ikinci adımında modele eğitimden memnuniyet değişkeninin yanında mesajlardan
memnuniyet değişkeni girmiştir. Eğitimden memnuniyet ve mesajdan memnuniyet değişkenleri birlikte el hijyeni uyumunu yaklaşık % 4 ( R=,197 , R²=,038) etkilediği
görülmektedir.
Diğer değişken sabit kalmak üzere eğitimden memnuiyet Beta kat sayısı, 156; mesajdan memnuniyet değişkeni
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Beta kat sayısı ,065 olarak çıkmıştır. Her iki beta kat sayısına ilişkin t değerler anlamlı bulunmuştur.
Bu sonuçlar göstermektedir ki, eğitim, mesajlardan memnuniyet el hijyeni uyumunu önemli derecede etki yapmaktadır ve memnuniyet düzeyi arttıkça hemşirelerde el hijyeni uyum oranı artmaktadır

4.

SONUÇ

Hemşirelerin el hijyeni uygulamalarındaki memnuniyet ile
el hijyeni uyumu arasındaki ilişkilerin incelendiği bu çalışmada, el hijyen uyumu ile alkol bazlı el antiseptik memnuniyeti (r =,074), el hijyeni eğitim memnuniyeti (r =,189),
el hijyeni gözlem memnuniyet (r =,141) , hastane bilgi sisteminden gönderilen mesajlardan memnuniyet (r =,145),
hastanede el hijyen güvenlik kültüründen memnuniyet (r
=,153), el antiseptik tüketiminin izlenmesindeki memnuniyet (r =,128) arasında pozitif yönde düşük düzeyde ilişki
tespit edildi.
El hijyen uyumu etkileyen faktörler; el hijyeni eğitimden
memnuniyet (ß=0.156 t=7.099, p=0.000) ve hastane bilgi sisteminden gönderilen mesajlardan memnuniyet
(ß= 0,065 t= 2,945 p=0.000) olarak belirlendi.
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DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİ:
SAMSUN İLİ KAMU HASTANESİ SAĞLIK PERSONELİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Hacer KATIRCIOĞLU

ÖZET
Sağlık sektörü insan odaklı hizmet sunan oldukça meşakkatli bir sektördür. Bu sektörde çalışanların iş doyumu ve memnuniyet
oranı sunulan hizmet kalitesine olumlu ya da olumsuz yansımalar yapmaktadır.
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Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, h.albayrak55@hotmail.com

Demografik değişkenlerin sağlık personelinin iş doyumu üzerine etkilerini incelemek amaçlanan çalışmada, Samsun Kadın
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalışan sağlık personeli evren/örneklem olarak alınmış ve iş doyumunu ölçmek için
Weiss, Dawis, England, Lofquist (1967) tarafından geliştirilen ve Baycan (1985) tarafından Türkçe’ye uyarlanan, Minnesota İş
Doyum Ölçeği (MSQ) kullanılmıştır.
Araştırma kapsamına alınan sağlık personelinin iş doyum düzeylerinin cinsiyet, kurumda çalışma süresi değişkenlerinden
etkilenmediği; eğitim durumu, yaş, aylık kazanç, medeni durum, bulunduğu konum, çalıştığı birim, çalışma süresi değişkenlerinden
ise istatistiksel anlamda etkilendiği saptanmıştır.
Çalışma sonucunda; Çalışanların iş doyumunun sağlanabilmesi için İnsan Kaynaklarının etkin kullanımı, her meslek mensubunun
kendi alanı ve yetkisi dışında çalıştırılmaması önerilmiştir. Bu amaçla da tüm sağlık kurumlarında “İnsan Kaynakları Birimleri”
kurularak etkin kullanımı, ebelerin hemşire yetkisiyle görevlendirilmesi yerine kendi alanlarında hak ve yetki açıklarının
giderilmesi, ebe-hemşire mesleki karmaşasının ve iki mesleğin karşı karşıya gelmesinin önlenmesi için Ebelik ve Hemşirelik
Lisans Programlarının birleştirilerek 3. sınıfta branşlaşma sonrası Kadın-Doğum alanını seçenlerin Kadın Hastalıkları ve Doğum
Hemşiresi olarak mezun edilebilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Personeli, İş Doyumu, Memnuniyet, İnsan Kaynakları

THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOGRAPHIC VARIATIONS AND JOB SATISFACTION: A STUDY ON PUBLIC HOSPITAL
EMPLOYEES IN SAMSUN PROVINCE
SUMMARY
The health sector is a very arduous offers a people-oriented service. The job satisfaction rate of these employees effects the
quality of the services they serve.
In this study-aimed to investigate the relevance of the effects of demographic variations on health staff, we used Samsun
Obstetrics and Pediatrics Hospital’s staff as sample. To measure the job satisfaction, we used Minnesota Satisfaction Questionaire
which was developed by Weiss,Davis,England,Lofquist in 1967 and adopted to turkish by Baycan in 1985.
Statistically, the staff’s job satisfaction levels are not effected from these variation and sex; but effected from their educational
status,marital status,salary, age,operation time, department and status.
At the end of the study, in order to ensure the job satisfaction, it is proposed to use the humen sources effectively and not to
make staff work out of their own field. Fort this aim, human resources should be established and used efectively in all health
instutitions. In Instead of nurse rights and other duties assigned by authority,midwifes shoud be appointed on their own fields
and resolved deficiencies in their rights and povers. To prevent to confontation between nursing and midwifery, nursing and
midwifery licence program should be combined and branching shoud be done at third grade.
Keywords: Health Stuff, Job Satisfaction, Satisfaction, Human Resources.
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Teknolojik gelişmelerin süreklilik arz ettiği, akşamdan sabaha pek çok değişimin yaşandığı, bu değişimlere paralel
olarak da gereksinimlerin an be an değiştiği ve bu gereksinimlerin karşılanması amacıyla paranın giderek önemini
arttırdığı çağımızda, hemen hemen her birey çalışma zorunluluğu içerisindedir. Çalışma zorunluluğu da işe verilen önemi ve talebi arttırmaktadır.
İnsan yaşamında çalışmak ve bir işe sahip olmak çok
önemli bir yere sahiptir (Acar, 2006: 2, Köroğlu, 2011:
37). Çalışma; kişinin gereksinimlerini tatmin amacı ile belirli ödüller karşılığında emeğini kullanarak üretken faaliyetlerde bulunması ve bu faaliyetleri sırasında üstlendiği
belirli rol ya da işlevler de iş olarak adlandırılır (Uyargil
vd., 2011:64). Bir başka tanıma göre; iş, bir kişinin faaliyetlerini oluşturan görevlerin toplamı olarak tanımlanır.
Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi iş, işgörenin yapmakla
sorumlu olduğu görevdir (Sabuncuoğlu, 2011: 60). Yani iş;
insan yaşamında önemli bir yere sahip olan; bireye toplum içinde belli bir rol, yer ve ekonomik yarar sağlayan,
bireyin uyanık kaldığı sürenin büyük bir kısmını dolduran
bir uğraş olarak tanımlanabilir (Aydın ve Kutlu, 2001: 37;
Serinkan ve Bardakçı 2009: 116). İnsan, gününün önemli bir kısmını işinde geçiriyor ve bunu da en az 20-25 yıl
devam ettiriyorsa, onun yaşamında mutlu olabilmesi için
işinden doyum alması hem organik hem de psikolojik
varlığı açısından şarttır (Keser, 2005: 78). Sonuç itibariyle
doyumsuzluk yaratan unsurlar sadece çalışanın işinden
doyumsuzluk duymasına neden olmamakta aynı zamanda işi bırakıp yeni işler aramasına da sebep olmaktadır
(Bozkurt ve Bozkurt, 2008: 2, Delfgaauw, 2005: 2). İnsan
Kaynakları Yönetiminin (İKY) temel amaçlarından birisi
de, işgörenlerin tatmin ve bağlılıklarını arttırarak, örgütsel
etkinliğe doğrudan ve dolaylı katkı sağlayacak davranışlar sergilemelerini sağlamaktır (Öğüt vd., 2004: 280–281).
Küreselleşme sonucunda işletmelerin rekabet üstünlüğü
kazanabilmelerinde en etkin kaynak olarak kabul edilen
“insan kaynağının, örgütsel amaçlar doğrultusunda yönlendirilebilmesi için, örgütün çalışanlarının iş tatminlerini,
motivasyonlarını ve örgüte bağlılıklarını artırıcı faaliyetler
içerisine girmeleri gerekmektedir (Kaya, 2007: 357; Bakan
ve Büyükbeşe, 2004: 26).
Sonuç olarak; sağlık sektörü yüz yüze hizmet sunumunu
gerektiren, pek çok farklı meslek mensubunun bir arada
çalışma zorunluluğu içerisinde olduğu, stres faktörlerinin
yoğun olduğu bir ortamdır. Pek çok zorluğun yaşandığı bu
süreçte bireylerin çalışma ortamının iyileştirilmesi, motivasyonunun sağlanması gibi faktörler işgörenin memnuniyetini ve örgütsel bağlılığını arttırmada rol oynayan
önemli faktörlerdir. Örgüt içerisinde bulunan bireylerin
fiziksel ve psikolojik sağlığının korunması yalnız işgören
açısından değil aynı zamanda çalıştığı kurum açısından
da çok önemlidir. Ancak sağlıklı, işinden memnuniyet

duyan ve örgütsel bağlılık düzeyi yüksek bireyler örgütün
amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunabilirler. Bu anlamda çalışmamızda, demografik değişkenlerin sağlık personelinin iş doyumu ve örgütsel bağlılığı üzerine etkilerini
incelemek amaçlanmıştır.

1.1.

İş Doyumu

1.1.1. İş Doyumunun Tanımı
Konu ile ilgili literatür incelendiğinde iş doyumu, iş memnuniyeti veya iş tatmini olarak adlandırıldığı ve pek çok
değişik tanımın yapıldığı görülmektedir. İş doyumu tanımı en temel olarak, Landy ve Locke tarafından yapılmıştır. İş doyumu, bireyin genel olarak çalışma yaşamından
aldığı hazzı ve mutluluğu ifade etmektedir (Keser, 2005:
79; Keser, 2006: 104). Locke’a göre iş doyumu: “işgörenlerin iş ve tecrübelerini değerlendirmeleri sonucu ortaya
çıkan duygusal ve hoşa giden bir durumu ifade etmektedir.” Ayrıca Locke, iş doyumunun; bir bireyin işini ya da
işle ilgili yaşantısını, memnuniyet verici ya da olumlu bir
duygu ile sonuçlanan bir durum olarak takdir etmesi sonucunda gerçekleşeceğini belirtmektedir (Keser, 2006:
104; Köroglu, 2011:20; Murat ve Çevik, 2008: 2-3 ). İş doyumu, Barutçugil’in tanımıyla, “bir çalışanın yaptığı işin ve
elde ettiklerinin ihtiyaçlarıyla ve kişisel değer yargılarıyla
örtüştüğünü veya örtüşmesine olanak sağladığını fark etmesi sonucu yaşadığı bir duygu” olarak ifade edilmektedir
(Acar, 2006: 3). İş tatmini, iş şartlarının (işin kendisi, yönetimin tutumu) ya da işten elde edilen sonuçların (ücret, iş
güvenliği) kişisel bir değerlendirmesidir ve bireyin normlar, değerler, beklentiler sisteminden geçerek işlenen
iş ve iş koşullarına ilişkin algılamalarına karsı geliştirdiği
içsel tepkilerden oluşmaktadır. Bu anlamda iş doyumu,
“bireyin çalışma ortamına karşı reaksiyonu” dur (Aşan ve
Erenler, 2008: 204). Araştırmacıların büyük çoğunluğunun
üzerinde birleştikleri ortak tanıma göre; “iş doyumu veya
doyumsuzluğu; bireyin işine, çalışma ortamına, karsılaştığı davranışlara ve aldığı hizmetlere ilişkin gösterdiği olumlu veya olumsuz duygusal tepkilerdir (Advardsson and
Custavsson, 2003: 148; Akıncı, 2002: 2; Baş ve Ardıç, 2002:
73; Beyazsaçlı ve Bulut Serin, 2010: 980; Erdil vd., 2004:
18; Ergeneli ve Eryiğit, 2001: 160; Testa, 1999: 155; Toker,
2007: 94; Weiss, 2002: 174). İş doyumu, işgörenlerin işlerinden duydukları hoşnutluk ya da hoşnutsuzluktur. İşe
karsı duyulan hoşnutluk iş doyumunu, işe karşı duyulan
hoşnutsuzluk ise iş doyumsuzluğunu göstermektedir
(Günbayı, 2000: 3; Özdemir, 2006: 70). Çalışanların fiziksel,
ruhsal ve sosyal gereksinimlerinin, beklentileri yönünde
karşılanma düzeyini gösteren iş doyumu; kişilerin başarılı, mutlu ve üretken olabilmelerinin en önemli faktörlerinden biridir. İş doyumu, çalışanların işini ve iş çevresini
değerlendirmesi sonucunda geliştirdiği duygusal bir tepki
olarak tanımlanabilir (Durmuş ve Günay, 2007: 140). Bu
durumda iş doyumu, işgörenin algıladığı girdi-çıktı dengesi olarak da açıklanabilir. İşgören; ücret, statü, beğenilme
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gibi kazanımlara ulaşmak için zeka, eğitim, deneyim ve
emekten oluşan kişisel katkısını örgütüne verir, aldıklarıyla verdikleri arasında eşitsizlik olduğu sonucuna ulaşan
işgören doyumsuzluk duyar. Aldıkları ile verdikleri arasında eşitlik olduğu sonucuna ulaşan işgören ise, işinden
doyum duyar (Samadov, 2006: 2). Lawler tarafından geliştirilen teoriye göre ise; iş tatmini güdüsel çerçeve içinde
görülmelidir. Bu görüşe göre, is tatmini, kişinin ne hak ettiği ile ne aldığı düşüncesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Yani bir çalışan hak ettiğine inandığı konuları elde edemez
ise, iş tatminsizliği ortaya çıkacaktır. İşgörenler bir örgüte
katılmakla yazılı olmayan psikolojik bir anlaşmaya girerler,
ancak bunu bilinçli olarak algılamayabilirler. Bu anlaşma
ücretler ve çalışma koşullarına ilişkin ekonomik anlaşmaya ektir. İşgörenler bir miktar iş ve sadakati kabul ederler,
bunun karşılığında da sistemden ekonomik ödüllerden
daha fazlasını beklerler. Güvenlik, insanca davranış, insanlarla doyurucu ilişkiler, önemsenme gibi beklentilerinin yerine getirilmesinde destek beklerler (Çelik Keleş,
2006: 4). İş doyumu, kişinin işini veya iş deneyimlerini
değerlendirmesi sonucundaki memnuniyeti veya olumlu
duygusal durumu olarak ortaya çıkar. Ayrıca iş doyumu
bireyin işine duyduğu saygıyla oluşan olumlu tutumlarını
kapsar. Bir diğer deyişle iş doyumu kişinin işini veya iş deneyimlerini değerlendirmesi sonucunda ortaya koyduğu
memnuniyeti veya olumlu duygusal durumunu ifade etmektedir (Şeker ve Zırhlıoğlu, 2009: 6).
1.1.2. İş Doyumunun Önemi
Genel olarak çalışanların işlerine dair duygularının bir
sonucu olarak tanımlanan iş doyumu kavramı, ilk kez
1920’lerde ortaya atılmış olup, önemi 1930-40’lı yıllarda
anlaşılmıştır. Önemli olmasının bir nedeni, yaşam doyumu ile ilişkili olmasıdır ki bu durum kişinin fizik ve ruh sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bir diğer nedeni ise üretkenlikle ilgilidir (Sevimli ve İşçan, 2005: 55, Üngüren, 2010:
2925). İş doyumu ile üretkenlik arasında doğrudan bir
ilişki olmamakla birlikte doyumsuzluğun yarattığı olumsuz sonuçlar (stres, grup uyumu gibi) konuya hassasiyet
gösterilmesini gerektirmektedir (Sevimli ve İşçan, 2005:
55). İşin birey açısından yüklendiği yeni anlamlar ve işlevler artık sadece fiziksel yaşamı devam ettirmeye yönelik
değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını da
sağlamaya yöneliktir.
Çalışma bireylere, bir taraftan ekonomik kazançlar sağlarken diğer yandan da onların fiziksel ve ruhsal sağlığını
da düzenleyici bir rol oynar. Ayrıca bireyler mevcut işleri sayesinde toplumda saygınlık, takdir edilme, tanınma,
sevgi ve ait olma ihtiyaçlarını da gidererek doyuma ulaşırlar (Uyargil vd., 2011: 65). İş doyumunun olması, başka bir
ifade ile işe karşı tutumun olumlu olması halinde bir dizi
yönetsel ve davranışsal sonuç ortaya çıkmaktadır. İş doyumu çağdaş yönetim anlayışının önemli faktörlerinden
biridir. İş doyumu her şeyden önce sosyal bir sorumluluk,
ahlaki gerekliliktir. Çalışmak insanlar için yadsınamaz bir
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gereksinimdir. Kişi çalışmak istiyor ve yaşamının önemli
bir bölümünü iş yerinde geçiriyorsa, yöneticilerde iş yerini imkanları dahilinde özendirici hale getirebilmelidir. Bu
mümkün değilse, hiç olmazsa sıkıntısız bir hale getirmek
zorundadırlar (Sevimli ve İşçan, 2005: 55). Çalışanların
devamsızlık, işgücü devri, meslek hastalıkları, iş kazaları
ve hizmet verdikleri kişilere karsı tutumları iş doyumuyla ilişkilidir (Serinkan ve Bardakçı 2009: 116). Erdil v.d. bir
çalışma ortamında çalışan bir bireyin beklediği maddi ve
manevi ödüllerin, gerçekleşenle aynı olması durumunda iş doyumunun mümkün olduğunu, eğer gerçekleşen
durumun beklenenden daha düşük düzeyde kalması
durumunda da iş doyumsuzluğunun gündeme geldiğini
belirtmişlerdir (Erdil v.d, 2004: 18). İş doyumunun sonuçları, işgörenin fiziksel ve ruhsal sağlığını, örgütün çalışma
ortamını ve verimliliğini, toplumun huzurunu, ekonomik
gelişmesini, tasarruf ve sosyal israf anlayışını etkilemesi
açısından göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Modern
yönetim anlayışına göre, örgütlerin başarısı ve gösterdiği
performans sadece karlılığı, pazar payı ve ödediği vergi
gibi maddi verilere dayanan değişkenlere göre değil, insan boyutu ile de ölçülmelidir. Örgütler açısından iş doyumu her şeyden önce sosyal bir sorumluluk ve etik bir
gereklilik olmalıdır (Köroğlu, 2011: 27).
1.1.3. İş Doyumunu Etkileyen Faktörler
İş doyumu statik ya da durağan bir olgu değildir. Bireysel
ya da başka bir takım faktörlerle iş doyumu ya da doyumsuzluğu ortaya çıkabilmektedir (Köroğlu, 2011: 27; Lawler
III, 1994: 73). İş doyumu, kişiden kişiye değişen bir özellik
göstermekte ve kişiye özel bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Bir kişi için doyum taşıyan bir iş başka birisi için
doyumsuz olabilir. Yani, işgören doyumunu sağlayan iş
özelliği ile algıları değişkendir. Ayrıca, iş özelliğinin doyumu kişi için zamanla değişebilmekte ve aynı özellik zaman geçtikçe kişiyi tatmin etmeyebilmektedir (İmamoğlu
vd., 2004: 169). Bu da kişinin değerlerine ve değerlerinin
önem derecesine göre değişmektedir. Örneğin bir kişi için
yükselme olanakları birinci planda doyum sağlarken diğer bir kişi için ücret birinci planda olabilmektedir (Örücü
vd., 2006: 40). Her bireyin işinden beklentileri ve kendine
göre önemli olan farklıdır. Bu yönden bakıldığında iş doyumu kısmen kendince önemli bulduğu ihtiyaçlarını işinin
ne kadar karşıladığı ile ilgili olmaktadır (Türk vd., 2003: 3).
İş doyumuna etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla
yapılan çalışmalarda: ücret, güvenlik, terfi, liderlik, yönetim tarzı, çalışma koşulları ve iş ortamı, arkadaşlık ortamı,
takdir edilme ve işin kendisi ve özellikleri, ödüller, görevlerin belirginliği, sosyal hakları, haberleşme, işin niteliği
gibi faktörlerin iş doyumu üzerinde önemli etkileri olduğu
ortaya çıkmıştır (Akçadağ ve Özdemir, 2005: 167; Çetin,
2004: 74; Çetinkanat, 2000: 49; Erdil vd., 2004: 19; Friday
and Friday, 2003: 430; Köroğlu, 2011; Oshagbemi, 2000:
88; Türk vd., 2003: 3;). Berry, tüm bu faktörlerin değişik
şekillerde iş doyumunu etkilediğini ifade etmektedir.
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Bireysel Faktörler,

2.

İşin Niteliğine İlişkin Faktörler,

3.

Örgütsel Faktörler,

4.

Çevresel Faktörler,

5.

Toplumsal Faktörler

6.

Ekonomik Faktörler

olarak sınıflandırılmıştır (Berry, 1997: 8-9; 76; Köroğlu,
2011: ; Oshagbemi, 2000: 88). İş doyumuna veya doyumsuzluğuna neden olan faktörler bireyden bireye büyük
farklılıklar taşımaktadır. Her birey aynı etkenden diğerleri kadar etkilenmeyebilir. Bu nedenle doyum veya doyumsuzluk örgüt içinde görülen bireysel farklılıklardan
kaynaklanmaktadır (Köroğlu, 2011: ). Farklı bireysel özelliklere sahip iş görenlerin, işten algıladıkları iş doyumu
duygusu da farklı olmaktadır (Akıncı, 2002: 7; Köroğlu,
2011: 29, Okpara, 2006: 49). Okpara, iş doyumunu etkileyen faktörlerin başında bireysel faktörlerin geldiğini
belirtmektedir. Bireysel faktörler; bireyin demografik
özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, iş
deneyimi, hizmet süresi) ve bireyin psiko-sosyal özellikleri
(kişilik yapısı, bireyin sosyal kişiliği, ihtiyaç ve beklentileri,
başarı güdüsü, takdir edilme duygusu, inançlar-değerler,
kültürel farklılıklar ve tutumlar) olmak üzere sınıflandırılmıştır (Köroğlu, 2011: 30; Okpara, 2006: 50-51). İşgörenin
işinden duyduğu doyumun derecesi ise, duyduğu bu haz
ya da ulaştığı bu olumlu duygusal durumun derecesine
eşit olmaktadır. İşin niteliği, ücret, yükselme olanağı, çalışma koşulları, denetim, örgüt, yönetim, çalışanın niteliği, iş
ortamı ve iletişim vb. çeşitli faktörden etkilenir (Beyazsaçlı
ve Serin, 2010: 980). İş görenlerin çalışma ve çalışma dışı
yaşamlarında yer alan çok sayıdaki değişkenin, işlerinden
doyum ya da doyumsuzluk duymalarında etkili olabileceği
ve genel yaşam doyumu ile çalışma yaşamından sağlanan
doyumun karşılıklı etkileşim içerisinde olacağı söylenebilir
(Samadov, 2006: 15).

2.
2.1.

KAPSAM VE YÖNTEM
Materyal-Metot

Araştırma tanımlayıcı olarak planlanmış ve yapılmıştır.
Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde
aktif çalışmakta olan tüm sağlık personeli evren/örneklem
alınmış; hedef kitlenin % 87’sine ulaşılmıştır. Araştırmada,
20 sorudan oluşan Minnesota İş Doyumu Ölçeği (MSQ)
kullanılmıştır. Weiss, Dawis, England, Lofquist (1967) tarafından geliştirilen ve Baycan (1985) tarafından Türkçe’ye
uyarlanan, Cronbach α Güvenirlik Katsayısı; 0,99 olan
MSQ kullanılmıştır. Ölçekte yer alan ifadeler 5’li Likert

1. İçsel Doyum: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20. Başarı,
takdir edilme, işin kendisi, işin sorumluluğu, yükselme
ve terfiye bağlı görev değişikliği gibi işin içsel niteliğine ilişkin tatminkarlıkla ilgili öğelerden oluşmaktadır
(Özmercan, 2010: 106).
2. Dışsal Doyum: 5, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19. Kurum politikası ve yönetimi, denetim şekli, yönetici, çalışma ve
astlarla ilişkiler, çalışma koşulları, ücret gibi işin çevresine ait öğelerden oluşmaktadır (Özmercan, 2010:
106).
3. Genel Doyum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 maddelerini içermektedir
(Serinkan ve Bardakçı, 2009: 122).
Genel doyum puanı; 20 maddeden elde edilen puanların
toplamının 20’ye, içsel doyum puanı; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,
11, 15, 16, 20 içsel faktörleri oluşturan maddelerden elde
edilen puanların toplamının 12’ye, dışsal doyum puanı;
5, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19 dışsal faktörleri oluşturan maddelerden elde edilen puanların toplamının 8’e bölünmesi
ile elde edilmektedir. Genel doyum, içsel doyum ve dışsal
doyum puanları Sağlık Personelinin iş doyumunun derecesi ile doğru orantılıdır (Serinkan ve Bardakçı, 2009:
122).

2.2.

Verilerin Analizi ve Yorumlanması
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1.

ölçeğinde düzenlenmiştir. Değerlendirmeler çok memnunum seçeneğine 5, hiç memnun değilim seçeneğine
1 puan verilerek gerçekleştirilmiştir. MSQ içsel, dışsal ve
genel doyum düzeyini belirleyici özelliklere sahip 20 maddeden oluşmaktadır (Aydın ve Kutlu, 2001: 39; Serinkan ve
Bardakçı, 2009:121).
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(Berry, 1997: 8-9) ve yapılan araştırmalarda iş doyumunu
etkileyen faktörler;

Verilerin istatistiksel analizi, bilgisayarda Statistical
Package For Social Sciences (SPSS) 17.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Anket uygulaması ile elde edilen
verilerin çözümlenebilmesi için ilk olarak bu verilerin
frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları bulundu. Araştırma
verilerinin normal dağılıma uygunluğu için Kolmogorov–
Smirnov Z Testi yapıldı. Gruplar içinde normal dağılım
özelliği göstermeyen (n<30) gruplar için non-parametrik
teknikler, normal dağılım özelliği gösteren gruplar içinse
parametrik analiz teknikleri kullanılmıştır. Verilerin belirli
değişkenlere göre (yaş, eğitim durumu, mesleği, gelir durumu gibi) anlamlı farklılık gösterip göstermediği, sayısal
dağılımların olanak verdiği durumlarda Kruskal Wallis –H
ve Mann-Whitney U Testleri uygulanarak, p<0.05 düzeyi
anlamlı olarak kabul edildi. Gruplar arasında fark bulunduğunda farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu
belirlemek üzere Levene’s Testi ile grup dağılımlarının
homojenliği kontrol edilerek, Post-Hoc; LSD, Tukey HSD
ve Scheffe Testlerinden uygun olanı kullanılmıştır.
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3.
3.1.

BULGULAR VE SONUÇ
Bulgular

Bulguların sunuluşunda öncelikle araştırma grubunun
genel yapısını tanıtıcı istatistiksel dağılımlara yer verilerek
diğer bulgular araştırmanın amaçları ve bu amaçların sunuluş sırasına göre değerlendirilmiştir.

Araştırma grubunu oluşturan personelin % 77,6’sının
kadın; % 35,8’inin ön lisans mezunu; %42,1’inin 40-49
yaş grubunda;% 74,9’unun aylık kazancının 1900-2800
TL arasında;% 24, 3’ünün diğer sağlık personeli (yan dal
hekimi, röntgen teknisyeni, laboratuvar teknisyeni vb.);
%41,5’inin çalışma süresinin 21 yıl ve üzeri; % 37,4’nün
kurumda çalışma süresinin 20 yıl ve üzeri; % 24,6’sının
diğer birimlerde çalıştığı,% 83,9’unun evli olduğu görülmektedir (Tablo1).

Özellikler

Sayı

%

Özellikler

Sayı

%

Cinsiyet

Sayı

%

Eğitim Durumu

Sayı

%

Kadın

284

77,6

Lise

31

8,5

Erkek

82

22,4

Ön Lisans

131

35,8

Toplam

366

100,0

Lisans

109

29,8

Sayı

%

Yüksek Lisans ve Üzeri

95

26,0

20-29 Yaş

34

9,3

Toplam

366

100,0

30-39 Yaş

146

39,9

Aylık Kazanç

Sayı

%

40-49 Yaş

154

42,1

1900-2800 TL

274

74,9

50 Yaş ve üstü

32

8,7

2900-3800 TL

14

3,8

Toplam

366

100,0

3900-4800 TL

11

3,0

Sayı

%

4900-5800 TL

42

11,5

Ebe

83

22,7

5900 TL ve Üzeri

25

6,8

Hemşire Yetkisiyle Çalışa Ebe

29

7,9

Toplam

366

100,0

Hemşire

82

22,4

Sayı

%

Pratisyen Hekim

16

4,4

0-9 Yıl

108

29,5

Uzman Hekim

67

18,3

10-19 Yıl

121

33,1

Diğer

89

24,3

20 Yıl ve Üzeri

137

37,4

Toplam

366

100,0

Toplam

366

100,0

Sayı

%

Sayı

%

0-7 Yıl

57

15,6

Pediatri Servisi

69

18,9

8-15 Yıl

82

22,4

Kadın-Doğum Servisi

59

16,1

16-20 Yıl

75

20,5

Ameliyathane

28

7,7

21 Yıl ve Üzeri

152

41,5

Toplam

366

100,0

Poliklinik

16

4,4

Yaş
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Tablo 1: Araştırma grubunun çeşitli özelliklerine göre dağılımı

Bulunduğu Konum

Çalışma Süresi

Medeni Durum

Çalıştığı Birim

Sayı

%

Yoğun Bakım

30

8,2

Bekar

47

12,8

Acil Servis

53

14,5

Evli

307

83,9

İdari Birim

21

5,7

Dul veya Boşanmış

12

3,3

Diğer

90

24,6

Toplam

366

100,0

Toplam

366

100,0

Tablo 2: İç, dış ve genel doyum puanlarının cinsiyet
değişkenine göre değerlendirilmesi (Mann-Whitney
U testi sonuçları)
Puan
İç Doyum

Dış Doyum

Genel Doyum
*p>0.05
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Kurumda Çal. Süresi

Grup

N

_
X

Kadın

284

180,38

Erkek

82

194,32

Toplam

366

Kadın

284

183,14

Erkek

82

184,73

Toplam

366

Kadın

284

181,72

Erkek

82

189,66

Toplam

366

Z

p

-1,052

0,293*

-0,120

0,905*

-0,599

0,549*

Tablo 2’de görüldüğü üzere cinsiyet değişkenine göre
araştırma grubunun; iç, dış ve genel doyum grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir
(p>0.05).
Tablo 3’te görüldüğü üzere eğitim durumu değişkenine göre araştırma grubunun; dış ve genel doyum grup
ortalamaları arasında fark bulunmadı ancak iç doyum
puanları arasında fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu
(p<0.05). Yapılan Post-Hoc LSD Testi sonucunda, iç doyum
puanlarında farklılığın lisans grubu ile yüksek lisans ve
üzeri grubu arasında yüksek lisans grubu lehine gerçekleştiği belirlendi.
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İç Doyum

Dış Doyum

Genel
Doyum

Grup

N

_
X

X2

Sd

p

8,042

3

0,045*

1,478

3

0,687

2,476

3

0,480

Lise

31

175,61

Ön Lisans

131

178,94

Lisans

109

168,95

Yüksek Lisans ve Üzeri

95

209,06

Toplam

366

Lise

31

167,03

Ön Lisans

131

181,45

Lisans

109

191,73

Yüksek Lisans ve Üzeri

95

182,25

Toplam

366

Lise

31

170,79

Ön Lisans

131

180,11

Lisans

109

178,90

Yüksek Lisans ve Üzeri

95

197,59

Toplam

366

*p<0,05

Tablo 4: İç, dış ve genel doyum puanlarının yaş değişkenine göre değerlendirilmesi (Kruskal Wallis-H testi sonuçları)
Puan

İç Doyum

Dış Doyum

Genel
Doyum

N

_
X

X2

Sd

p

20-29 Yaş

34

193,82

11,103

3

0,011*

30-39 Yaş

146

166,56

40-49 Yaş

154

187,13

50Yaş ve Üstü

32

232,36

Toplam

366
9,028

3

0,029*

10,59

3

0,014*

Grup

20-29 Yaş

34

216,76

30-39 Yaş

146

169,99

40-49 Yaş

154

181,98

50 Yaş ve Üstü

32

217,09

Toplam

366

20-29 Yaş

34

203,87

30-39 Yaş

146

166,83

40-49 Yaş

154

185,58

50 Yaş ve üstü

32

227,91

Toplam

366
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Tablo 3: İç, dış ve genel doyum puanlarının eğitim durumu değişkenine göre değerlendirilmesi (Kruskal Wallis-H testi sonuçları)

*p<0.05

Tablo 4’te görüldüğü üzere yaş değişkenine göre araştırma grubunun; iç, dış ve genel doyum grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu
(p<0.05). Yapılan Post-Hoc LSD Testi sonucunda, iç doyum
puanlarında farklılığın 30-39 yaş grubu ile 50 ve üstü yaş
grubu arasında, 50 ve üstü yaş grubu lehine; dış doyum
puanlarında farklılığın 20-29, 30-39 ile 50 ve üstü yaş grubu arasında, 20-29 yaş grubu lehine; genel doyum puanlarında farklılığın 30-39 ile 50 ve üstü yaş grubu arasında, 50
ve üstü yaş grubu lehine gerçekleştiği belirlendi.
Tablo 5’te görüldüğü üzere aylık kazanç değişkenine
göre araştırma grubunun; dış doyum puanları arasında
fark bulunmadı ancak iç ve genel doyum grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu

(p<0.05). Yapılan Post-Hoc LSD Testi sonucunda, iç doyum
puanlarında farklılığın, 1900-2800 TL grubu ile 4900-5800
TL grubu arasında 4900-5800 TL aylık kazanç grubu lehine; genel doyum puanlarında farklılığın 1900-2800 TL grubu ile 4900-5800 TL grubu arasında, 4900-5800 TL aylık
kazanç grubu lehine gerçekleştiği belirlendi.
Tablo 6’da görüldüğü üzere medeni durum değişkenine
göre araştırma grubunun; dış ve genel doyum grup ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı
ancak iç doyum grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Yapılan Post-Hoc
LSD Testi sonucu farklılığın bekar grubu, evli grubu ile dul
veya boşanmış grubu arasında, evli grubu lehine gerçekleştiği belirlendi.
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Tablo 5: İç, dış ve genel doyum puanlarının aylık kazanç değişkenine göre değerlendirilmesi (Kruskal Wallis-H testi sonuçları)
Puan

Aylık Kazanç
1900-2800 TL
2900-3800 TL
3900-4800 TL
4900-5800 TL
5900 TL ve Üzeri
Toplam
1900-2800 TL
2900-3800 TL
3900-4800 TL
4900-5800 TL
5900 TL ve Üzeri
Toplam
1900-2800 TL
2900-3800 TL
3900-4800 TL
4900-5800 TL
5900 TL ve Üzeri
Toplam

İç Doyum

Genel Doyum

274
14
11
42
25
366
274
14
11
42
25
366
274
14
11
42
25
366

X2

Sd

p

14,922

4

0,005*

181,49
179,07
175,59
215,81
157,24

5,66

4

0,226

176,34
192,5
165,55
233,64
180,56

11,135

4

0,025*

*p<0.05
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Dış Doyum

_
X
173,48
198,32
162,32
236,93
204,62

N

Tablo 6: İç, dış ve genel doyum puanlarının medeni durum değişkenine göre değerlendirilmesi (Kruskal Wallis-H testi sonuçları)
Puan

İç Doyum

Dış Doyum

Genel
Doyum

Grup
Bekar
Evli
Dul veya Boşanmış
Toplam
Bekar
Evli
Dul veya Boşanmış
Toplam
Bekar
Evli

_
X
161,97
188,9
114,88

N
47
306
12
365
47
306
12
365
47
306

Dul veya Boşanmış

12

Toplam

365

X2

Sd

p

7,848

2

0,020*

174,68
184,58
175,17

0,429

2

0,807

166,05
187,39

3,981

2

0,137

137,46

*p< 0,05

Tablo 7: İç, dış ve genel doyum puanlarının bulunduğu konum değişkenine göre değerlendirilmesi (Kruskal Wallis-H testi sonuçları)
Puan

İç Doyum

Dış Doyum

Genel
Doyum

218

Grup

N

_
X
171,19
144,21
182,77
212,25
215,90
178,89

X2

Sd

p

12,796

5

0,025*

173,07
180,07
197,74
169,22
187,40
180,85

2,770

5

0,735

171,97
158,62

5,829

5

0,323

Ebe
Hemşire Yetkisiyle Çalışan Ebe
Hemşire
Pratisyen Hekim
Uzman Hekim
Diğer
Toplam
Ebe
Hemşire Yetkisiyle Çalışan Ebe
Hemşire
Pratisyen Hekim
Uzman Hekim
Diğer
Toplam
Ebe
Hemşire Yetkisiyle Çalışan Ebe

83
29
82
16
67
89
366
83
29
82
16
67
89
366
83
29

Hemşire

82

189,12

Pratisyen Hekim
Uzman Hekim

16
67

195,97
204,46

Diğer

89

179,16

Toplam

366
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İç Doyum

Dış Doyum

Genel Doyum

Grup

N

_
X

X2

Sd

p

Pediatri Servisi

69

188,64

19,818

7

0,006*

Kadın Doğum Servisi

59

142,20

Ameliyathane

28

180,86

Poliklinik

16

237,75

Yoğun Bakım

30

182,60

Acil Servis

53

163,64

İdari Birim

21

202,64

Diğer

90

205,33

Toplam

366

Pediatri Servisi

69

179,82

14,576

7

0,042*

Kadın Doğum Servisi

59

146,81

Ameliyathane

28

202,09

Poliklinik

16

214,69

Yoğun Bakım

30

181,77

Acil Servis

53

173,94

İdari Birim

21

227,21

Diğer

90

195,05

Toplam

366

Pediatri Servisi

69

186,8

18,244

7

0,011*

Kadın Doğum Servisi

59

141,95

Ameliyathane

28

186,91

Poliklinik

16

229,16

Yoğun Bakım

30

181,57

Acil Servis

53

167,00

İdari Birim

21

217,36

Diğer

90

201,49

Toplam

366

*p<0,05

Tablo 7’de görüldüğü üzere bulunduğu konum değişkenine göre araştırma grubunun; dış ve genel
doyum puan ortalamaları arasında fark bulunmadı ancak
iç doyum grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel
olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Yapılan Post-Hoc Tukey
HSD Testi sonucu farklılığın hemşire yetkisiyle çalışan ebe
grubu ile uzman hekim grubu arasında, hemşire yetkisiyle
çalışan ebe grubu lehine gerçekleştiği belirlendi.
Tablo 8’de görüldüğü üzere çalıştığı birim değişkenine
göre araştırma grubunun; iç, dış ve genel doyum grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Yapılan Post - Hoc LSD Testi sonucunda,
iç doyum puanlarında farklılığın, kadın doğum servisi ile
diğer birimler arasında, diğer birimler lehine; dış doyum
puanlarında farklılığın, kadın doğum servisi, ameliyathane, poliklinik, idari birim ile diğer birimler arasında, idari
birim lehine; genel doyum puanlarında farklılığın, kadın
doğum servisi ile diğer birimler arasında, diğer birimler
lehine gerçekleştiği belirlendi.
Tablo 9’da görüldüğü üzere çalışma süresi değişkenine
göre araştırma grubunun; iç doyum puan ortalamaları
arasında fark olmadığı ancak dış ve genel doyum grup
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı

Tablo 9: İç, dış ve genel doyum puanlarının çalışma süresi
değişkenine göre değerlendirilmesi (Kruskal Wallis-H
testi sonuçları)
Puan

İç Doyum

Dış Doyum

Genel
Doyum

Çalışma Süresi

N

_
X

X2

Sd

p

0-7 Yıl

57

191,34

7,644

3

0,054

8-15 Yıl

82

181,72

16-20 Yıl

75

155,25

21 Yıl ve Üzeri

152

195,46

Toplam

366

0-7 Yıl

57

208,41

8,439

3

0,038*

8-15 Yıl

82

180,47

16-20 Yıl

75

156,79

21 Yıl ve Üzeri

152

188,97

Toplam

366

0-7 Yıl

57

198,99

8,693

3

0,034*

8-15 Yıl

82

181,37

16-20 Yıl

75

153,49

21 Yıl ve Üzeri

152

193,64

Toplam

366
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Tablo 8: İç, dış ve genel doyum puanlarının çalıştığı birim değişkenine göre değerlendirilmesi (Kruskal Wallis-H testi sonuçları)

*p<0.05

bulundu (p<0.05). Yapılan Post-Hoc LSD Testi sonucu dış
doyum grup ortalamalarında farklılığın 0-7 yıl grubu, 16-20
yıl grubu ve 21 yıl ve üzeri grubu çalışma süresi arasında,
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0-7 yıl grubu lehine; genel doyum puanlarında farklılığın
0-7 yıl, 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri çalışma süresi arasında,
0-7 yıl lehine gerçekleştiği belirlendi.

_
X

X2

Sd

p

108

181,32

0,069

2

0,966

121

183,99

2,507

2

0,285

Puan

Grup
0-9 Yıl

İç Doyum

10-19 Yıl
20 Yıl ve Üzeri

137

184,78

Toplam

366

Dış Doyum

Genel
Doyum

N

0-9 Yıl

108

181,90

10-19 Yıl

121

173,17

20 Yıl ve Üzeri

137

193,89

Toplam

366

0-9 Yıl

108

182,26

10-19 Yıl

121

178,93

20 Yıl ve Üzeri

137

188,51

Toplam

366

0,548

2

0,760

İş doyumuna zemin hazırlayan birbirinden bağımsız pek
çok faktör vardır ve bu faktörlerin etki derecesi kurumdan
kuruma değişim gösterebilir. İş doyumunun arttırılması
için ise,
a. Yöneticilerin tek taraflı kararlar almaları yerine tüm
çalışanların kararlara katılımını sağlamak adına sürekli fikir ve bilgi paylaşımını sağlaması, bu amaçla
belirli periyotlarla tüm çalışanları kapsayan toplantıların yapılması,

*p>0.05
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Tablo 10. İç, dış ve genel doyum puanlarının kurumda çalışma
süresi değişkenine göre değerlendirilmesi(Kruskal
Wallis-H testi sonuçları)

Unutulmamalıdır ki sağlık sektörü, oldukça riskli, stresli koşullarda “insana” yüz yüze hizmet sunan, bu esnada
da hizmet sunduklarına kaliteli hizmetin yanında memnuniyet sağlama gerekliliği içerisinde olan meşakkatli bir
hizmet sektörüdür. Sağlık personelinin; fiziksel, psikolojik
ve sosyal iyilik halinin sürdürülmesi için örgütlerin gerekli
imkanları sunması, yöneticilerin de destekleyici olması gerekmektedir. Takdir edilir ki işinden memnun olan her çalışan bu memnuniyetini sunduğu hizmete de yansıtacaktır. Bunun sonucunda işinden memnun olan kişinin artan
verimliliği işletmenin genel performansına da yansıyacak,
dolayısıyla işletme verimliğini artırıcı bir etki yaparak müşteri memnuniyetini de arttırarak kurumsal kimliğe olumlu
yansımalar yapacaktır.
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Tablo 10’da görüldüğü üzere kurumda çalışma süresi değişkenine göre araştırma grubunun iç, dış

b. Performans değerlemeleri yapılması; ücret belirlemesinde kişilerin performanslarının ve piyasa
ücretlerinin dikkate alınması, iyi bir ödül sistemi
uygulanması,

ve genel doyum grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05).

3.2.

Sonuç ve Öneriler

c. Çalışanlara kariyer
imkanları verilmesi,

Araştırma sonuçlarımız;
1.

İş doyum puanlarında (iç, dış, genel); cinsiyet ve kurumda çalışma süresi değişkenine göre istatistiksel
olarak fark yoktur.

2.

Dış ve genel doyum puanlarında; medeni durum, eğitim durumu ve bulunduğu konum değişkenine göre
fark yoktur.

3.

Dış doyum puanlarında; aylık kazanca göre fark
yoktur.

4.

İç doyum puanlarında; çalışma süresi değişkenine
göre fark yoktur.

5.

İç doyum; 50 ve üstü yaşta, yüksek lisans ve üzeri
eğitimlilerde, 4900-5800 TL aylık kazançta, evli grupta,
hemşire yetkisiyle çalışan ebelerde, diğer birimlerde
daha yüksektir.

6.

Dış doyum; 50 ve üstü yaşta, idari birimde, 0-7 yıldır
çalışanlarda daha yüksektir.

7.

Genel doyum; 50 ve üstü yaşta, 4900-5800 TL aylık kazançta, diğer birimlerde, 0-7 yıldır çalışanlarda daha
yüksektir.

gelişimine

paralel

eğitim

d. Tüm çalışanların haklarının korunması ve çalışanların hiç birinin hakkının yenilmemesi, başarılarının
takdir edilmesi, her bir çalışana değer verildiğinin
hissettirilmesi,
e. Çalışanlar arasındaki iletişim ve motivasyonu
arttırmak amacıyla sosyal faaliyetler düzenlenmesi,
Bu önlemlerin gerçekleştirilmesi adına,
1.

Özel sektörde olduğu gibi tüm sağlık kurumlarında bir
an önce “İnsan Kaynakları Yönetim Birimleri” kurulması; bu birimlere konusunda uzman “İnsan Kaynakları
Müdürleri” atanması; çalışanın; “işe alım, motivasyon,
kariyer yönetimi, eğitim, işten çıkarma” gibi tüm süreçlerde yol gösterici ve destekleyici olması. Böylece
“Hasta Hakları Birimleri” gibi bir nevi “Çalışan Hakları
Birimi” niteliğinde bir birimin etkin şekilde yönetimi
çalışanın değer gördüğünü hissetmesine, psikolojik
açıdan kendini güvende hissetmesine, motivasyon, iş
doyumu ve örgütsel bağlılıklarının artmasına zemin
hazırlayacaktır. Bu durumda kurum ya da örgütün
performansını arttırarak kurumsallaşmaya zemin
hazırlayacaktır.

Son dönemde kurumumuzda gözlemlediğim kadarıyla, Avrupa standartlarıyla uyumlu olacak şekilde
ülkemizde de hemşirelik ve ebelik mesleklerinin resmen iki ayrı meslek olarak benimsenmesi bu nedenle
3 yıldır hemşirelik alanında çalışan ebelere hemşire
yetkisi verilmesi gibi faktörlerle Ebelik-Hemşirelik
meslekleri adeta karşı karşıya gelmiş durumdadır. Bu
durumun düzeltilmesi için;

5.

Aşan, Öznur ve Erenler, Esra (2008), “İş Tatmini ve Yaşam Tatmini
İlişkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Cilt 13, No. 2, sayfa: 203-216.

6.

Aydın, Rahime ve Kutlu, Yasemin (2001), “Hemsirelerde İş Doyumu ve
Kişiler Arası Çatışma Eğilimi ile İlgili Değişkenler ve Doyumun Çatışma
Eğitimi İle İlişkisini Belirleme”, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi, Cilt 5, No. 2, sayfa: 37-45.

7.

Bakan, İsmail ve Büyükbeşe, Tuba (2004). Örgütsel İletişim ile İş
Tatmini Unsurları Arasındaki İlişkiler: Akademik Örgütler İçin Bir Alan
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■■ Her meslek kendi alanında özel ve en iyi olarak
değerlendirilmeli; hiçbir meslek mensubu diğer bir mesleğin yetkisiyle çalıştırılmamalıdır.
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8.

Baş, Türker ve Ardıç, Kadir (2002), “Yükseköğretimde İş Tatmini ve
Tatminsizliği”, İktisat İşletme ve Finans, Cilt 17, No. 198, sayfa: 72-81.
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Hill

10.
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■■ Bu ikilemin giderilmesi için Ebelik ve Hemşirelik
Lisans programları birleştirilerek, eğitim müfredatı yeniden düzenlenerek, 2 yıl genel eğitim sonrası 3. Sınıfta branşlaşmaya gidilmesi sağlanabilir.
Böylece Kadın-Doğum alanını seçenler KadınDoğum Hemşiresi olarak mezun edilebilir.
Sonuç olarak, örgütlerin yaşamını sürdürmesinde rol alan
her meslek grubundaki her bireyin ayrı gereksinimleri
olduğunun ve her bireyin kendi başına ayrı bir dünya olduğunun unutulmaması gerekir. İnsan faktörü olmadan
örgüt başarısının mümkün olmadığı, insanların da insanca bir ortamda değer görme hakkına sahip olarak hizmet sunma gereksinimi göz ardı edilmemelidir. Örgütler
elektronik bir program değildir ve bu örgütlerde hizmet
sunanlar da robot olmayıp; farklı istek, inanç ve ihtiyaçları
olan insanlardır. Her insanın farklı birer birey olduğu ve
ancak insana insanca değerle örgütlerin vazgeçilmez hale
gelebileceği unutulmamalıdır. Şu bir gerçektir ki örgütler
işinden doyum alan, örgüte bağlı, fiziksel ve ruhsal iyilik
halindeki çalışanlarla başarıya ulaşılabilir. Bu ise ancak
İnsan Kaynaklarının etkin yönetimiyle mümkün olabilir.
Böylece kaynaklarını etkin ve verimli kullanan örgütler
çarkın dişlileri kırılmadan, uzun vadede devamlılığını da
sağlayabileceklerdir.
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SİTOLOJİK VE PATOLOJİK TANI ARASINDAKİ UYUMUN
BİR KALİTE İNDİKATÖRÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
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Ülkemizde sağlık hizmeti sunumunda önemli bir role sahip olan eğitim ve araştırma hastanelerinin performanslarının ölçümü
ve buna göre yapılması gereken iyileştirmelerin tespiti kaynakların verimli kullanımı için temel şarttır. Bu çalışmada, sağlık
hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla uygulamaya giren hizmet kalite standartları indikatör yönetimi doğrultusunda bir
eğitim ve araştırma hastanesi kalite indikatörlerinden biri olan “Sitolojik ve Patolojik Tanı Arasındaki Uyum”un 2014-2015 yılları
takibini yapılmaktadır. Patoloji de tanı koyma sürecinde çok farklı etmenlerin etkisi vardır. Patologların tüm sürecin farkında
olmaları, daha doğru tanı verme olasılığını arttıracaktır.
Bu yazıda tanı koyma sürecinin analitik değerlendirmesinden, kalite kontrolünün tanıdaki yerinden, tanıların tekrarlanabilirliğini
nasıl sağlayabileceğimizden söz edildi.
Anahtar Kelimeler: Sonuçların tekrarlanabilirliği, Patoloji, Kalite kontrol, Belirsizlik

ASSESSMENT OF THE COMPLIANCE BETWEEN PATHOLOGICAL AND CYTOLOGICAL DIAGNOSIS AS A QUALITY INDICATOR
SUMMARY

01-04 Mart 2016, Antalya

ÖZET

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

1

Measuring performances of the Training and Research Hospitals that has the an important role in health service provision in our
country and determination of ameliorations needed to be done accordingly are sine qua non for efficient use of resources. The
current study was carried out in accordance with service quality standarts indicator management which has been implemented
in order to improve the quality of health services
A lot of factors affects the diagnostic process in pathology. Awareness of the pathologist about the diagnostic process may
increase the accuracy of the diagnosis. In this review uncertainty of the medicine, analytic evaluation of the diagnostic process,
place of the quality control in pathology, the concept of error and accuracy, factors effecting the diagnostic agreement and the
reproducibility of the diagnosis were discussed.
Keywords: Reproducibility of results, Pathology, Quality control, Uncertainity

1.
1.1.

GİRİŞ VE AMAÇ
Kalite İndikatörleri

Hizmetin gelişiminin sürekli izlenmesi, durum tespiti
vasıtası ile ileriye dönük planlamaların yapılması, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması, kurumlar ve

birimler arası kıyaslamaların yapılması gibi pek çok kazanımı beraberinde getiren bu anlayış sağlık hizmeti sunucuları için de sistemin her kademesinde bir gerekliliktir
(Kalite İndikatörleri ve SİYOS, 2014: V). İndikatör yönetimi
açısından önemli noktalardan biri de veri kalitesidir. Veri
doğru ve kaliteli değilse, yapılacak her tür analiz ve değerlendirme, hastaneyi doğruya götürmeyecektir. O yüzden
hastaneler veri kalitesinin sağlanmasına yönelik bütün
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tedbirleri almalı, bu konuda gerekli eğitimleri vermeli ve
bilgi yönetim sistemi alt yapılarını güçlendirmelidirler.
Kalite ölçme ve değerlendirme sisteminde bilgi yönetim
sisteminden azami derecede faydalanılmalıdır. Elektronik
bilgi sisteminin aktif olarak kullanılması veri toplamayı kolaylaştıracak ve gerçekçi bilgiler elde etmeyi sağlayacaktır
(Kalite İndikatörleri ve SİYOS, 2014: 5). Kalite çalışmaları
çerçevesinde ölçmediğimiz bir şeyi iyileştiremeyeceğimiz
gerçeğinden ve ölçümlerde kullanılacak ortak bir dil gereksiniminden yola çıkılarak, Sağlık Bakanlığı’nın stratejik
hedefleri, toplumun ve sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda “Sağlıkta Kalite Standartları(SKS) İndikatörleri”
oluşturulmuştur.(Kalite İndikatörleri ve SİYOS, 2014: 6).
Tüm sağlık hizmeti yapılanmalarında ortak amaç “… doğru
işlemleri, doğru kişilere, doğru zamanda uygulamak ve ilk
defasında doğru yapmak.”tır.

1.2.
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Sitolojik Tanı ve Patolojik Tanı

Histopatolojik incelemeler, özellikle malign hastalıkların tanısında altın standart olarak kullanılmaktadır. Sitoloji(hicre
bilimi ise, rezeksiyonu mümkün olmayan kitlelerde kesin
tanı amaçlı ya da tarama testi olarak kullanılabilmektedir.
Kitlelerden enjektör yardımıyla alınan örnekler (tiroid, lenf
nodu, tükrük bezi vb) aspirasyon sitolojisi, vücut boşlularına ya da vücut dışına dökülen hücrelerin toplanması ile
elde edilen örnekler eksfoliatif sitoloji oalrak adlandırılmaktadır. Sitolojik incelemeler hücre bloğu, immünohistokimya
ve moleküler tetkikler ile birlikte kullanılabilmekte ve giderek rutin klinik pratikte daha çok yer almaktadır.
Sitolojik tanıların daha objektif gruplar halinde verilmesi,
patoloji ile klinik arasındaki anlaşmayı artırmak ve tedavi
algoritmalarını daha net belirlemek için organlara göre
tanı sınıflamaları ve standardizasyonlar belirlenmektedir.
Servikal sitolojiler için 2001’den itibaren Bethesda klasifikasyonu (The Bethesta System, 2015 Springer) yine tiroid
sitolojileri için 2010’dan itibaren Bethesda klasifikasyonu
(The Bethesta System, 2010) kullanılmaktadır.
Bu sınıflamalarda yetersiz, benign, malign kategorileri
yanı sıra şüpheli kategorileri de mevcuttur. Şüpheli kategoriler ayrı birer tanısal kategori olup, sitopatoloğun tanı
koyamadığını değil, izlenen morfolojnin tanı için net bulgu
içeremediğini belirtir.
Sitoloji ve patoloji uyumu, sitolojik tanı kalitesinin değerlendirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır
Ayrıca uyumsuz olgular eğitim amacıyla kullanılabilmekte ve sistemik tekrarlayan hataların engellenmesi
sağlanabilmektedir.

1.3.

Amaç

Patoloji laboratuvarı süreçlerinde klinik etkililiğin ve hasta
güvenliğinin izlenmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
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2.
2.1.

KAPSAM VE YÖNTEM
Kapsam

Bu çalışmanın kapsamı, 2014 Ocak-1015 Mayıs tarihleri
arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
patoloji kliniğindeki gerçekleşen sitolojik ve patolojik tanıları kapsamaktadır.

2.2.

Yöntem

Sitolojik ve patolojik tanı uyum oranı; aynı hastada aynı
dokudan alınmış örneklerle gerçekleştirilmiş sitolojik ve
patolojik incelemelere ilişkin tanılar arasındaki uyumu değerlendirmek üzere geliştirilmiş ölçüm aracıdır.
Hastanemizde her patoloji raporu onaylanmadan önce
eski biyopsi ya da sitoloji raporu olup olmadığı kontrol edilmekte ve uyumluluk ekranları işaretlenmektedir. Sistemde
önceki sitolojinin tanısı yetersiz, şüpheli, benign ve malign
olarak işaretlenmektedir. Bu sitoloji ile ilişkili biyopsi ise benign ya da malign olarak kategorize edilmektedir.
Hastanemizde patoloji raporları onaylanırken, onay ekranında patoloji sitoloji uyumunun kontrol edilip edilmediği
uyarısı yapılmaktadır.
Aylık periyotlar halinde sitoloji ve patoloji kategorileri çapraz tablolar oluşturularak incelenmektedir. Sitolojisi benign olan ve biyopsi sonucu benign olan olgular ile sitolojisi malign olup biyopsisi malign olan olgular kesin uyumlu
olarak; sitolojisi benign olan ve biyopsi sonucu malign
olan olgular ile sitolojisi malign olup biyopsisi benign olan
olgular kesin uyumsuz olarak belirtilmektedir.
Yetersiz ve şüpheli kategorilerde uyum tespiti başka nedenlere de bağlı olabileceği için ayrıca değerlendirilmektedir.
Uyumlu ve uyumsuz vakalar aylık olarak derlenmekte,
raporları incelenip seçilen vakalar tüm bölümün katıldığı
haftalık olgu sunumu toplantısında tartışılmaktadır.
İlgili ayda; (aynı hasta ve aynı dokuda sitolojik ve patolojik
tanı açısından uyumlu olan vaka sayısı/aynı hasta ve aynı
dokuda sitolojik ve patolojik inceleme yapılmış vaka sayısı)x100 şeklinde hesaplama yapılmaktadır.
Veri kaynaklarımız Hastane Bilgi Yönetim sistemi(HBYS) ve
yazılı kayıtlardır.
Hastanemiz, kendi uygulamaları ve ihtiyaçlarına yönelik
olarak elektronik ortamda ve yazılı formlar oluşturmuştur.
Veri toplama periyodu 1 aydır.
Veri analiz periyodu 1 aydır.
Sitolojik ve Patolojik Tanı Uyum Oranı indikatörünün alt
indikatörleri doku bazında sitolojik ve patolojik tanı uyum
oranlarıdır.
Sitolojik ve patolojik tanı arasındaki uyum indikatörünün
çıkış noktası, hasta güvenliği ve klinik etkililiktir.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etik Kurulu onayı alınmıştır.

3.1.

BULGULAR VE SONUÇ
Bulgular

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümünde 2014 Ocak-1015
Mayıs tarihleri arasında kalite parametrelerinde sitoloji
patoloji uyumluluğu belirtilen olgular bilgi işlem sisteminden alındı.
Tüm sitoloji-biyopsi uyumları ve tiroid sitoloji uyumları
incelendi.
Hastane bilgi işlem sistemine sitoloji patoloji uyum oranı girilmiş 429 olgu saptandı. Sitolojisi yetersiz olan 58 olgunun,
43’ü (%74.1) benign, 15’i (%25.9) malign; sitolojisi benign
olan 149 olgunun135’i (%90.6) benign,14’ü (%9.4) malign;
sitolojisi şüpheli olan 177 olgunun108’i (%61.0) benign,
69’u (%39.0) malign ve sitolojisi malign olan 46 olgunun,2’si
(%4.4) benign,44’ü (%95.6) malign olarak raporlanmıştır.
Tablo 1: Sitolojik-patolojik tanılar arasındaki uyum
Tüm olgular

Biyopsi Tanısı

Sitoloji Tanısı

Benign
n(%)

Malign
n(%)

Toplam
n (%)

Yetersiz

43(74.1)

15(25.9)

58 (13.5)

Benign

135(90.6)

14(9.4)

149 (34.6)

Şüpheli

108(61.0)

69(39.0)

177 (41.2)

Malign

2(4.4)

44(95.6)

46 (10.7)

Toplam

288

142

430

Tiroid sitoloji biyopsi uyumu için ise veriler şu şekildedir:
339 olgu saptandı. Sitolojisi yetersiz olan 52 olgunun,
39’u (%75.0) benign, 13’ü (%25.0) malign; sitolojisi benign olan 115 olgunun 104’ü (%90.4) benign, 11’i (%9.6)
malign; sitolojisi şüpheli olan 139 olgunun’ 85’i (%61.1)
benign, 54’ü (%38.9) malign ve sitolojisi malign olan 33
olgunun, 1’i(%3.0) benign, 32’si (%97.0) malign olarak
raporlanmıştır.
Tablo 2: Troid sitolojik-patolojik tanılar arasındaki uyum
Troid

Biyopsi Tanısı

Sitoloji Tanısı

Benign
n(%)

Malign
n(%)

Yetersiz

39(75.0)

13(25.0)

52(15.3)

Benign

104(90.4)

11(9.6)

115(33.9)

Toplam
n (%)

Şüpheli

85(61.1)

54(38.9)

139(41.0)

Malign

1(3.0)

32(97.0)

33(9.8)

Toplam

229

110

339

Çalışmalarda sitolojik-patolojik tanı uyum oranı, mesleki
yetkinliğin kontrol edildiği endişesi ve bilgi sistemlerine
entegrasyon zorluğu sebebiyle takibinde sorunlar yaşanan bir indikatördür. Hastanemizde sitoloji patoloji
uyumunun tartışıldığı toplantılarda, sunulan olgularda
raporu kimin onayladığı belirtilmemektedir. Bu şekilde mesleki yetkinliğin kontrol edildiği endişesi aşılmaya

çalışılmaktadır. Çalışan direnci bilgilendirme ve eğitimlerle aşılabilse dahi sitoloji ve patoloji işlemlerinin aynı
kurumda yapılmadığı durumlarda, veri sayısı minimum
seviyede kalmaktadır. İndikatörü otomasyon üzerinden
takip edemeyen hastaneler, bu işleme yönelik takip formları kullanmışlardır. Diğer yandan çok yüksek hasta sirkülasyonunun olduğu hastanelerde bu indikatörün takibinin
gerçekleştirilmesi, veri sayısı az da olsa, büyük bir karşılaştırma tablosu gerektireceğinden fazla iş yükü oluşturmaktadır. Bu sorunları aşmak için hastanemizde metin
madenciliği yöntemleri ile deneme çalışmaları yapılmıştır
(Dursun B., 36th European Congress). Hastanemizde ayrıca her rapor öncesi uyarı mesajı verilmesi ile uyumluluğun tespit edilmesi hatırlatılmış ve uygun işaretlemeler ile
veritabanına bilgi eklenmesi sağlanmıştır(Aksoy Altınboğa
A., 6.Sitopatoloji Kong.)
Hastanelerin %59,52’si en sık uyumsuzluk görülen dokuyu
‘tiroid bezi’ olarak bildirmişlerdir fakat bu veri tek başına
tiroid bezinde en çok uyumsuzluk görüldüğünü göstermemektedir. Bu kanıya varmak için doku bazında işlem sayılarına ihtiyaç duyulmakta ve doku bazında uyum oranının
uzun vadede takibini gerekmektedir. Bu oranın düşük
olmasının sebeplerinden birisi uyum oranlarına bakılırken paydada yetersiz ve şüpheli olguların da alınmasıdır.
Hastanemizde yapılan analizlerde yetersiz ve şüpheli olgular ayrıca değerlendirildiğinden uyum oranları beklendiği gibi yüksektir. Ayrıca hastanemizde tiroid sitolojilerinin uyumu ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada (Aksoy
Altınboğa A., 6.Sitopatoloji Kong) bilgi işlem sisteminde
uyumsuz olarak belirtilen vakalar yeniden incelenmiş; sitolojisi malign, patolojisi benign 1 olguya ait yaymalarda
sitomorfolojik bulguların histoloji ile örtüştüğü ancak çok
nadir görülen bir morfolojik varyant nedeniyle bu uyumsuz tanının kaçınılmaz olduğu tespit edilmiştir. Yine bu çalışmada sitolojisi benign patolojisi malign olarak belirtilen
olgularda ise, bilgi işlem sisteminde hatalı işaretlemeler
yanısıra biyopside tespit edilen ve muhtemelen sitolojik
materyalde bulunmayan mikrokarsinom odakları tespit
edilmiş, bazı olgular ise tekrar değerlendirmede en fazla
şüpheli kategoriye alınabilmiştir.
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Yetersiz örneklemelerin çoğunu klinikteki örnekleme hataları oluşturmaktadır. Aspirasyon sitolojisi yönteminin
değişikliği sonrasında bazı hastanelerde uyum oranının
arttığı bildirilmiştir. Yetersizliğe neden olabilecek laboratuvar kaynaklı boyama kalitesindeki sorunlar da ayrıca
değerlendirilmesi gereken konulardır.

3.2.

Sonuç

Bu konuda gerçekleştirilecek uygulamalar zaman içinde
tecrübe kazanıldıkça daha iyi bir noktaya gelecektir. Her
kurumun kendine özgü sorunları ve çözüm yolları olacaktır. Bu da, hem kurum tecrübesi hem de ülke deneyimimizin artırılması için kaçınılmazdır. Dolayısı ile her kurumun
bu yöndeki çabası çok önemlidir.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN
ÖLÇÜLMESİ VE RUHSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Sevgi UYGUN

Bu araştırma, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının psikolojik dayanıklılığının ölçülmesi, ruhsal durumlarını ve ruhsal
durumlarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırma aynı zamanda sağlık
çalışanlarının ruhsal durumlarını etkileyen faktörlerle profesyonel destek alarak baş etmesini sağlamak amacıyla hastanelerde
sadece çalışanlara hizmet verecek psikodestek birimine olan ihtiyacın belirlenmesine yönelik planlanmıştır. Ankara ilinde
bulunan Ankara 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinde, Ekim 2015-Kasım 2015 tarihleri
arasında gerçekleştirilen araştırmanın örneklemi 145 sağlık çalışanından oluşmaktadır. Araştırma da veri toplama aracı olarak;
“Bilgi Formu”, Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ) ve “Genel Sağlık Anketi-28” (GSA-28) kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının çalışma şeklinin sosyal yaşantılarını etkileme oranının %64,83 (n= 94) olduğu,
çalışılan kurumlarda psikolojik sorunlara yönelik profesyonel çözümlerin % 87,59(n= 127) oranında bulunamadığı, şayet
psikodestek birimi olsaydı profesyonel destek alırdım diyenlerin % 88 (n= 128) olduğu; sağlık çalışanları psikodestek birimi
kurulma ihtiyacına yönelik ise % 86,21(n=125) oranında olumlu baktıkları, yine araştırma kapsamına alınanlardan %42(n=61)’sinin
stresli olayların üstesinden gelmekte güçlük çektiği, %43(n=62)’ünün ise hayatında ki olumsuzlukların etkisinden kurtulmasının
uzun zaman aldığı belirlenmiştir.
GSA-28 puanları psikolojik sorun yaşayan ve psikolojik destek alma durumuna göre karşılaştırıldığında psikolojik destek
alanlarla, ruhsal sorun yaşayan ve yaşamayan grup arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (F=0,849, p<0,05). Bu sonuca
göre psikolojik destek alan sağlık çalışanlarının fazla olması profesyonel desteğe ihtiyacı destekler niteliktedir.
GSA-28 puanları; meslek süresi, haftalık ortalama çalışma süresi, mesai şekli ve sosyal yaşama etkisine göre karşılaştırıldığında
anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Kurumsal psikolojik destek durumuna göre GSA-28 puan ortalamasına bakıldığında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.
(F=3,14, p<0,05) Benzer şekilde psikodestek biriminin kurulmasını isteyenlerin GSA-28 puan puanlarının anlamlı bir şekilde daha
yüksek olduğu saptanmıştır.( F=1,742,p<0,05)
Araştırma bulguları ve literatür araştırması sonuçlarına göre ruhsal yönden risk altında olan sağlık çalışanlarına bu konuda
profesyonel hizmet sunabilecek ünitelerin kurulmasına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.
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Kalite ve Verimlilik Uzmanı, Ebe, Ankara 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, sevgioz3307@gmail.com

Anahtar Kelimeler: Ruh Sağlığı, Psikodestek, Çalışan Güvenliği

MEASUREMENT AND EVALUATION OF PSYCHOLOGICAL STABILITY IN HEALTH MENTAL STATE EMPLOYEES
SUMMARY
In this study, measurement of hospital health workers who work in the resilience, was planned to evaluate the factors that affect
mental health and mental condition. Research is planned for the same time in order to provide professional support to deal
with the factors that affect mental health by health workers in hospitals will serve only to employees who need to determine
psikodestek unit. Located in Ankara Ankara 3rd District Association of Public Hospitals Secretary General of connected health care
facilities from October 2015-November 2015 The sample consists of 145 studies carried out between healthcare professionals.
Research as a data collection tool; “Information Form”, Short Resilience Scale (KPSÖ) and “General Health Questionnaire-28”
(GSA-28) was used.
The rate affect the social life of how the work of health professionals According to the survey % 64.83 (n = 94) that, institution
in% of professional solutions for psychological problems % 87.59 (n = 127), the rate can not be found, if they were psikodestek
unit I received professional support those who say % 88 (n = 128) where; health workers psikodestek unit devoted to the need to
establish if the % 86.21 (n = 125) the rate they look positive, though %42 of those taken in the study (n = 61) had had difficulties
in overcoming stressful events, % 43 (n = 62) patients get rid of the negativity that is the life of the effect is determined that takes
a long time.
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GSA-28 scores compared to living psychological problems and psychological support space by taking support on the
psychological, emotional problems was determined to be a significant difference between living and living groups (F = 0.849, p
<0.05). The results of psychological support by being more supportive of healthcare workers need professional support.
GSA-28 scores; occupation period, average weekly working time, a significant difference compared to the impact the shape of
working and social life could be found.
Corporate psychological support by the state when it is determined that there is a significant difference in mean scores on the
GSA-28 is viewed. (F = 3.14, p <0.05) Similarly, in a meaningful way GSA-28 score points for those who want the establishment of
psikodestek unit was found to be higher. (F = 1.742, p <0.05)
The research findings and literature on the psychological aspects of health care workers at risk, according to the results of the
committee said that the units need to be able to offer professional services in this regard.

1.
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GIRIŞ

Sağlık; Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımına göre,
“sadece hastalık veya sakatlık durumunun olmayışı değil,
aynı zamanda kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden
tam bir iyilik hali” olarak ifade edilmektedir.
Ruh Sağlığı ise; toplumlar ve kültürler arası değişiklik
göstermekle birlikte,“Bireyin kendi kendisiyle ve çevresiyle dinamik bir denge ve uyum içinde olması” şeklinde
kabul edilmektedir (Özbucak C., 2007).
Ruh sağlığı, “Yaşamdaki gündelik stresörlerle baş edebilme, verimli bir şekilde çalışabilme ve üretken olabilme ve
toplumun diğer ögeleri ile ilişki kurabilmeyle karakterize
ve kişinin yeteneklerinin farkında olduğu bir iyi oluş durumu” dur (McDaid D.,2005).
Birey yaşamını geçmekte olan bir zaman dilimi içinde ve
değişen mekânlarda; kendisiyle, ailesi ve yakın çevresiyle,
içinde yaşadığı toplumla, yaptığı iş ya da görevi ile yoğun
ilişkiler ağı içinde sürdürmektedir. Eğer bu ilişkiler ağında
denge, uyum ve doyum mevcut ise, birey ruhsal yönden
sağlıklıdır (Yurdakul S.,1999).
Tanımlara bakıldığında ruh sağlığını genel anlamdaki sağlıktan ayırmak mümkün değildir. 1998 yılında Kopenhag’da
yapılan 48. Avrupa Bölge Komitesi toplantısında “herkes
için sağlık” yaklaşımı olgunlaştırılarak “Sağlık 21” başlığıyla
21’inci yüzyıl için sağlık alanında 21 hedef belirlenmiştir.
6. hedef ruh sağlığının geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.
Bu başlığın altında ruh sağlığı ile ilgili “2020 yılına kadar
insanların psikososyal iyilik halinin geliştirilmesi ve ruh
sağlığı sorunu olan insanların ulaşabileceği daha kapsamlı
hizmetlerin oluşturulması gerektiği” belirtilmiş ve alt hedefler olarak da:
− Sağlığı kötü yönde etkileyen ruh sağlığı sorunlarının
prevelansının azaltılması ve insanların stresli yaşam olayları ile başa çıkabilme yeteneğinin arttırılması gerektiği,
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− Halen yüksek intihar hızlarına sahip ülkelerde ve nüfus
gruplarında intihar hızının en az üçte bir oranında azaltılması gerektiği, belirlenmiştir.(TSHGM,2011:2-3 )
Ruh Sağlığının Önemi; Dünya Sağlık Örgütü verilerine
göre yaşamı boyunca herhangi bir psikiyatrik bozukluğu
olanlar; Brezilya’da %36.3, Kanada’da %37.5, Hollanda’da
%40.9, ABD’de %48.6, Meksika’da %22.2 ve Türkiye’de
%12.2’dir (WHO, 2000).
Gelişmekte olan ülkeler bedensel sağlık üzerine yoğunlaşırken, ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça ruh sağlığına
yönelik vurgunun arttığı gözlemlenmektedir. (Yılmaz ve
ark., 2006; Öztürk ve Uluşahin, 2008).
Türkiye Ruh Sağlığı Profili Çalışması (TSHGM, 1998)
Türkiye’de ruhsal hastalıkların sıklığı hakkında bilgi
vermektedir. Çalışmaya göre, Türkiye’de nüfusun %18’inin
yaşam boyu bir ruhsal hastalık geçirdiği bulunmuştur. Bu
bulgulara bakıldığında ülkemizde batı ülkelerinde de olduğu gibi ruhsal hastalıkların yaygın olduğu görülmektedir. Çalışma yaşamı; bireye toplum içinde belli bir rol, yer
ve ekonomik yarar sağlamaktadır ancak bu olanakların
yanı sıra fizyolojik ve psikososyal yönden bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir (Yılmaz ve ark., 2006;
Öztürk ve Uluşahin, 2008).
Ruhsal Hastalıklar; Ruhsal hastalıkları tanımlamak gerekirse, “yaşam kalitesini düşüren ve kendini ruhsal ve bedensel belirtiler ile ortaya koyan her durum” ruhsal hastalık
olarak ele alınmaktadır. Ruhsal hastalıklar her zaman yalnızca sıkıntı ile kendini göstermez, kimi zaman uykusuzluk, huzursuzluk, iştahsızlık, çabuk öfkelenme, mutsuzluk
gözlenirken, bir yandan da yaşamdan zevk almama, geleceğe karşı karamsarlık, düşünceleri toplamada güçlük ile
de kendini ortaya koyar. Zaman zaman saplantılar, ölüm
korkuları, intihar düşünceleri de gözlenmekte ve bütün
bunlara baş ağrısı, kan basıncı yüksekliği, kalp hastalıkları vb. gibi bedensel hastalıklar da eşlik edebilmektedir
(Öztürk MO.2004, Yurdakul S. 1999)

SÖZEL BİLDİRİLER

İş yerinde ruh sağlığı sorunlarının etkisi yalnızca bireyler
için ciddi sonuçlara neden olmamakta, üretimi de olumsuz
etkilemektedir. Çalışanın performansı, hastalık sıklığı,
iş devamsızlığı, kazalar ve personel devri gibi durumlar
personelin
ruhsal
durumundan
etkilenmektedir.(
WHO,2000)
Ruh Sağlığının Geliştirilmesi ve Teşviki; “Health promotion” kelimesi karşılığı olarak kullanılan “sağlığın teşviki” veya “sağlığın desteklenmesi” belli bir sağlık amacı
veya programı için politik taahhüt, politik destek, sosyal
kabul ve sistem desteği kazanmak için tasarlanmış
bireysel ve sosyal eylemlerin kombinasyonuna denmektedir. Bu tür bir eylem, sağlığı ve sağlıklı yaşam tarzına
ulaşılmasını destekleyen yaşam koşullarını yaratmak için
bireyler veya gruplar adına veya bunlar tarafından yapılabilir. Ruh sağlığının geliştirilmesi ile ilgili araştırmaların
desteklenmesi sağlığın geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar genellikle sağlık istatistikleriyle yapılır. İstatistikler
daha çok hastalıklara odaklandığından ruh sağlığını
geliştirmede bu yöntem yetersiz kalmaktadır. Toplumun
ruh sağlığının yeterli takibi, hastalık rakamlarıyla birlikte
sosyal, kültürel, demografik ve ekonomik verilerin değerlendirilmesi ve koruyucu önleyici faaliyetlerin izlenmesiyle
olabilir. Bu alandaki bilginin yetersiz olması kanıta dayalı
bir sistem kurulmasını ve hizmetlerin geliştirilmesini ve takibini engellemektedir. Var olan bilgi yetersizliği ruh sağlığı alanında etkili ve yeterli plan ve program yapılmasına
izin vermediği gibi sınırlı insan kaynaklarının ve maddi
kaynakların yanlış kullanılmasına ve hizmetlerin ihtiyaca
göre planlanamamasına sebep olmaktadır.
Ruh sağlığı alanında yapılan araştırmalar genellikle hastalık, hasta tedavisi ve ilaçlara odaklanmaktadır. Kontrollü
bir ortamda deneysel çalışmalar şeklinde olan bu araştırmaların çoğu günlük pratiğe yansımamaktadır. Bir taraftan çok işe yaramayan çok sayıda araştırma yapılırken,

Tüm bu değerlendirmelere bakıldığında sağlık çalışanlarının ruh sağlığının değerlendirilmesi için çalışmalar yapılmalı, gerekli destek sağlanarak birçok etkenle karşı karşıya kalan sağlık çalışanlarının sadece fiziksel sağlıklarının
değil ruh sağlıklarının da korunması sağlanmalıdır.
Ruh sağlığı alanında ülkemizde ki insan gücü incelendiğinde ise; Türkiye’de Mart 2011 itibariyle aktif olarak çalışan 1625 ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1370 psikolog, 613 sosyal çalışmacı ve 1677 hemşire bulunmaktadır.
Ülkemizde 100 bin kişiye düşen ruh sağlığı ve hastalıkları
uzmanı sayısı 2,20’dir. Avrupa Birliği’nin 15 ülkesinde 100
bin kişiye ortalama 12,9 ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı düşmektedir. DSÖ Avrupa bölge ülkeleri içinde en az
ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı oranına sahip olan ülke
Türkiye’dir. Ülkemizde 100 bin kişiye düşen sağlık alanında aktif çalışan psikolog sayısı 1,85, sosyal çalışmacı sayısı
0,92, hemşire sayısı ise yaklaşık %1,1 dir(TSHGM,2011).

2.

AMAÇ

Bu araştırma, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının
psikolojik dayanıklılığının ölçülmesi, ruhsal durumlarını
ve ruhsal durumlarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırma
aynı zamanda sağlık çalışanlarının ruhsal durumlarını etkileyen faktörlerle profesyonel destek alarak baş etmesini
sağlamak amacıyla hastanelerde sadece çalışanlara hizmet verecek psikodestek birimine olan ihtiyacın belirlenmesine yönelik planlanmıştır.

3.
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Çok farklı düzeyde sağlık sorunu yaşayan hasta ve hasta
yakınları ile ilgilenen sağlık çalışanları bazen fiziksel saldırıyı da kapsayan streslerle karşı karşıya gelmektedir.
Çalışanın fiziksel sağlığının tehdit altında olduğu, belirsizlik ve bilinmezlik nedeniyle yoğun stresinde yaşandığı bu
durumlar sağlık çalışanlarını olumsuz olarak etkilemektedir. Yapılan çalışmalar da, iş ortamındaki stresörlerin sağlık çalışanlarının beden ve ruh sağlığını olumsuz etkilediği
saptanmıştır (Rolfe H, Foreman J, Tylee A., 2006).

ruh sağlığı politikalarını belirlemede kullanılacak kanıta
dayalı bulgular konusunda araştırma yapılmamaktadır.
(TSHGM, 2011)
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Sağlık Çalışanlarında Ruhsal Risk Faktörleri: Sağlık çalışanları ruhsal problemler açısından en riskli meslek gruplarından biridir. Birçok nedenin söylenebileceği gibi uzun
süre hasta bireylerle aynı ortamda bulunma, iş yükü,
stres fazlalığı, duygusal destek verme zorunluluğu, düşük ücret, rol belirsizliği, yükselme ve gelişme olanaklarının sınırlı olması, mesleğin imajı gibi faktörlerin
ruhsal problemlere neden olduğu söylenebilir. (Esin ve
Öztürk, 2005; Bozdoğan, 2007; Şahin ve ark., 2008).

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu araştırma, Ankara ilinde bulunan Ankara 3. Bölge Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinde, gerekli izinler alındıktan sonra Ekim 2015-Kasım
2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Evreni, hastanede çalışan bütün sağlık çalışanları oluşturmaktadır.
Sağlık çalışanlarından, gönüllü 145’inin eğitim öncesi
ankete katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya
katılım gönüllülük esasına dayalı, tesadüfi olmayan
keyfi örnekleme yöntemiyle yapıldığı için, araştırma
sonuçlarının genellemesinde kısıtlılık oluşmaktadır.
Katılımcılar, görevleri gereği hastayla doğrudan iletişim
kuran; doktor, hemşire, ebe, teknisyen ve diğer (att,paramedik,diyetisyen,psikolog vb.)dir.
Bilgi Formu; Araştırmada ilk olarak sağlık çalışanlarının sosyo-demografik özellikleri, Kurum içerisinde
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Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği; Smith ve ark. (2010)’nın
geliştirdiği ve 6 soruluk Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği
Doğan (2015) tarafından Türkçeye uyarlanmış ve güvenirliliğini iç tutarlık yöntemiyle incelemiş buna göre iç tutarlık katsayısını, .83 olarak bulmuştur. KPSÖ, 5’li Likert
tarzında bir ölçektir. “Hiç uygun değil” (1), “Uygun Değil”
(2), “Biraz Uygun” (3), “Uygun” (4), “Tamamen Uygun” (5)
şeklinde bir cevaplama anahtarına sahiptir. Ölçekte 2, 4,
ve 6. maddeler tersten kodlanmaktadır (Doğan T., 2015).
Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KSPÖ) ile sıkıntılı-stresli
zamanlarda sağlık çalışanlarının duygu, düşünce ve sorunlara bakış özelliklerinin, tutumlarının ve önyargılarının
ölçülmesi hedeflenmiştir.
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yaşanan sorunların çözümü ve çözüm koşullarının durumlarını belirleyici 19 kapalı uçlu soru içeren bilgi formu
hazırlanmıştır.

Genel Sağlık Anketi-28 (GSA-28), Goldberg tarafından
1972 yılında geliştirilmiş olup; Türkiye’de geçerlilik ve
güvenilirlik çalışması 1996 yılında Cengiz KILIÇ tarafından yapılmıştır. Kılıç’ın yaptığı güvenilirlik çalışmasında,
Cronbach alfa katsayısı 0.84 bulunmuştur. GSA-28’in duyarlılığı 0.74, özgüllüğü 0.70 bulunmuştur(Oğuz, 2010).
28 maddeden oluşan ölçekte, her soru son birkaç haftadaki belirtileri sorgular nitelikte ve dörder şıklıdır. (“hiç olmuyor, her zamanki kadar, her zamankinden sık, çok sık”)
Dört maddeli cevap skalası, Goldberg tarafından geliştirilen “GSA tipi puanlama” yöntemi olan ilk iki maddenin
puanı 0, diğer iki maddenin puanı ise 1’dir. Toplam puan
bunların toplanmasıyla elde edilir. Anket her biri yedi
maddeden oluşan dört alt bölümden oluşmaktadır. Bu
bölümler; somatik semptomlar, anksiyete ve uyku bozuklukları, sosyal fonksiyonda bozulma ve ağır depresyondur.
Araştırmada; iki grubu olan değişkenlerin (Cinsiyet, medeni
durum gibi) gruplar arası ortalama karşılaştırmasında bağımsız gruplarda t testi, meslek ve eğitim durumu gibi ikiden fazla gruplu değişkenlerin ortalama karşılaştırmasında
tek yönlü varyans analizi (one way anova) yapılmıştır.

%38.62(n=56)’sinin 10-15 yıl aralığında olduğu saptanmıştır. Ayrıca haftalık çalışma sürelerinin ortalama 48 saat
ve üzerinde olduğu, mesai şekline göre gece ve gündüz
değişimli olarak çalışanların %80,69(n=117) oranında olduğu görülmektedir. Almış oldukları ücreti yetersiz bulanların oranı ise %53,10(n=77)’dur. Çalışma şeklinin sosyal
yaşamını etkilediğini ve sosyal hayata zaman ayıramadığını belirtenlerin oranı ise %64.83(n=94) dür. Katılımcıların
bireysel özellikleri ayrıntılı olarak Tablo1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Sağlık Çalışanlarının Bireysel Özelliklerine Göre
Dağılımı (N=145)
n

%

Kadın

112

77,24

Erkek

33

22,76

20-29 yaş arası

61

42,07

30 yaş ve üstü

84

57,93

Hemşire

83

57,24

Doktor

41

28,28

Ebe

13

8,97

Teknisyen

5

3,45

Diğer

3

2,07

Evli

93

64,14

Bekar

52

35,86

Lise

18

12,41

Ön Lisans

11

7,59

Lisans

116

80,00

1-5 Yıl

21

14,48

5-10 Yıl

43

29,66

10-15 Yıl

56

38,62

15 Yıl ve üstü

25

17,24

45 saat

32

22,06

48 saat ve üzeri

113

77,93

a) Sürekli Gündüz

18

12,42

b) Sürekli Gece

10

6,89

c) Gece/Gündüz Değişimli

117

80,69

a) Yeterli

68

46,90

b) Yetersiz

77

53,10

a) Sosyal yaşamımı etkilemiyor.

22

15,17

b) Sosyal / özel hayatıma zaman
ayıramıyorum.

94

64,83

c) Aile bireyleriyle iletişim sorunları yaşıyorum.

21

14,48

d) Diğer

8

5,52

Cinsiyet

Yaş

Sağlık Çalışanları Meslek Grupları

Medeni Durum

Eğitim Durumları

Meslekte Çalışma Süresi

Haftalık Ortalama Çalışma Süresi

Mesai şekli

4.

BULGULAR

Çalışma Ankara ili 3. Bölge Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinde 145 sağlık çalışanının katılımıyla tamamlandı. Çalışmaya katılan sağlık personelinin % 77,24(n=112)’ü
kadın, %22,76(n=33)’sı erkektir. Katılımcıların çoğunluğunu (%69.65 n=101) yardımcı sağlık personeli (hemşire,ebe,teknisyen) oluşturmaktadır. Yaş dağılımlarına
bakıldığında; katılımcıların % 42.07(n=61)’sini 20-29 yaş
grubundakilerin oluşturduğu,%57.93(n=84)’ünün 30 yaş
ve üzeri olduğu görülmektedir. Eğitim durumlarına bakıldığında katılımcıların %80(n=116) gibi yüksek bir oranla
lisans mezunu olduğu, meslekte çalışma suresinin ise
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Ücret tatmini

Çalışma şeklinin sosyal yaşama etkisi

Tablo 3’te görüldüğü üzere araştırmaya katılan sağlık
çalışanlarının %96,56(n=140)’sının ruhsal sorun yaşadığı,
çalışılan kurum tarafından yaşanılan problemlere çözüm
bulunamama oranının % 87,59(n= 127) olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırmaya katılanların %85,52 (n=124)’si
çalıştığı kurumda çalışanlar için psikodestek biriminin
olmadığını, katılımcıların %88(n=128)’inin psikodestek
birimi olsaydı profesyonel destek alırdım dediği ve %
86,21(n=125) katılımcı çalışan güvenliği açısından çalışanlar için psikodestek biriminin kurulmasını istedikleri
saptanmıştır.

Tablo 2: Sağlık Çalışanlarının Yaşadıkları Sorunlar, Stres Ve
Ruhsal Durumlarına Göre Yüzdesel Oran Dağılımı
(N=145)

Tablo 3: Kurumsal Psikolojik Destek Beklentisine Göre
Dağılım

n

%

a) Yöneticilerle yaşadığım sorunlar

26

17,93

b) Ekip arkadaşlarımla yaşadığım sorunlar

46

31,72

c) Hasta ve hasta yakınlarıyla yaşadığım sorunlar

55

37,93

d) Diğer (iş yükü n=5, hasta bilgi kayıtları n=6, ...)

18

12,41

Genel olarak mesleğinizde en fazla sorun
yaşadığınız alan nedir?

Son bir yıl içinde yaşadığınız önemli bir stresli
yaşam olayı var mı ?

n

%

Evet

18

12,41

Hayır

127

87,59

a) Ruhsal sorun yaşamadım.

5

3,45

b) Ruhsal sorun yaşadım, destek almadım.

99

68,28

c) Psikolojik destek aldım. (İlaç kullandım,
psikoterapi, hastaneye yattım vb…)

41

28,28

Çalışma hayatınızda karşılaştığınız psikolojik
problemlere yönelik çalıştığınız kurum tarafından
çözüm bulunabiliyor mu?

Daha önce psikolojik açıdan sorun yaşayıp destek
aldınız mı?

a) Yok

5

3,45

b) Yakın birinin kaybı

8

5,52

c) Önemli fiziksel hastalık

71

48,97

Evet

21

14,48

d) Ciddi ekonomik sorunlar

32

22,07

Hayır

124

85,52

e) İş sorumluluğunda değişim

23

15,86

f) Diğer (trafik kazası n=2,…)

6

4,14
Evet

125

86,21

Hayır

20

13,79

Evet

128

88,28

Hayır

17

11,72

Çalışma yaşamınızda karşılaştığınız psikolojik
problemlere yönelik neler yaparsınız?

Çalıştığınız kurumda çalışanlar için psikodestek
birimi var mı ?

Çalıştığınız kurumda çalışanlar için psikodestek
birimi kurulsun istermisiniz?

Çalıştığınız kurumda çalışanlar için psikodestek
birimi olsaydı profesyonel destek/ yardım almayı
istermiydiniz?

a) Hiçbir şey yapmam

16

11,03

b) Problemleri çözmeye çalışırım

31

21,38

c) Başka bir bölüme geçmeyi talep ederim.

66

45,52

d) Stresle baş etme yöntemlerini kullanırım.

26

17,93

e) Profesyonel destek alırım ( Psikolog/
Psikiyatriden destek alırım.)

6

4,14

4.1.

a) Ruhsal sorun yaşamadım.

5

3,45

b) Ruhsal sorun yaşadım, destek almadım.

99

68,28

c) Psikolojik destek aldım. (İlaç kullandım,
psikoterapi, hastaneye yattım vb…)

41

28,28

Tablo 4’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan Sağlık çalışanlarının %42(n=61)’sinin stresli olayların üstesinden
gelmekte güçlük çektiği, %43(n=63)’ünün ise hayatındaki
olumsuzlukların etkisinden kurtulmasının uzun zaman aldığı belirlenmiştir.

Daha önce psikolojik açıdan sorun yaşayıp
destek aldınız mı?
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Tablo 2’de yer alan bilgilere göre araştırmaya katılan
sağlık çalışanlarının %17,93(n=26)’ünün yöneticilerle,
%31,72(n=46)’sinin ekip arkadaşlarıyla, %37,93(n=46)’ünün hasta ve yakınlarıyla sorun yaşadığı, yaşanılan en
önemli stres faktörünün %48,97(n=71) oranla önemli
fiziksel hastalık olduğu saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların %96,56(n=140)’sının ruhsal sorun yaşadığı ve bunlardan %28(n=41)’i psikolojik destek aldığını belirtmektedir.
Katılımcıların %45,52(n=66)’si karşılaştıkları problemlere
yönelik çözüm olarak bölüm değiştirmeyi tercih ettikleri
görülmektedir.
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Sağlık Çalışanlarının Psikolojik
Dayanıklılık Durumlarının
Değerlendirilmesi ile İlgili Bulgular

231

SÖZEL BİLDİRİLER

Toblo 4: Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KSPÖ)
Ortalama ± (SS)

Katılma Düzeyi (%)
Hiç uygun
değil (1 )

Uygun değil
(2)

Biraz uygun
(3)

Uygun(4)

Tamamen
uygun (5)

Sıkıntılı zamanlardan sonra kendimi çabucak
toparlayabilirim,

3,91±1,33

8,8

11,2

4,8

28

45,6

Stresli olayların üstesinden gelmekte güçlük
çekerim,

4,09±1,05

3,2

8

7,2

39,2

42,4

Stresli durumlardan sonra kendime gelmem
uzun zaman almaz,

3,93±1,03

3,2

8

12,8

42,4

33,6

Kötü bir şeyler olduğunda bunu atlatmak benim
için zordur,

3,84±1,15

4

10,4

19,2

29,6

36,8

Zor zamanları çok az sıkıntıyla atlatırım

4,13±1,98

4

2,4

11,2

40,8

41,6

Hayatımdaki olumsuzlukların etkisinden
kurtulmam uzun zaman alır,

4,04±1,09

3,2

8,8

12

32,8

43,2

GENEL ORTALAMA
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İfade

4.2.

3,64±1,27

Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Durumları ile
İlgili Bulgular

Bu bölümde ise; sağlık çalışanları için geliştirilen Genel
Sağlık Anket formu kullanılmıştır. Anket her biri yedi maddeden oluşan dört alt bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; somatik semptomlar, anksiyete ve uyku bozuklukları,
sosyal fonksiyonda bozulma ve ağır depresyondur.
Genel Sağlık Anketi (GSA-28) verilerine göre Araştırmaya
katılan sağlık çalışanları incelendiğinde; %30(n=44)’unun
kendisini sağlıklı hissetmediği,%25(n=36)’inin tükenmişlik
hissi yaşadığı saptanmıştır. Çalışanlardan % 15(n=22)’inin
uyku problemi yaşadığı, %14(n=21)’ünün kendini gerilim
altında hissettiği belirlenmiştir. Araştırmaya katılanlardan %40(n=58)’ı günlük faaliyetlerden zevk almadığını,%
25(n=36)’i ise işe yaramadığını belirtmiştir.
Tablo 5: Sağlık çalışanlarının GSA-28 puan ortalamaları
Ortalama

Std. Sapma

Minimum

Maksimum

Total

4.74

8.24

0.00

27.00

A

1.50

2.49

0.00

7.00

B

1.24

2.27

0.00

7.00

C

1.06

1.98

0.00

7.00

D

.94

2.14

0.00

7.00

Tablo 5’ de GSA-28 total ve alt ölçeklerinin puan düzeylerinin tanımlayıcı istatistikleri verilmiştir. Buna göre ortalama puan 4,74 olup standart sapması 8,24’tür. 0-28 arasında değer alabilen GSA-28 anketi için en yüksek alınan
puan 27 en düşük alınan puan ise 0’dır.
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Tablo 6: Bireysel özelliklere göre GSA-28 Puan Ortalaması
n

%

GSA-28
Ortalama ve
Std. Sapma

Kadın

112

77.24

5.04±8.66

Erkek

33

22.76

3.72±6.56

20-29 yaş arası

61

42.07

5.7±9.06

30 yaş ve üstü

84

57.93

4.06±7.58

Doktor

41

28.28

3.05±6.26

Hemşire

83

57.24

5.56±8.92

Ebe

13

8.97

4.15±7.44

Teknisyen

5

3.45

4.2±8.84

Diğer

3

2.07

9±15.59

Bekâr

52

35.86

5.06±8.59

Evli

93

64.14

4.57±8.08

Lise

18

12.41

5.72±10.19

Ön Lisans

11

7.59

6.64±9.8

Lisans

116

80.00

4.41±7.79

Analiz

Cinsiyet
t=0.796
p=0.427

Yaş
t=1.18
p=0.255

Meslek

F= 0.854
p=0.493

Medeni Durum
t=0.340
p=0.735

Eğitim Durumu
F= 0.509
p=0.602

Tablo 6’ da bireysel özelliklere göre GSA-28 skoru ortalamaları ve bu ortalamalar arasında anlamlı fark olup
olmadığının belirlenmesi için yapılan bağımsız gruplarda
t testi ve tek yönlü varyans analizi sonuçları görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre GSA-28 Puanı, cinsiyet, yaş,
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n

%

GSA28
Ortalama
ve Std.
Sapma

Analiz

Meslekte Çalışma Süresi
1-5 Yıl
5-10 Yıl
10-15 Yıl
15 Yıl ve üstü

21
43
56
25

14.48

4.29±8.54

29.66

6.07±9.12

38.62

4.23±7.59

17.24

4.04±8.08

F=0.513
p=0.674

n

%

GSA-28
Ortalama ve
Std. Sapma

Analiz

Genel Olarak Meslekte En Fazla Yaşanılan Sorun
Yöneticilerle yaşadığım
sorunlar

26

17.93

4.32±7.69

Ekip arkadaşlarımla
yaşadığım sorunlar

46

31.72

4.41±7.54

Hasta ve hasta yakınlarıyla
yaşadığım sorunlar

55

37.93

4.71±8.52

Diğer (iş yükü n=5, hasta bilgi
kayıtları n=6)

18

12.41

6.28±10.17

F=0.251
p=0.860

Son Bir Yıl İçinde Yaşanılan Önemli Stresli Yaşam Olayı

Haftalık Ortalama Çalışma Süresi
40-48 Saat

58

5.47±9.19

48 saat ve üzeri

86

4.26±7.55

t=0.863
p=0.389

Mesai Şekli
Sürekli Gündüz

18

12.42

8.22±10.51

Sürekli Gece

10

6.89

2.7±5.46

Gece/Gündüz Değişimli

117

80.69

4.38±7.96

F=2.055
p=0.132

22

15.17

5.27±9.33

Sosyal / özel hayatıma
zaman ayıramıyorum.

94

64.83

4.72±8

Aile bireyleriyle iletişim
sorunları yaşıyorum.

21

14.48

4.29±8.56

F= 0.077
p=0.926

Daha Önce Psikolojik Açıdan Sorun Yaşayıp Destek Alma Durumu
Ruhsal sorun yaşamadım.

5

3.45

4.8±11.14

Ruhsal sorun yaşadım,
destek almadım.

99

68.28

3.18±7.77

Psikolojik destek
aldım. (İlaç kullandım,
psikoterapi, hastaneye
yattım vb…)

41

28.28

7.71±9

5

3.45

7.8±11.14

Yakın birinin kaybı

8

5.52

6.5±9.2

Önemli fiziksel hastalık

71

48.97

3.89±7.44

Ciddi ekonomik sorunlar

32

22.07

7±9.81

İş sorumluluğunda değişim

23

15.86

4.09±7.99

Diğer ( trafik kazası n=2)

6

4.14

0.33±0.52

F= 1.225
p=0.301

Çalışma Yaşamında Karşılaşılan Psikolojik Problemlere Yönelik
Yapılanlar

Çalışma Şeklinin Sosyal Yaşama Etkisi
Sosyal yaşamımı
etkilemiyor.

Yok

Hiçbir şey yapmam

16

11.03

5.13±8.3

Problemleri çözmeye
çalışırım

31

21.38

3.81±6.65

Başka bir bölüme geçmeyi
talep ederim.

66

45.52

5.7±9.2

Stresle baş etme
yöntemlerini kullanırım.

26

17.93

3.38±7.22

Profesyonel destek alırım

6

4.14

4±9.8

F=0.512
p=0.727
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Tablo 7 : Çalışma Şekli Süresine Göre Sosyal Yaşamı Etkileme
Ruhsal Sorun Yaşama Durumuna Göre GSA-28 Puan
Ortalaması

Tablo 8: Yaşanılan Sorun Ve Çözüm Yoluna İlişkin GSA-28
Puan Ortalaması
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meslek, medeni durum ve eğitim durumuna göre anlamlı
düzeyde farklılık göstermemektedir (p>0,05).

F= 0.849
p=0.030*

Tablo 7’ de çalışma şekli ve süresi, sosyal yaşamı etkileme,
ruhsal sorun yaşama durumuna göre GSA-28 puan ortalamaları ve bu ortalamaların arasında anlamlı farklı olup
olmadığının tespiti için yapılan bağımsız gruplarda t testi
ve tek yönlü varyans analizi sonuçları verilmiştir.

Tablo 8’ de yaşanılan sorun ve çözüm yollarına ilişkin
GSA-28 puanı ve bu puanlar arası karşılaştırmaların anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizi sonuçları verilmiştir. Buna göre; GSA-28 puanı sorun yaşanılan alan,
stresli yaşam olayı, ve psikolojik problemlere yaklaşıma
göre anlamlı düzeyde bir farklılık göstermemektedir
(p>0,05).

Daha önce psikolojik açıdan sorun yaşayıp destek aldınız
mı? Sorusuna verilen cevapların dağılımına göre puan
ortalamaları arasında anlamlı fark olup olmadığı incelendiğinde, verilen cevaplara göre ortalamalar arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmaktadır. Psikolojik destek
alanların GSA-28 puanı düzeyleri anlamlı derecede daha
yüksektir.
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Tablo 9: Sağlık Çalışanlarının Kurumsal Psikolojik Destek
Beklentisine Göre GSA-28 Puan Ortalaması
n

%

GSA28
Ortalama ve
Std. Sapma

Analiz

Çalışma hayatında karşılaşılan psikolojik problemlere yönelik çalışılan
kurum tarafından çözüm bulunma durumu
Evet

18

12.41

Hayır

127 87.59

10.28±10.59
3.95±7.57

t= 3.14
p=0.002*

hastalara yansıyarak hastaların sözel ya da fiziksel olarak
şiddet meyilini arttırdığı düşünülmektedir. Böyle bir kısır
döngü içerisinde sağlık çalışanlarının ruhsal durumlarının
iyi olması hem hasta ve yakını açısından hem de sunulan hizmetin kalitesinin artması açısından önemli olduğu
düşünülmektedir.

5.1.

Ruhsal sorun yaşamadım.

5

3.45

4.8±11.14

Ruhsal sorun yaşadım, destek
almadım.

99

68.28

3.18±7.77

Psikolojik destek aldım.

41

28.28

7.71±9

F=0.849
p=0.030*

Çalışanlar için psikodestek birimi kurulma isteği
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Daha önce psikolojik açıdan sorun yaşayıp destek alma durumu

Evet

125 86.21

7.27±7.79

Hayır

20

3.7±10.34

13.79

t=1.742
p=0.044*

Tablo 9 incelendiğinde sağlık çalışanlarının kurumsal
psikolojik destek beklentisine göre GSA-28 puanı ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup
olmadığının tespiti için yapılan bağımsız gruplarda t testi ve varyans analizi sonuçları görülmektedir. Buna göre,
kişilerin çalışma hayatlarında karşılaştıkları problemlere
yönelik çalıştıkları kurum tarafından çözüm bulunduğunu belirtenlerin GSA-28 puanı ile çözüm bulunamadığını
belirtenlerin GSA-28 puanı ortalaması arasında anlamlı
düzeyde farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Aynı şekilde kurumlarında psikodestek birimi kurulmasını isteyenlerin
GSA-28 ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılıklar bulunmakta olup, psikodestek biriminin kurulmasını
istemeyenlerin GSA-28 düzeyi anlamlı derecede daha
düşüktür (p<0,05). Ayrıca psikolojik destek aldım diyenlerin oranının %28.28(n=41) olması; psikolojik destek alan
çalışanların gördüğü fayda üzerine kurum içerisinde ve
ulaşılması kolay hizmet alabilmelerinin sağlanmasını destekleyici niteliktedir.

5.

TARTIŞMA

Sağlık çalışanları hastaların, hastane ortamının ve yapılan
işin özelliğinden dolayı ruhsal açıdan yüksek düzeyde risk
altında olan gruplardır. Gerek iş ortamında karşılaştıkları
sorunlar gerekse iş ortamı dışında idame ettirdikleri yaşamdan kaynaklanan sorunlarla baş etmek durumundadırlar. Özellikle sürekli hasta bireylerle bir arada olmak
ve yoğun iş temposundan kaynaklanan stresörlere uzun
süre maruz kalmalarının ruhsal durumlarını etkilediği
düşünülmektedir. Stresten kaynaklanan ruhsal durumda
bozulma aynı zamanda farklı stres kaynaklarını da beraberinde getirmektedir. Stres altında görevini yerine getirmeye çalışan sağlık çalışanlarının tepkileri hizmet sundukları
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Sağlık Çalışanlarının Bireysel Özelliklerine
Yönelik Bulguların Tartışılması

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %77,24 (n=112)’ünün kadın olduğu bununda araştırma kapsamına alınan
sağlık çalışanlarından % 57,24 (n=83)’ünün hemşire
ve %8,97 (n=13)’sinin ebe olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Şahin ve ark.(2008) tarafından devlet hastanesinde sağlık
çalışanlarının tükenmişlik düzeylerini belirlemek amacıyla
yapılan çalışmada araştırma kapsamına alınanlardan
%54’ünü
hemşirelerin
oluşturduğu
bulunmuştur.
Yapılan bu çalışmalar araştırma bulguları ile benzerlik
göstermektedir.
Kadın sağlık çalışanları; kadın olmanın biyolojik etkileri, iş yaşamında yaşanan stresler, anne rolünün getirdiği sorunlar
ve toplumsal baskılar gibi nedenlerden dolayı bir çok ruhsal
sorunla karşı karşıya kalmaktadır (Taşcı ve ark., 2007).
Araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanlarından
%53,10’u (n= 77) almış oldukları ücretin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Yılmaz ve ark. (2006) tarafından yapılan
araştırma sonucuna göre çalışanların maddi doyum sağlayamadıkları bulunmuş bu durum araştırma bulguları ile
benzerlik göstermektedir.

5.2.

Sağlık Çalışanlarının Çalışma Şekli ve
Süresine Göre Sosyal Yaşamlarının
Etkilenmesi ve Ruhsal Sorun Yaşama
Durumlarına Yönelik Bulguların
Tartışılması

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %29,66’sının
(n=43) 5-10 yıldır çalıştığı bulundu (Tablo 1).
Araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanlarının çalışma
süresiyle ilgili GSA-28 puan ortalamasında anlamlı bir farklılık olmamasına karşın, meslekte 5-10 yıl arasında olanların
GSA-28 puan ortalamasının 6,07±9,12 ile genel ortalamanın üzerinde olması tükenmişlik açısından anlamlı olduğunu düşündürmektedir. Çalışma süreleri ve tükenmişlik
evreleri arasındaki anlam ilişkisi incelendiğinde meslekte
5-10 yıl arasında olanların işlerinde isteksiz, mutsuz, ufak
sorunlardan büyük rahatsızlık duyan ve yorgunluk hissini
yaşayan grup olduğu düşünülmektedir.
Çalışma süresinde geçirilen 1-5 yıl, 10-15 yıl ve 15 yıl üstü
sürelerin GSA-28 genel puan ortalamasıyla yaklaşık aynı
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Araştırma kapsamındaki sağlık çalışanlarının % 64,83
(n=94)’ünün çalışma şeklinden dolayı sosyal yaşamına ve
özel hayatına zaman ayıramadığı bulundu (tablo 1). Bu
sonuç Oğuz (2010)’un hemşirelerin ruhsal durumlarının
değerlendirilmesi amacıyla yaptığı çalışma bulgularıyla benzerlik göstermektedir. GSA-28 puan ortalaması ile
anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen sonucun gece/
gündüz dönüşümlü olarak çalışanların %80,69(n=117)
oranında yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışma saatleri ve nöbetlerden dolayı kendisine ve
sosyal yaşamına vakit ayıramayanların ruhsal sorun yaşama riskinin yüksek olabileceği düşünülebilir.
Araştırmaya katılanlardan ruhsal sorun yaşamadım diyenlerin GSA-28 puan ortalamasının yüksek olması bu
durumun sürekli fiziksel yönden hasta bireylerle bir
arada olmasından ve fiziksel sağlığı ruhsal sağlıktan
daha ön planda tutmasından ayrıca ruhsal bulgularda
farkındalığının düşük olmasından kaynaklanabileceği
düşünülmektedir.

5.3.

Sağlık Çalışanlarının Yaşadıkları Sorun ve
Sorunların Çözümüne İlişkin Bulguların
Tartışılması

Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet türleri incelendiğinde, hasta ya da hasta yakınları tarafından özellikle kadın sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığı yapılan
çalışmalarda belirlenmiştir. Sözel şiddetin sıklığı fiziksel
şiddetten daha fazladır. Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarında şiddetin ardından anksiyete ve huzursuzlukta artış
gibi psikolojik etkiler görülmektedir (Annagür, 2010).
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarından %37,93(n=55)’ü
hasta ya da yakınlarıyla sorun yaşadığını belirtmiştir. Bu
sonuç Oğuz (2010)’un çalışma bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Tel ve ark.’nın (2003) sağlık çalışanları ile
yaptığı çalışma bulguları ile de benzerlik göstermektedir.
Hasta ve yakınları ile yaşanan sorunların stres yaratan
faktörler arasında olduğu bu durumun ruhsal sağlığı etkilediği düşünülmektedir.

Araştırma kapsamında çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının % 86,21(n=125)’i çalıştıkları kurumda psikodestek
birimin kurulmasına ilişkin soruya evet yanıtını vermişlerdir. Bulgularda sağlık çalışanlarının sorunlarına kurum
tarafından çözüm bulunamamasının yüksek olması, psikodestek birimine olan ihtiyacı desteklediği düşünülebilir.

6.

SONUÇ VE ÖNERILER

Bu çalışma, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının
psikolojik dayanıklılığının ölçülmesi, ruhsal durumlarının
ve ruhsal durumlarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi, aynı zamanda sağlık çalışanlarının ruhsal durumlarını etkileyen faktörlerle profesyonel destek alarak baş etmesini sağlamak amacıyla hastanelerde çalışan güvenliği
açısından sadece çalışanlara hizmet verecek psikodestek
birimine olan ihtiyacın belirlenmesine yönelik yapılmıştır.
Araştırmanın bulgularına bakıldığında; sağlık çalışanlarının
psikolojik olarak sorunlar yaşadığı görülmektedir. Özellikle
kısa psikolojik sağlamlık ölçeği bulgularına göre sağlık çalışanlarının stresli olayların üstesinden gelmede zorlandığı,
olumsuzluklar karşısında kolay toparlanamadıkları ruhsal
açıdan değerlendirilmesi gereken bir durumdur. GSA-28
puan ortalamasının ruhsal yönden anlamlılık düzeyi normal değerlerde olmasına karşın ruhsal yönden sorun yaşayanların oranı azımsanmayacak kadar fazladır.
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Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarından %80,69(n=117)
’unun gündüz/gece dönüşümlü çalıştığı görülmüştür. Bu
durum Oğuz (2010)’un hemşirelerin ruhsal durumlarının
değerlendirilmesi amacıyla yaptığı çalışma bulgularıyla
benzerlik göstermektedir.

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarından % 87,59
(n=127)’unun yaşadıkları psikolojik problemlere çalıştıkları kurum tarafından çözüm bulunamadığı saptanmıştır.
GSA-28 puan ortalaması ile anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Çalışılan kurumun kaliteli hizmet sunumunda
sağlık çalışanlarından beklentileri düşünüldüğünde sağlık
çalışanlarının ruhsal sorunlarına çözümün bulunamaması;
sorunların yeteri kadar yönetimle paylaşılmaması yada
psikolojik destek sağlayabilecek alanında uzman insan
gücü yetersizliğini düşündürmektedir.
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düzeyde olduğu (4.04) bu durumun meslekte 1-5 yıl çalışanların henüz mesleğe yeni başlamış, heyecanlı motive
ve istekli olmasından 10-15 yıl arası çalışanların sistemin
ve insanların değişmeyeceğine inanması ve pasif tutumlar sergilemeye başlamasından, 15 yıl üstü çalışanların
derin bir inançsızlık, kuruma ve mesleğe karşı sevginin
ve ilginin azalması, sadece maddi ve sosyal güvence zorunluluğundan dolayı çalışıyor olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.

Araştırma kapsamına alınanlardan 5-10 yıl arası çalışanların GSA-28 puan ortalamasının genel ortalamanın üzerinde olması tükenmişlik belirtileri gösterdiği işlerinde daha
mutsuz ve isteksiz olduklarını düşündürmektedir. Bunun
sebebinin önce her şeyin düzeleceğine olan inançlarının
yerini ilerleyen süreçte hiçbir şeyin değişmeyeceğine olan
inancın aldığını düşündürmektedir. Sorunlarla baş etme
şekillerinden başka bölüme geçmeyi talep ederim cevabının %45,52 (n=66) oranında verilmiş olması da sorunlarla mücadeleden vazgeçen bir grubun varlığını düşündürmektedir. Ayrıca 5-10 yıl arası çalışanların mutsuzluğu,
10-15 yıl arası çalışanların pasif tutumlar sergilediği ve 15
yıl ve üzeri çalışanların mesleğe ilgisinin azaldığı sadece
maddi ve sosyal güvence zorunluluğundan dolayı çalıştıkları düşünüldüğünde, % 56,55(n=82) oranında bölüm değiştirmeyi ve sorunları yok saymayı tercih edenlerin varlığı
sorunlarla mücadeleyi benimsemedikleri söylenebilir.
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Sağlık hizmetleri sunulurken zamanında, hızlı, güvenli
ve doğru uygulamaların yapılması gerektiği düşünüldüğünde; sağlık çalışanlarının ruhsal yönden problemli olmalarının hizmet sunumunda hasta ve çalışan güvenliği
açısından aksaklıklara neden olabileceği söylenebilir. Bu
durumun göz ardı edilmeyeceği düşünülmektedir.
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Tablo 9’da araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanlarından ruhsal sorun yaşadım ama psikolojik destek almadım
diyenlerin %68 (n=99) oranında olması, GSA-28 puan ortalamasının soru içinde en düşük ortalama olması, çalışanların sorunlarının öneminin farkında olmamaları ve/veya
sorunlarına çözüm bulunamayacağı inancına sahip oldukları görüşünü destekler niteliktedir. Yine aynı tabloda
psikolojik destek aldım diyenlerin oranının %28,28 (n=41)
olması ve GSA-28 puanının yüksek olması, psikodestek birimine ihtiyaç olduğunu düşündürmektedir.

DSÖ 2000 yılı verilerine göre ülkelerin ruhsal sorun yaşama oranları Brezilya’da %36.3, Kanada’da %37.5,
Hollanda’da %40.9, ABD’de %48.6, Meksika’da %22.2, ülkemizde ise 12.2’dir. Ülkemizde ki ruhsal sorun yaşama
oranının Türkiye Ruh Sağlığı Profili Çalışmasına göre %18
düzeyinde olduğu belirtilmiştir. Gelişmiş ülkelerde bu oranın çok daha yüksek olduğu ve ülkemizin hızla gelişmişlik
düzeyinin artmasından kaynaklı bu oranın artış gösterdiği
(%12.2’den %18’e) önümüzdeki yıllarda ise daha da artacağı düşünülmektedir. Ülkemizde en önemli hizmet sektörlerinden biri olan sağlık alanında yalnızca fiziksel sağlığa
yönelik gelişmelerin değil ruhsal sağlığa yönelik gelişmelerin de desteklenebileceği düşünülmektedir. Özellikle sağlık hizmetini sunan sağlık çalışanlarının ruhsal sağlık yönünden risk altında oldukları düşünüldüğünde bu konuda
bakanlığımız tarafından düzenli olarak tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde ruhsal durum değerlendirmesi
yapılabilmeli ve desteğe ihtiyacı olanlara hızlı bir şekilde
ulaşılabilmelidir. Bu alanda yapılacak çalışmaların, sağlık
çalışanlarının intihar boyutuna kadar gelebilecek sorunlarına çözüm sağlanabileceği düşünülmektedir.
Bakanlığımız tarafından çalışan güvenliği açısından birçok
gelişme sağlanmıştır. Bu kapsamda ruh sağlığına ilişkin
çalışanlar düzeyinde yeterli profesyonel desteğinde sağlanabileceği düşünülmektedir. Ulusal Ruh Sağlığı Eylem
Planı incelendiğinde “Sağlığı kötü yönde etkileyen ruh
sağlığı sorunlarının prevelansının azaltılması ve insanların
stresli yaşam olayları ile başa çıkabilme yeteneğinin arttırılması gerektiği, halen yüksek intihar hızlarına sahip ülkelerde ve nüfus gruplarında intihar hızının en az üçte bir
oranında azaltılması gerektiği”, belirtilmiştir. Bu hedeflerden yola çıkarak sağlık çalışanlarına ruh sağlığı yönünden
profesyonel destek sağlanması, ruh sağlığı sorunlarının
görülme oranını azaltacağı düşünülebilir.
Tüm değerlendirmeler ışığında araştırma bulgularının, literatür araştırmalarının ve Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planın
hedefleri göz önünde bulundurulduğunda; ruhsal yönden

236

risk altında olan sağlık çalışanlarına bu konuda yeterli desteğin sağlanabileceği ve profesyonel hizmet sunabilecek
ünitelerin kurulması ihtiyacının duyulduğunu söyleyebiliriz.
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ACİL SERVİS ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN
ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Şehriban TEPEBAŞ1, Türker YARDAN2
Uz.,Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu,
s.tepebas@hotmail.com
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Doç.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, tyardan@yahoo.com

Sağlık kurumlarında iş güvenliği oldukça önemlidir. Bu çalışmada, acil servis çalışanlarının iş güvenliği konusunda algılama
düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinde bulunan 2. ve 3. basamak kamu
hastanelerinden yedi hastanenin acil servisinde yapılmıştır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, tüm evrene (n:553) ulaşılması
hedeflenmiştir. Cevaplanan anket sayısı 471 (%85,17)’dir. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,794 olarak bulunmuştur.
Araştırmada anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Çalışanların %53,7’si erkek, %73,0’ü evli, %52,5’i ≥35 yaş grubunda,
%25,3’ü lise mezunu, %50,6’sı ≤4 yıl süredir acil serviste çalışmaktadır. Çalışanların %19,5’i hekim, %28,7’si hemşire/ebe, %14,4’ü
paramedik/ATT, %9,8’i sağlık memuru, %21,0’i temizlik personeli/hasta bakıcı, %6,6’sı da güvenlik görevlisidir. Çalışanların %65,0’i
iş riski ya da iş güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim almış, %26,8’i daha önce bir iş kazası geçirmiştir.
Araştırmada çalışanların çoğunluğunun iş riski ya da iş güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim aldığı belirlenmiştir. Çalışanların iş
güvenliği algılamalarının sadece cinsiyetlerine, eğitim durumlarına, acil servisteki pozisyonlarına, günlük bakım verdikleri
ortalama hasta sayısına, iş riski ya da iş güvenliğine ilişkin hizmet içi eğitim alıp almama durumlarına ve daha önce bir iş kazası
geçirip geçirmeme durumlarına göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Çalışanların iş güvenliği algılamalarına; cinsiyet, eğitim
durumu, acil servisteki çalışma süresi, acil servisteki pozisyonu, iş riski ya da güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim alıp almadığı ve iş
kazası geçirme durumlarının anlamlı etki ettiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Acil servis, İş güvenliği, İş sağlığı

EXAMINATION FOR PERCEPTION LEVELS OF EMERGENCY ROOM WORKERS ABOUT OCCUPATIONAL SAFETY
SUMMARY

01-04 Mart 2016, Antalya

ÖZET

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

2

Occupational safety in health institutions is very important. The research was planned to determine perception levels of
emergency room workers about occupational safety. The research was carried out at seven emergency room (ER) of 2nd and
3rd level state hospitals of Samsun, Ordu, Giresun and Trabzon cities. No random samples were chosen in this research, whole
field (n:553) was aimed. Number of the questionnaires is 471 (%85.17). The Cronbach’s alpha coefficient was found to be 0.794.
Significance was evaluated at p<0.05 level in this research. %53.7 of employees are men, %73.0 were married, %52.5 were over
35 years old, %25.3 were high school graduate, %50.6 had working in ER for less than 4 years, %19.5 were doctors, %28.7 were
nurses/midwives, %14.4 were paramedics/ATT, %9.8 were health officers, %21.0 were cleaning personnel/medical attendants,
%6.6 were security officers. %65.0 of the employees attended in-service training for occupational safety or occupational risk,
%26.8 had an occupational accident before.
It was determined at the research that most of employees attended in-service trainings about occupational safety and
occupational risks. It was found that occupational safety perception levels of the employees differ according to only their sexes,
academic background, positions in ER, number of the patients whom they deal with daily, whether they attended in-service
training for occupational safety and risks, whether they had occupational accidents before. It was determined that their sexes,
educational backgrounds, working duration in ERs, positions in ERs, whether having in-service training for occupational safety
and risks effect their occupational accidents percentages.
Keywords: Emergency room, Occupational safety, Vocational health
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1.

GİRİŞ
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Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, işyerlerinde üretken faktör olan
çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili birtakım sorunlar
ortaya çıkmıştır. Bu sorunların üzerine yapılan çalışmalar
ve araştırmalar sonucunda “İş Sağlığı ve Güvenliği” kavramı doğmuştur. Çalışanların iş kazalarına uğramasını ve
meslek hastalıklarına yakalanmasını önlemek, sağlıklı ve
güvenli çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken
önlemler dizisi “İş Sağlığı ve Güvenliği” olarak adlandırılmaktadır (Akyürek vd., 2011: 127).
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İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel amacı, iş yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların
önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, iş kazaları
ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların psikolojik ve
bedensel sağlıklarının korunmasıdır (Devebakan, 2007:
35). İş güvenliği, iş yeri risklerinin belirlenmesi, güvenlik
tedbirlerinin alınması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının
önlenmesi gibi konuları kapsamaktadır (Bodur vd., 2011:
10).
İş sağlığı ve güvenliği hem çalışanlar hem de işverenler
açısından büyük önem taşımaktadır (Karacan ve Erdoğan,
2011: 104). İş kazaları ve meslek hastalıklarından direkt
olarak en fazla etkilenenler meslek riskleri ile karşı karşıya
kalan işçilerdir. İş kazaları çoğu kez yaralanma hatta ölüm
ile sonuçlanabilmektedir (Sabuncuoğlu, 2009: 311, 312).
İş kazası sonucunda sakat kalan ya da belirli uzuvlarını
kaybeden işçi psikolojik bazı rahatsızlıklara da yakalanabilmekte ve bu durum hem işçiyi hem de toplumu olumsuz etkileyebilmektedir (Karacan ve Erdoğan, 2011: 104).
Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda oluşan
maddi ve manevi kayıplar, ülke ekonomisi açısından da
önemli boyutlara ulaşmaktadır (Ceylan, 2011: 19).

bulunmaktadır (Parlar, 2008: 547, 548). Sağlık çalışanları
hastanelerde enfeksiyonlar, ilaçlar, atıklar, malzemelerin
yarattığı tehlikeler, ergonomik tasarım eksikliği, malzeme
yetersizliği, iş yükü fazlalığı, çalışanların dikkatsiz davranışları gibi nedenlerle birçok kaza ve hastalık riskleri ile
karşı karşıya kalmaktadır (Öztürk vd., 2012: 254).
İş sağlığı ve iş güvenliği konusu tüm sağlık çalışanları için
önemli olmakla birlikte özellikle acil servis çalışanları için
ayrı bir öneme sahiptir. Acil servis çalışanlarının yaşadığı
iş kazaları, acil servis çalışanlarına yönelik şiddet olayları ve tüm bunların sonucunda yaşanan yaralanmalar ve
ölümler zaman zaman medyada yer almaktadır. Yapılan
literatür taraması sonucunda sağlık çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği konusu ile ilgili yapılan çalışmaların da oldukça sınırlı olduğu görülmüştür.
Acil servisler, hasta yoğunluğu, çeşitliliği ve sirkülasyonu
açısından oldukça yoğun alanlardır. Bu nedenle bu birimlerde her türlü işlemin mümkün olan en kısa sürede
gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Tanrıkulu, 2010: 27).
Hastaya hızlı müdahale etme gerekliliği de acil servis çalışanlarının iş kazasına maruz kalma riskini artıran bir faktör olabilir.
Acil Sağlık Hizmetleri’nde çalışanlar açısından müdahale
sırasında iğne batması sonucu kanla bulaşan hastalıklar,
hasta kaldırma ve taşımaya bağlı kas-iskelet sistemi yaralanmaları, hasta ya da yakınları tarafından kaynaklanan
şiddet olayları başlıca mesleksel risk etmenleri arasında
sıralanmaktadır (Yenal ve Ergör, 2013: 34). Sonuç olarak iş
sağlığı ve güvenliği çalışmalarının acil servislerde çalışanlar açısından büyük önem arz ettiği görülmektedir.

2.

GEREÇ VE YÖNTEM

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan önemli gelişmelerden biri, 20.06.2012 tarihinde kabul edilen
6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”dur. Kanun, iş
sağlığı ve güvenliği alanında önemli düzenlemeler getirmektedir. Kanun, iş kazası ve meslek hastalıklarını ortaya çıkmadan, kaynağında yok etmeyi hedefleyen önleyici
bir anlayışa sahiptir (Korkmaz ve Avsallı, 2012: 153-155).
Konuyla doğrudan ilgili bir kanunun olması da konunun
önemini belgelemektedir.

Araştırmanın amacı, acil servis çalışanlarının iş güvenliği konusundaki algılama düzeylerini belirlemektir.
Araştırma, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinde
bulunan 2. ve 3. basamak kamu hastanelerinden yedi
hastanenin acil servisinde Haziran 2013-Eylül 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi
için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik
Kurulu’ndan 25.04.2013 tarihli ve 2013/295 Karar nolu
Etik Kurul Kararı ile onay alınmıştır.

Birçok sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de iş sağlığı
ve güvenliğinin önemi günden güne artmaktadır. Sağlık
sektöründe yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler, sağlık
sektörü içinde yeni açılan ve kurulan hizmet dalları hastalar ve diğer bireyler için büyük kolaylıklar sağlarken,
hizmeti yerine getiren sağlık çalışanları için birtakım risk
ve tehlikeleri de beraberinde getirmektedir (Tanrıverdi ve
Köksal, 2012: 115). Özellikle de hastanelerde, çalışanların
sağlığını olumsuz yönde etkileyen pek çok risk faktörü

Araştırmanın evrenini, araştırma kapsamına alınan hastanelerin acil servislerinde çalışan hekim, hemşire, ebe, paramedik, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru, temizlik personeli, hasta bakıcı ve güvenlik görevlilerinin tümü olmak
üzere toplam 553 çalışan oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçilmemiş, tüm evrene ulaşılması hedeflenmiştir. Cevaplanan anket sayısı 471 (%85,17)’dir.
Araştırmada çalışanların iş güvenliği konusunda algılama

SÖZEL BİLDİRİLER

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler için frekans
analizi, ölçeğin güvenirliğini belirlemek için güvenirlik
analizi yapılmıştır. Araştırmada bağımsız iki grup karşılaştırıldığında iki ortalama arasındaki farkın önemlilik
testi (t testi) kullanılmıştır. İki ortalama arasındaki farkın
önemlilik testi (t testi)’ni değerlendirirken varyansların
homojenliği ile ilgili Levene testi dikkate alınmıştır. İkiden
daha fazla bağımsız grup karşılaştırıldığında ise tek yönlü
varyans analizi (ANOVA testi) kullanılmıştır. Araştırmada,
çalışanların iş güvenliği ölçek ortalaması ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmada ayrıca çoklu regresyon analizi
yapılmıştır.
Çalışmanın hipotezleri;
A. Çalışanların genel olarak,
A1. İş güvenliğine ilişkin verdikleri önem dereceleri;
a. Cinsiyete,
b. Medeni duruma,
c. Yaşa,
d. Eğitim durumuna,
e. Görev yaptığı kuruma,
f. Vardiya durumuna,
g. Çalıştığı kurumdaki toplam görev süresine,
h. Acil servisteki çalışma süresine,
i.

Acil servisteki pozisyonuna,

j.

Günlük bakım verdiği ortalama hasta sayısına,

k. İş riski ya da iş güvenliğine ilişkin hizmet içi eğitim
alıp almadığına,
l.

Daha önce bir iş kazası geçirip geçirmediğine göre
farklılık göstermektedir.

B1. İş güvenliğine ilişkin düşüncelerini;
a. Cinsiyeti,
b. Medeni durumu,
c. Yaşı,
d. Eğitim durumu,
e. Görev yaptığı kurumu,
f. Vardiya durumu,
g. Çalıştığı kurumdaki toplam görev süresi,
h. Acil servisteki çalışma süresi,
i.

Acil servisteki pozisyonu,

j.

Günlük bakım verdiği ortalama hasta sayısı,

k. İş riski ya da iş güvenliğine ilişkin hizmet içi eğitim
alıp almadığı,
l. Daha önce bir iş kazası geçirip geçirmediği
etkilemektedir.

3.
3.1.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Tanımlayıcı Bulgular

Tablo 1’de çalışanlarla ilgili tanımlayıcı bulgulara yer
verilmiştir.
Çalışanların %46,3’ü (n=218) kadın, %53,7’si (n=253) erkektir, %73,0’ü (n=344) evli, %27,0’si (n=127) bekardır, %47,5’i
(n=223) 35 yaşından küçük, %52,5’i (n=246) 35 ve 35 yaşından daha büyüktür, %7,0’si (n=33) ilkokul, %6,4’ü (n=30)
ortaokul, %25,3’ü (n=119) lise, %22,5’i (n=106) önlisans,
%25,1’i (n=118) lisans, %13,8’i (n=65) lisansüstü mezunudur, %34,8’i (n=164) üniversite hastanesinde, %25,9’u
(n=122) devlet hastanesinde, %39,3’ü (n=185) eğitim araştırma hastanesinde görev yapmaktadır, %17,0’si (n=80)
gündüz, %7,9’u (n=37) gece, %75,2’si (n=354) gece-gündüz karma vardiyalarında çalışmaktadır, %49,5’i (n=233)
≤5 yıl, %50,5’i (n=238) >5 yıl görev yapmaktadır, %50,6’sı
(n=238) ≤4 yıl, %49,4’ü (n=232) >4 yıl acil serviste çalışmaktadır, %19,5’i (n=92) hekim, %28,7’si (n=135) hemşire/ebe,
%14,4’ü (n=68) paramedik/ATT, %9,8’i (n=46) sağlık memuru, %21,0’i (n=99) temizlik personeli/hasta bakıcı, %6,6’sı
(n=31) güvenlik görevlisidir, %25,6’sı (n=102) günlük 1-50
hasta, %29,1’i (n=116) 51-100 hasta, %24,3’ü (n=97) 101200 hasta, %21,1’i (n=84) ≥201 hastaya bakmaktadır, “İş
riski ya da güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim aldınız mı?”
sorusuna çalışanların %65,0’i (n=306) evet, %35,0’i (n=165)
hayır yanıtını vermiştir, “Daha önce bir iş kazasına maruz
kaldınız mı? sorusuna çalışanların %26,8’i (n=126) evet,
%73,2’si (n=345) hayır yanıtını vermiştir.
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Araştırmada kullanılan iş güvenliği ölçeğinde yer alan ifadeler için güvenirlik analizi yapılmıştır. Analizde güvenirlik
katsayısı olarak Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır.
Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,794 olarak bulunmuştur. Araştırmanın verileri, İş Güvenliği Ölçeği’ndeki 32
soru ve kişisel bilgilere yönelik (yaş, cinsiyet, medeni durum gibi) 12 soru ile toplamda 44 sorudan oluşan anket
aracılığıyla toplanmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin
analizi ve hipotezlerin test edilmesinde SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences) for Windows 20.0 programı kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir.

B. Çalışanların genel olarak,

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

düzeylerini belirlemek amacıyla, Yavuz E.’nin 2009 yılında “Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş
Sağlığı ve İş Güvenliği Durumlarının İncelenmesi” adlı çalışmasında kullandığı, Williamson ve ark. tarafından 1997
yılında geliştirilen ve Atay tarafından 2006 yılında Türkçe
formunun geçerlilik, güvenilirlik çalışmaları yapılan “İş
Güvenliği Ölçeği” kullanılmıştır.
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Tablo 1: Çalışanlarla ilgili tanımlayıcı bulgular (n=471) (ATT:
Acil tıp teknisyeni)
Bağımsız Değişkenler

Cinsiyet

Medeni Durum

Eğitim Durumu
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Yaş

Görev Yaptığı Kurum

Vardiya Durumu

Çalıştığı Kurumdaki
Toplam Görev Süresi

Acil Servisteki Çalışma
Süresi

Acil Servisteki
Pozisyonu

Günlük Bakım Verdiği
Ortalama Hasta Sayısı

İş Riski ya da Güvenliği
ile İlgili Hizmet İçi
Eğitim Alıp Almadığı

İş Kazası Geçirme
Durumu

240

Sayı (n)

Yüzde (%)

Kadın

218

46,3

Erkek

253

53,7

Toplam

471

100,0

Evli

344

73,0

Bekar

127

27,0

Toplam

471

100,0

<35

223

47,5

≥35

246

52,5

Toplam

469

100,0

İlkokul

33

7,0

Ortaokul

30

6,4

Lise

119

25,3

Önlisans

106

22,5

Lisans

118

25,1

Lisansüstü

65

13,8

Toplam

471

100,0

Üniversite Hastanesi

164

34,8

Devlet Hastanesi

122

25,9

Eğitim Araştırma
Hastanesi

185

39,3

Toplam

471

100,0

Gündüz

80

17,0

Gece

37

7,9

Gece-Gündüz Karma

354

75,2

Toplam

471

100,0

≤5 Yıl

233

49,5

>5 Yıl

238

50,5

Toplam

471

100,0

≤4 Yıl

238

50,6

>4 Yıl

232

49,4

Toplam

470

100,0

Hekim

92

19,5

Hemşire/Ebe

135

28,7

Paramedik/ATT

68

14,4

3.2.

Hipotezlerle İlgili Bulgular

3.2.1. Çalışanların Genel Olarak İş Güvenliği
Ölçeğindeki İfadelere İlişkin Verdikleri
Skorların Dağılımı
İş güvenliği ölçeğine verilen puanlar incelendiğinde, en
yüksek puanın “Eğer güvenlik prosedürleri daha gerçekçi
olursa bu daha güvenli çalışmama yardımcı olur” maddesinden, en düşük puanın ise “İşimizin normal sürecinde,
hiçbir tehlikeli durumla karşılaşmam” maddesinden alındığı belirlenmiştir.
3.2.2. Çalışanların İş Güvenliği Algılamalarının
Bağımsız Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tablo 2’de çalışanların iş güvenliği algılamaları cinsiyetlerine göre incelenmiştir.
Tablo 2: Çalışanların cinsiyetlerine göre iş güvenliği
algılamaları (n: Vaka sayısı, ort.: Ortalama, s.s.:
Standart sapma, p: p değeri)

İş Güvenliği Ölçek
Ortalaması

Cinsiyet

n

ort.

s.s.

Kadın

218

3,21

0,28

Erkek

253

3,29

0,31

t

p*

-3,204

0,001

*İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (t Testi)

Kadın ve erkek çalışanların iş güvenliği ölçeğine verdikleri
skorlar (t= -3,204, p=0,001) bakımından istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmuştur. Cinsiyet değişkeni açısından
A1.a hipotezi kabul edilmiştir.
Tüzüner ve Özaslan’ın (2011), araştırma kapsamındaki
hastanelerde çalışanların güvenlik iklimi algıları ve demografik değişkenlere göre güvenlik iklimi algılarının farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 120 hastane çalışanıyla yaptıkları çalışmada, cinsiyet ile güvenlik
iklimi algısı arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Sağlık Memuru

46

9,8

Temizlik Pers./Hasta
Bakıcı

99

21,0

Güvenlik Görevlisi

31

6,6

Toplam

471

100,0

1-50 Hasta

102

25,6

Eğitim Durumu

n

ort.

s.s.

51-100 Hasta

116

29,1

İlkokul

33

3,40

0,28

101-200 Hasta

97

24,3

Ortaokul

30

3,41

0,36

Lise

119

3,25

0,32

106

3,19

0,26

118

3,22

0,28

65

3,27

0,27

≥201 Hasta

84

21,1

Toplam

399

100,0

Evet

306

65,0

Hayır

165

35,0

Toplam

471

100,0

Evet

126

26,8

Hayır

345

73,2

Toplam

471

100,0

Tablo 3’te çalışanların iş güvenliği algılamaları eğitim durumlarına göre incelenmiştir.
Tablo 3: Çalışanların eğitim durumlarına göre iş güvenliği
algılamaları

İş Güvenliği Ölçek Önlisans
Ortalaması
Lisans
Lisansüstü

p*

0,000

*Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)

Çalışanların eğitim durumlarına göre iş güvenliği ölçeğine verdikleri skorlar (p=0,000) bakımından istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu farklılık, ilkokul-lise, ilkokul-önlisans, ilkokul-lisans, ilkokul-lisansüstü,
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ortaokul-lise, ortaokul-önlisans, ortaokul-lisans, ortaokul-lisansüstü grupları arasında anlamlı bulunmuştur.
Eğitim durumu değişkeni açısından A1.d hipotezi kabul
edilmiştir.
Atay (2006), 567 endüstri çalışanın katılımıyla yaptığı araştırmada, endüstri çalışanlarının eğitim düzeyleri yükseldikçe iş güvenliği algılarının da anlamlı şekilde yükseldiğini
tespit etmiştir.
Tablo 4’te çalışanların iş güvenliği algılamaları acil servisteki pozisyonuna göre incelenmiştir.

Çalışanların günlük bakım verdiği ortalama hasta sayısına
göre iş güvenliği ölçeğine verdikleri skorlar (p=0,039) bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu
farklılık, 1-50 hasta & 51-100 hasta bakan, 51-100 hasta &
≥201 hasta bakan grupları arasında anlamlı bulunmuştur.
Çalışanların günlük bakım verdiği ortalama hasta sayısı
değişkeni açısından A1.j hipotezi kabul edilmiştir.
Taşçıoğlu (2007) tarafından 99 hemşire üzerinde yapılan
çalışmada, hemşirelere ortalama kaç hastaya baktıkları sorulmuştur. Hemşirelerin ¼’ü 10’dan fazla hastaya 1
hemşirenin düştüğü servislerde çalıştıklarını belirtmişler-

Tablo 4: Çalışanların acil servisteki pozisyonuna göre iş
güvenliği algılamaları
ort.

s.s.

Hekim

92

3,24

0,26

Hemşire/Ebe

135

3,22

0,27

Paramedik/ATT

68

3,21

0,24

Sağlık Memuru

46

3,21

0,27

Temizlik Pers./
Hasta Bakıcı

99

3,34

0,34

Güvenlik
Görevlisi

31

3,30

0,42

ler acil servis ve dahiliye servisinde çalışan hemşirelerdir.
p*

da güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim alıp almadığına göre
incelenmiştir.

0,024

*Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)

Çalışanların acil servisteki pozisyonuna göre iş güvenliği
ölçeğine verdikleri skorlar (p=0,024) bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu farklılık, hekim-temizlik personeli/hasta bakıcı, hemşire/ebe-temizlik
personeli/hasta bakıcı, paramedik/ATT- temizlik personeli/hasta bakıcı, sağlık memuru-temizlik personeli/hasta
bakıcı grupları arasında anlamlı bulunmuştur. Acil servisteki pozisyon değişkeni açısından A1.i hipotezi kabul
edilmiştir.
Tüzüner ve Özaslan’ın (2011) çalışmasında, çalışanların
güvenlik iklimi algıları ile bulundukları işgören grupları
(doktor, hemşire, hizmetli, diğer) arasında anlamlı bir fark
olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada, doktor ve hizmetlilerin, hemşirelere oranla güvenlik iklimi algılarının daha
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
Tablo 5’te çalışanların iş güvenliği algılamaları günlük bakım verdiği ortalama hasta sayısına göre incelenmiştir.

İş Güvenliği
Ölçek
Ortalaması

n

ort.

s.s.

1-50 Hasta

102

3,24

0,25

51-100 Hasta

116

3,31

0,30

101-200 Hasta

97

3,24

0,28

≥201 Hasta
*Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)

84

3,20

0,27

Tablo 6: Çalışanların iş riski ya da güvenliği ile ilgili hizmet içi
eğitim alıp almadığına göre iş güvenliği algılamaları

İş Güvenliği
Ölçek
Ortalaması

İş Riski ya da
Güvenliği ile
İlgili Hizmet
İçi Eğitim Alıp
Almadığı

n

Evet
Hayır

ort.

s.s.

306

3,28

0,29

165

3,21

0,29

t

p*

2,400

0,017

*İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (t Testi)

Çalışanların iş riski ya da güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim
alıp almama durumuna göre iş güvenliği ölçeğine verdikleri skorlar (t=2,400, p=0,017) bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Çalışanların iş riski ya da iş
güvenliğine ilişkin hizmet içi eğitim alıp almadığı değişkeni
açısından A1.k hipotezi kabul edilmiştir.
Öztürk ve ark. (2012), devlet hastanelerinde çalışan sağlık
personeline yönelik iş güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığını
belirlemek amacıyla Trabzon’da 522 hemşire, 232 hekim ve
271 diğer sağlık personelinin katıldığı bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada, hekimlerin %51’inin iş güvenliğine yönelik eğitimlerden memnun olmadıkları görülmüştür.
Tablo 7’de çalışanların iş güvenliği algılamaları daha önce
bir iş kazası geçirip geçirmediğine göre incelenmiştir.

Tablo 5: Çalışanların günlük bakım verdiği ortalama hasta
sayısına göre iş güvenliği algılamaları
Günlük Bakım
Verdiği Ortalama
Hasta Sayısı

Tablo 6’da çalışanların iş güvenliği algılamaları iş riski ya
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İş Güvenliği Ölçek
Ortalaması

Acil Servisteki
Pozisyonu

dir. Hemşire başına daha fazla hasta düştüğünü söyleyen-

p*

0,039

Tablo 7: Çalışanların daha önce bir iş kazası geçirip
geçirmediğine göre iş güvenliği algılamaları

İş Güvenliği Ölçek
Ortalaması

İş Kazası
Geçirme
Durumu

n

ort.

s.s.

Evet

126 3,21 0,28

Hayır

345 3,27 0,30

t

p*

-1,983

0,048

*İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (t Testi)
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Çalışanların daha önce bir iş kazası geçirip geçirmediğine
göre iş güvenliği ölçeğine verdikleri skorlar (t= -1,983,
p=0,048) bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmuştur. Çalışanların daha önce bir iş kazası geçirip
geçirmediği değişkeni açısından A1.l hipotezi kabul
edilmiştir.
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Canbaz ve arkadaşlarının (2008), Samsun’da hastane acil
servisleri ve 112 acil çalışanlarının katılımıyla 280 çalışan
üzerinde yaptıkları çalışmada, araştırmaya katılanların
202’si (%72,1) herhangi bir formdaki şiddete maruz kaldığını bildirmiştir. Çalışmada ayrıca hastane acil servis çalışanlarının (%75,9), 112 acil çalışanlarına (%62,3) göre daha
fazla şiddete maruz kaldığı bulunmuştur.
Çalışanların iş güvenliğine ilişkin verdikleri önem dereceleri
medeni durum, yaş, görev yaptığı kurum, çalıştığı vardiya,
çalıştığı kurumdaki toplam görev süresi ve acil servisteki
çalışma süresi değişkenleri açısından da incelenmiş
ancak istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.
Çalışmanın A1.b, A1.c, A1.e, A1.f, A1.g, A1.h hipotezleri
reddedilmiştir.
3.2.3. Korelasyon Analizi
Çalışanların iş güvenliği ölçek ortalaması ile bağımsız
değişkenler arasındaki ilişkinin analiz edilmesi amacıyla
korelasyon analizi yapılmıştır.
Tablo 8: Korelasyon analizi (r: Korelasyon katsayısı)
İş Güvenliği Ölçek Ortalaması
n

r

p

Cinsiyet

471

0,107

0,020

Medeni Durum

471

0,019

0,680

Yaş

469

-0,019

0,682

Eğitim Durumu

471

-0,241

0,000

Görev Yaptığı Kurum

471

0,046

0,324

Vardiya Durumu

471

-0,012

0,800

Çalıştığı Kurumdaki Toplam
Görev Süresi

471

-0,024

0,602

Acil Servisteki Çalışma Süresi

470

-0,125

0,007

Acil Servisteki Pozisyonu

471

0,168

0,000

Günlük Bakım Verdiği Ortalama
Hasta Sayısı

399

0,022

0,656

İş Riski ya da Güvenliği ile İlgili
Hizmet İçi Eğitim Alıp Almadığı

471

-0,121

0,009

İş Kazası Geçirme Durumu

471

0,139

0,002

Korelasyon analizi sonucuna göre, iş güvenliği ölçek ortalaması ile çalışanların cinsiyeti, eğitim durumu, acil servisteki çalışma süresi, acil servisteki pozisyonu, iş riski ya da
güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim alıp almadığı, iş kazası
geçirme durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(p<0,05).
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3.2.4. Regresyon Analizi
Regresyon analizinde çalışanların genel olarak iş güvenliği algılamalarına, bağımsız değişkenlerin etkisi
incelenmiştir.
Tablo 9: Çalışanların genel olarak iş güvenliği algılamalarına
ilişkin çoklu regresyon analizi (n=471) (R2:
Tanımlayıcılık katsayısı)
R2=0,088
F= 7,466
p=0,000

Standardize Standart Standardize
Edilmemiş
Hata
Edilmiş Beta
Beta

t

p

(Sabit)

3,763

0,161

23,356 0,000

Cinsiyet

0,084

0,036

0,107

2,325 0,020

Eğitim Durumu

-0,068

0,013

-0,241

-5,380 0,000

Acil Servisteki
Çalışma Süresi

-0,098

0,036

-0,125

-2,724 0,007

Acil Servisteki
Pozisyonu

0,041

0,011

0,168

3,697 0,000

İş Riski ya da
Güvenliği ile
İlgili Hizmet
İçi Eğitim Alıp
Almadığı

-0,099

0,038

-0,121

-2,635 0,009

İş Kazası
Geçirme
Durumu

0,123

0,041

0,139

3,040 0,002

Çalışanların genel olarak iş güvenliği algısının %8,8’i
cinsiyet, eğitim durumu, acil servisteki çalışma süresi,
acil servisteki pozisyonu, iş riski ya da güvenliği ile ilgili
hizmet içi eğitim alıp almadığı, iş kazası geçirme durumu
değişkenleri ile açıklanmaktadır.
Çalışanların iş güvenliği algılamalarına; cinsiyet, eğitim
durumu, acil servisteki çalışma süresi, acil servisteki
pozisyonu, iş riski ya da iş güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim
alıp almadığı ve iş kazası geçirme durumu değişkenleri
anlamlı etki etmektedir. Diğer değişkenler, anlamlı etki
etmemiştir. Çalışmanın B1.a, B1.d, B1.h, B1.i, B1.k, B1.l
hipotezleri kabul, B1.b, B1.c, B1.e, B1.f, B1.g, B1.j hipotezleri reddedilmiştir.

4.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışanların; %53,7’si erkek, %73,0’ü evli, %52,5’i 35 yaş
ve üzeri yaş grubunda, %25,3’ü lise mezunu, %39,3’ü eğitim araştırma hastanesinde, %75,2’si gece-gündüz karma çalışmakta, %50,5’i çalıştığı kurumda 5 yılın üzerinde
bir süredir çalışmakta, %50,6’sı 4 yıl ve daha az süredir
acil serviste çalışmaktadır. %19,5’i hekim, %28,7’si hemşire/ebe, %14,4’ü paramedik/ATT, %9,8’i sağlık memuru,
%21,0’i temizlik personeli/hasta bakıcı, %6,6’sı güvenlik
görevlisidir.
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Çalışanların iş güvenliği algılamaları;
■■ Cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir (A1.a hipotezi).
■■ Medeni durumlarına göre farklılık göstermemektedir
(A1.b hipotezi).
■■ Yaşlarına göre farklılık göstermemektedir (A1.c hipotezi).
■■ Eğitim durumlarına göre farklılık göstermektedir (A1.d
hipotezi).
■■ Görev yaptıkları kuruma göre farklılık göstermemektedir (A1.e hipotezi).
■■ Çalıştıkları vardiyaya göre farklılık göstermemektedir
(A1.f hipotezi).
■■ Çalıştığı kurumdaki toplam görev süresine göre farklılık göstermemektedir (A1.g hipotezi).
■■ Acil servisteki çalışma süresine göre farklılık göstermemektedir (A1.h hipotezi).
■■ Acil servisteki pozisyonlarına göre farklılık göstermektedir (A1.i hipotezi).
■■ Günlük bakım verdikleri ortalama hasta sayısına göre
farklılık göstermektedir (A1.j hipotezi).
■■ İş riski ya da iş güvenliğine ilişkin hizmet içi eğitim alıp
almama durumuna göre farklılık göstermektedir (A1.k
hipotezi).
■■ Daha önce bir iş kazası geçirip geçirmeme durumuna
göre farklılık göstermektedir (A1.l hipotezi).
Çalışanların iş güvenliği algılamalarına; cinsiyet, eğitim
durumu, acil servisteki çalışma süresi, acil servisteki pozisyonu, iş riski ya da iş güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim
alıp almadığı ve iş kazası geçirme durumu değişkenleri

Öneriler;
■■ Çalışanlara iş güvenliği konusunda hizmet içi eğitimler
daha sık verilmelidir.
■■ Çalışanların kişi başına günlük bakım verdikleri hasta
sayısının azaltılması, çalışan sayılarının artırılması konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
■■ Acil servis çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği kapsamında karşılaşacağı riskler ve tehlikelerin en aza indirilebilmesi açısından, alana özgü düzenlemeler yapılmalıdır.
■■ Kurumlarda çalışan güvenliğine yönelik komiteler
oluşturulmalıdır.
■■ Hastane enfeksiyon kontrol komitesinin çalışmaları
artırılmalıdır.
■■ İş kazalarına karşı önlem alabilmek için acil servislerde
iş kazalarını raporlandırmak amacıyla uygun bir raporlandırma sistemi oluşturulmalıdır.
■■ Acil servislerin fiziki yapıları hizmetin özelliğine uygun
şekilde, çalışan güvenliğini oluşturmaya yönelik yapılandırılmalıdır.
■■ Mesleki riskleri önleme ve azaltmaya yönelik güvenli
tıbbi malzemelerin (kullanıldıktan sonra iğnesi içeri
çekilebilir enjektörler gibi) acil servislerde kullanımı
artırılmalıdır.
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Çalışanların iş güvenliği ölçeğine verdikleri puanlar incelendiğinde, en yüksek puanın “Eğer güvenlik prosedürleri daha gerçekçi olursa bu daha güvenli çalışmama
yardımcı olur” (4,31±0,82) maddesinden, en düşük puanın ise “İşimizin normal sürecinde, hiçbir tehlikeli durumla karşılaşmam” (2,34±1,05) maddesinden alındığı
belirlenmiştir.

anlamlı etki etmektedir. Diğer değişkenler, anlamlı etki
etmemiştir. B1.a, B1.d, B1.h, B1.i, B1.k ve B1.l hipotezleri
kabul edilmiş, B1.b, B1.c, B1.e, B1.f, B1.g ve B1.j hipotezleri reddedilmiştir.
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Hasta bakımıyla doğrudan ilgili olan çalışanların %21,1’i
günlük ≥201 hastaya bakım vermekte olduklarını ifade etmişlerdir. Çalışanların %65,0’inin iş riski ya da iş güvenliği
ile ilgili hizmet içi eğitim aldığı, %35,0’inin ise bu eğitimi almadığı tespit edilmiştir. Çalışanların %26,8’inin daha önce
bir iş kazası geçirdiği, %73,2’sinin ise geçirmediği tespit
edilmiştir.

■■ Acil servislerde çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşüren etmenlerin belirlenmesi açısından iş
güvenliği uzmanları tarafından risk analizleri yapılmalıdır.
■■ Acil servislerde iş güvenliğine ilişkin denetimler periyodik olarak yapılmalıdır.
■■ Çalışanlar belli aralıklarla sağlık muayenesinden geçirilmelidir.
■■ Acil servis çalışanlarının çalışma koşullarında (ücret,
çalışma saatleri gibi) iyileştirmeye gidilmelidir.
■■ Acil servislerde iş güvenliği kültürü oluşturulmalı, çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda söz ve karar
sahibi olmalıdır.
■■ “Acil servis çalışanlarının iş güvenliği” konusunda benzer çalışmalar yapılarak çalışanların bu konudaki farkındalıkları artırılmalıdır.
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KAYITLARDAKİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ
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Kalite yönetiminin en önemli sorunlarından birisi sağlık verilerinin kayıt altına alınmasında yaşanılan aksaklıklardır. Bu
sorunların başında hastaların anamnezleri, epikrizler, bilgilendirilmiş onam formları, cerrahi taraf-işaretleme formları ve hekim
orderlarının Hizmet Kalite Standartlarına uygun yazılmamış olmasıdır. Sağlık kayıtlarının uygun tutulmaması hasta güvenliğini
olumsuz etkilemektedir.
Bu çalışma hastanede yatarak tedavi gören hastaların tıbbi kayıtlarını eksiksiz dosya indikatörü aracığıyla incelemek ve
iyileştirmek amacıyla ele alınmıştır. Hasta dosyasının; sistemli, anlaşılır, mantıklı-sürekli bir biçimde kayıt altına alınması
sonrasında arşive aktarılması ile bilgiye kolaylıkla erişim sağlanırken, aynı verinin tekrar girişi önlenerek emeğin boşa harcanması
engellenebilmektedir. Hasta dosyaları, hastanın tıbbi bilgilerinin saklanmasını, aktarılmasını ve doğru izlenmesini sağlayan en
önemli kaynaktır. Hasta dosyaları ile hastane ve sağlık profesyonelleri zamandan tasarruf ederken, işgücü ve maddi kayıpları
minimuma indirgerler. Bu sayede hastanın hızlı ve güvenilir tedaviye ulaşmasının önü açılmakta, tıbbi hatalar ise azaltılmaktadır.
Sunulan hizmetin hafızası ve verilerin tekrar kontrol edilebilirliği için hasta kayıtlarının ve dosyalarının uygun nitelikte ve
ulaşılabilir olması en önemli unsurdur.
Çalışmada hasta dosyasında bulunan form ve evraklar, bu form ve evrakların hangi sağlık profesyonelleri tarafından dolduracağı
ve dosyada bulunan evrak sayısının nasıl azaltılabileceği incelenmiştir. Sunulan hizmetin etkili, güvenli ve kaliteli olmasında
önemli bir paya sahip olan tıbbi kayıtların dosyalanma sürecinde sorunların olduğu görülmüş ve tespitler sıralanmış ve çözüm
önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda en önemli çıktı olarak hekim istemlerinin Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun
hale getirilmesi olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi kayıt, hasta dosyası, kalite indikatörü (göstergesi)

CORRECTION OF MISTAKES IN THE MEDICAL RECORDS BY FOLLOWING COMPLETE FILES INDICATOR

01-04 Mart 2016, Antalya

ÖZET

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

3

SUMMARY
One of the major issues in quality management is problems in medical record keeping. Leading problem among these is
writing of the past medical history, anamnesis, discharge notes, informed consent forms, surgical site and indication forms and
physician orders not in accordance with service quality standards. Inappropriate medical record keeping affects patient safety
negatively.
This study is conducted to examine and improve medical records of hospitalized patients with the use of definitive patient
file indicator. With systematic, understandable, logical and continuous recording and transmission of data from the patient
files, information is easily accessed while repetition and wasting of labor is avoided. Patient file is the most important source
for keeping, transferring and accurate tracking of the medical data of the patient. With the use of patient files, while hospital
stuff and medical professionals save time, labor and financial loss is minimized. Eventually, accession of the patient to reliable
treatment is facilitated, medical errors are avoided. For the sake of the memory of the service and replicability of the data, the
most important factor is that the patient files have appropriate quality and are readily accessible.
In this study, forms and documents, medical professionals to fill in these forms and documents and ways to reduce document
number in patient files are examined. Important problems are detected in filing process of the medical records, which has an
important role in providing efficient, safe and high-quality service. The detected problems are listed and effort was made to
suggest solutions. In this context, the most important output was optimising physician ordersfor Health Quality Standards.
Keywords: Medical record, patient files, quality
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Sağlık kurumlarına başvuran bireyler; koruma, tanı ve
tedavi işlemlerinden geçirilir. Bu işlemler sonucu bireylere ait veriler ortaya çıkar. Bu veriler kâğıtta kaydedilmiş
olabileceği gibi bilgisayar çıktısı ya da elektronik ortamda
da depolanmış olabilir. Bireye ait bu bilgi ve dokümanlar
tıbbi kaydı oluşturmaktadır. Sağlık kurum ve kuruluşları
bireylere ait tıbbi kayıtları saklamak ve bireylerin sağlık
durumlarını izlemekle yükümlüdür.
Amacı tüm sağlık ekibi arasında iletişimi kolaylaştırmak,
araştırmalar için istatistiksel veri sağlamak, uygulanan
bakım ve tedaviyi belgeleyerek yasal kaynak oluşturmak
olan tıbbi kayıtlar; kolay okunabilme, kolay dosyalanabilme, hızlı kayıt yapabilme, bilgisayara uyarlanabilme, kurumun standartları ile uyumlu olma, bilgilere kolay ulaşabilme, fiziksel, psikolojik, sosyo-kültürel yönden hastanın
ihtiyaçlarını kayıt etmeye imkân verme, sağlık profesyonellerinin amacına uygun olma gibi özelliklere sahip olmalıdır (Ay, 2009:132).
Hasta dosyaları kime, neden, nerede, ne zaman, nasıl bir
bakım ve tedavi verildiğini gösteren önemli belgelerdir.
Dosyalama sisteminde kurumun ve çalışanların bir standardı olmaz ise hasta dosyasında belgelenen her evrak
anlaşılmayacaktır. Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetinin artırılması ve takiplerinin daha iyi yapılabilmesi
için çok iyi bir hasta kayıt sisteminin geliştirilmiş olması
gerekmektedir (Özmen, 2010:9). Türk sağlık sisteminin
parçalı yapısı, hasta kayıt sistemindeki dağınıklık ve her
kurumun kendi sistemini oluşturması karmaşık bir yapıya yol açmıştır. Kısacası birinci basamaktan başlayarak
bireylerin sağlık kayıtlarının düzenli ve sürekli tutulduğu
bir tıbbi kayıt sistemi mevcut değildir (www.saglik.gov.
tr, 2015). Türkiye’de hastanelerde genel olarak gözlenen
sistem, verilerin bilgiye dönüştürülemediği, dağınık ve sadece tıbbi süreçlerde kullanılan bir otomasyon sistemidir
ve bu sistem bir standarda sahip değildir. Hastanelerde
genellikle öncelikle bilgisayar donanımı tedarik edilmekte,
daha sonra bu sisteme uygun bir yazılım satın alınmaktadır (Esatoğlu ve Köksal, 2002: 30).
Sağlık kurumlarında hastalara uygulanan tanı ve tedavi
yöntemleri sonucu ortaya çıkan sonuçlar, hastalar için
hazırlanan dosyalar içinde saklanmaktadır. Bir anlamda
hasta dosyaları tedavinin başarısını değerlendirmeyi sağlayan kanıtlardır. Bu tür kayıtlar, hastanede sunulan hizmetlerin kalitesini inceleme bakımından da yararlı olmaktadır (Özbabalık vd., 2012:11).
Örneğin Order (hekim istemi) yazımı ilaç uygulama sürecinin ilk evresini oluşturmaktadır. Literatürde komplikasyon ile sonuçlanan istenmeyen olayların en önemli
sebeplerinden birisinin ilaç hataları olduğu, tıbbi hataların
büyük bir çoğunluğunun reçete hatalarından kaynaklandığı belirtilmektedir (Avcı, 2014: 184). Tıbbi hata, sağlık
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hizmeti sunan bir profesyonelin uygun ve etik olmayan bir
davranışta bulunması, mesleki uygulamalarda yetersiz ve
ihmalkâr davranması sonucu hastanın zarar görmesidir.
Tıbbi hataların azaltılması hasta güvenliğinin temel hedeflerindendir. Yapılan çalışmalarda tıbbi hataların sürekli
olarak tekrar edildiği ve hastaların bu önlenebilir hatalar
nedeniyle zarar gördüğü belirtilmektedir (İntepeler ve
Dursun, 2012, 130).
Cerrahi Kontrol Listesinin ve Cerrahi Bölge Tespit ve
Ameliyata Hazırlık Formunun amacı etkili ekip çalışması ve
ekip iletişimini iyileştirmek, her ameliyatta hasta güvenliğinin aktif düşünülmesini teşvik etmek, basit ve verimli bir
dizi öncelik kontrolü sağlamaktır. Böylece cerrahi hasta
güvenliği konusunda tutarlılık sağlanacak ve hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi için çok önemli bir adım atılmış olacaktır (www.kalite.gov.tr, 2015). Aynı zamanda hasta bakımının temel ilkesi “önce zarar verme” ifadesinin en
önemli başlıklarından biri güvenli cerrahi uygulamalarıdır.
Doğru-Taraf, Doğru-Prosedür ve Doğru-Hasta cerrahisinin uygulanmasında yaşanan aksaklıklar, sağlık kurumlarını ve hasta güvenliğini etkileyen önemli bir sorundur. Bu
hatalar cerrahi ekibin üyeleri arasındaki etkisiz ya da yetersiz iletişimden, taraf işaretlemeye hastanın katılmamasından ve yer doğrulama prosedürlerinin yetersizliğinden
kaynaklanmaktadır. Yanlış-Taraf, Yanlış-Prosedür, YanlışHasta Cerrahisi’ni Önlemede Evrensel Protokolü gibi kanıta dayalı uygulamalar kullanılmalıdır. Evrensel protokolde
bulunan temel süreçler şunlardır;
■■ Cerrahi tarafın işaretlenmesi,
■■ Ameliyat öncesi doğrulama süreci ve
■■ Prosedürün başlamasından hemen önce verilen mola
(Onganer vd. 2014, 172).
İnternet ve bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması kayıt tutma ve arşivleme hizmetlerinde sağlık çalışanlarına avantaj sağlarken, hastaların da kişisel sağlık bilgilerine daha kolay ulaşmalarını sağlamaktadır. Kişilerin kendi
sağlığını ya da hastalığını yönetmesi, sağlık verilerini bilmesi, takip etmesi toplumda sağlık adına bilinçlenmeyi ve
kaliteli hizmet talebini artırmaktadır. Bu bağlamda Sağlık
Bakanlığı e-nabız projesini başlatmıştır. E - nabız projesi
ile kişilerin kendi sağlık durumları ile ilgili bilgi sahibi olmaları, bu bilgiler ışığında sağlıkları ile ilgili kararlara katılmak
suretiyle kendi sağlık durumlarını yönetmeleri, teşhis ve
tedavi sürelerini kısaltarak gereksiz tetkik tekrarının önlenmesi ve bu suretle ekonomik çıkarlarının korunması
amaçlanmıştır. Bu sayede kişilerin kendileri tarafından
kendi dijital sağlık kayıtlarına erişebilmesi sağlanmıştır
(www.enabiz.gov.tr, 2015). Proje ile hastalar randevu oluşturma, geçmiş muayene kayıtları, reçete bilgileri, sağlık
raporları, tanılar, görüntüleme ve laboratuvar sonuçları,
alerji durumu, organ bağışı müracaatı, kan basıncı, kan şekeri, nabız ve ağırlık bilgilerine e-nabız’dan ulaşabilecektir.
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Eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı indikatörü; taburcu olan hasta dosyalarının eksiksiz olarak doldurulmasına
yönelik geliştirilen ölçüm aracıdır. Aylık toplanan veriler
üçer aylık dönemde analiz edilmektedir. Eksiksiz dosya
indikatörü tıbbi kaydın sürekli izlenmesi, hataların tespiti vasıtası ile geleceğe yönelik planlamaların yapılmasını
sağlamaktadır.
Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
Yönergesi’nin 12. Maddesinde hasta dosyasında bulunması gereken belgeler şu şekildedir: Hasta Kabul Kâğıdı (Form
60), Tıbbi Müşahede ve Muayene Kâğıdı (Form 62),
Derece Kâğıdı (Form 61), Hasta Tabelası (Form 51), Röntgen
İstek Kâğıdı ve Raporları (Form 64), Laboratuar İstek Kâğ
ıdı ve Tetkik Raporları (Form 65), Ameliyat Kâğıdı (Form
63), Hastanın Muayene İstek Formu (Form 67), Çıkış Özeti
(Form 67).

1.1.

Araştırmanın Amacı

Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma ile Van Bölge Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Ocak 2015- 31 Ağustos
2015 arasında sağlık hizmeti sunumu sonrasında faturalandırma biriminden bir önceki basamak olan dosya
kontrol birimine teslim edilen, yatan hasta dosyalarının
mevcut eksikliklerinin tespit edilmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca yine bu çalışma ile hastanede yatan hastaların doğru izlenebilirliğini
sağlamak ve kayıt tutma yükümlüğü konusunda hekim,
hemşire, tıbbi sekreterlerin farkındalığını artırmak, önlenebilir tıbbi hataların önüne geçmek, hasta bakım kalitesini artırmak ve özellikle hekim istemlerindeki eksikliklerin giderilmesi amaçlanmıştır. Hastanemizde sekiz aylık
süreçte tüm hasta dosyaları incelenerek, dosya muhteviyatındaki eksikliklerin giderilmesi özellikle de üzerinde

1.2.

Gereç ve Yöntem

Araştırma Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
01 Ocak 2015- 31 Ağustos 2015 tarihleri arasında yatarak
tedavi gören hastalara ait dosyaların içeriği incelenerek ve
eksiksiz dosya oranı indikatörü verileri değerlendirilerek
yapılmıştır. Örneklem seçimine gidilmeyip, araştırma kapsamına dosya kontrol birimine teslim edilen tüm dosyalar
dâhil edilmiştir. Çalışma Van Bölge Eğitim ve Araştırma
Hastanesinden yazılı izin alınarak yapılmıştır.
Çalışma kitlesel nitelikte olup, verileri kaydetmek, takip
etmek için Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Kalite
Yönetim Biriminin (KYB) yayınladığı formlar kullanılmıştır.
Yayınlanan formlar 22 soruluk Hasta Dosyası Teslim ve
Takip Formu, Hasta Dosyası Eksik Evrak Teslim ve Takip
Formu, Eksiksiz Doldurulan Hasta Dosyası Oranı Aylık Veri
Analiz Formu, Eksiksiz Doldurulan Hasta Dosyası Oranı
Yıllık Veri Analiz Formu, Eksiksiz Doldurulan Hasta Dosyası
Oranı Veri Toplama Formudur. Yayınlanan formlarda
“hata kriterleri” belirlenmiştir, bunlar;eksik imza olması,
gerekli işaretleme ve boşlukların tamamlanmaması, zamanında yapılmamış olması, gerektiğinde bilgilerin yenilenmemesi, durum değişikliklerinde formların tekrarlanmaması, yazım hatalarının olması, tanımlamaların açık ve
net yapılmaması, dosyanın zamanında teslim edilmemesi
olarak tanımlanmıştır. Hata nedenlerinin analizinin yapılabilmesi için hatalar unvan kaynaklı (Hemşire, Sekreter,
Hekim) ve dâhili klinik-cerrahi klinik olarak ayrıştırılmıştır. Tespit edilen hatalar kaynakları ile birlikte Tablo 1’de
verilmiştir.
Dosya incelemesi 2015 yılı Ocak ayından itibaren dosya
kontrol birimi ile KYB tarafından yapılmış, eksiklikler tespit
edilmiştir. Dosya kontrol birimi tarafından sadece dosya
muhteviyatının kontrol edilmekte olduğu, dosya içindeki
evrakların tam ve doğruluğunun kontrolünün yapılmadığı
gözlemlenmiş ve Mart ayı itibari ile formlar revize edilerek;
dosyada tespit edilen hatalar ile alakalı Düzeltici Önleyici
Faaliyetler (DÖF) başlatılmıştır. Faaliyet sonrası bilgi işlem
personeline farklı oturumlarda hasta dosyası doldurulması ve takibi konulu eğitimler verilmiştir. Eğitimler öncelikle
klinik sorumlu hemşireleri ve ilgili idari amirler eşliğinde
gerçekleştirilmiş ve katılım zorunlu tutulmuştur. Klinik sorumlu hemşirelerinden ilgili eğitim konularını tüm klinik
hemşirelerine anlatmaları istenmiştir. Hekimlere de ilgili idari amir tarafından, doldurmaları gereken form ve
belgelerin yazımı, kayıt tutma yükümlülüğü, hukuki sorumluluklar ve hasta dosyasının önemi konulu eğitim,
iki farklı oturumda anlatılmıştır. Yapılan eğitimlerde aynı
zamanda dosya içerikleri ve formlar istişare edilmiş ve
hangi unvan grubunun hangi belgeyi doldurması gerektiği, Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
Yönergesine uygun olarak belirlenmiştir. Çalışmada 38
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Bu örneklerde de olduğu gibi tüm tıbbi kayıtlar gerektiğinde mahkemelere sunulabileceğinden son derece önemli
belgeler olmakla birlikte kayıtların ayrıntılı ve düzenli tutulmalarında yarar vardır. Kayıtların okunaklı bir şekilde
yazılması karışıklıkları önleyecek olup, tutulan kayıtlardaki
yanlış anlamaların ve bundan kaynaklanacak zararların
sorumluluğu da kayıtları yanlış tutan kişiye ait olacaktır.
Kayıtlar tutulurken hata yapılmışsa hatanın üzeri alttaki yazı okunacak şekilde çizilmeli ve yenisi yazılmalıdır.
Kayıtları tutan kişi düzeltmenin yanına düzeltmenin yapıldığı tarihi ve saati not ederek imzalamalıdır. Sağlık hizmeti
sunan herkes tutması gereken tıbbi kayıtların eksikliğinden ve yanlışlığından sorumludur. Bu kayıtların eksik ve
yanlış tutulmasından hasta zarar görmüşse uğradığı zararı tanzim ettirebilir. Bu zararın maddi ya da manevi olması
durumu değiştirmez. (www.hukukrehberi.net, 2015)

durulan hekim istemlerindeki eksikliklerin düzeltilmesi
hedeflenmiştir.
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Sağlık kurumları tarafından hastaya ait verilerin hastane
otomasyon sistemine aktarılması; hastaların dijital ortamda izlenebilirliğini ve kişilerinde sağlık bilgilerini takip edilebilirliğini sağlayacaktır.
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Tablo 1: Kaynaklar ve hatalar
Kaynak

Hata
Hastaya ait sosyal güvence ve kimlik bilgilerinin dosyaya
eklenmemesi

Tablo 2: Hasta dosyalarının dâhili-cerrahi klinik dağlımı ve
hata nedenlerinin unvan kaynaklı dağılımı
Sıra No

İncelenen
Toplam
Dosya
Sayısı

Eksiksiz
Doldurulan
Hasta
Dosyası
Sayısı

Ocak
Dâhili
Cerrahi

3356
1375
1981

3330 %99,23
1371 %99,70
1959 %98,89

26
4
22

%0,77
%0,30
%1,11

20
-

4
-

2
-

Şubat
Dâhili
Cerrahi

3386
1208
2178

3382 %99,88
1208 %100
2174 %99,81

4
4

%0,12
%0
%0,19

4
-

-

-

Mart
Dâhili
Cerrahi

3614
1427
2187

3607 %99,80
1424 %99,79
2183 %99,82

7
3
4

%0,20
%0,21
%0,18

6
-

-

1
-

Nisan
Dâhili
Cerrahi

3364
1219
2145

1016 %30,20 2348
555 %45,53 664
461 %21,49 1684

%69,80 1803 237
%54,47
%78,51
-

503
-

Mayıs
Dâhili
Cerrahi

2636
952
1684

245
151
94

%9,29 2391
%15,86 801
%5,58 1590

%90,71 2111 268
%84,14
%94,42
-

955
-

Haziran
Dâhili
Cerrahi

2666
1062
1604

945
822
123

%35,44 1721
%77,40 240
%7,67 1481

%64,56 1609 143
%22,60
%92,33
-

545
-

Temmuz
Dâhili
Cerrahi

2590
874
1716

1072 %41,39 1518
682 %78,03 192
390 %22,73 1326

%58,61 1254 116
%21,97
%77,27
-

359
-

Ağustos
Dâhili
Cerrahi

3320
948
2372

2283 %68,77 1037
447 %47,15 501
1836 %77,40 536

%31,23
%52,85 988
%22,60

240

Toplam
Dâhili
Cerrahi

24932
9065
15867

14634 %58,70 10298 %41,30
6714 %74,07 2351 %29,93 7795 827 2605
7920 %49,91 7947 %50,09

Dosya işaretlemelerinin doğru yapılmaması
Sekreter

Hastane yatış onam formunun eksik/hatalı doldurulması
Dosyaların zamanında teslim edilmemesi
Tektik istemlerinin ve raporlarının eksik olması

Hasta tabelasının günlük yazılmaması, uygun olmayan
kısaltmaların kullanılması, ilaçların doz, veriliş yolu ve
veriliş sürelerinin belirtilmemesi, tarih yazılmaması, hekim
bilgilerini içermemesi
Epikriz raporunun zamanında ve doğru doldurulmaması
Riskli girişimsel işlemler öncesi aydınlatılmış onam
formunun kayıt altına alınmaması
Konsültasyon formunda gerekli bilgilerin eksik hatalı
doldurulması
Güvenli cerrahi kontrol listesinin II, III ve IV üncü
bölümlerinin eksik doldurulması
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Doktor günlük gözlem formunun doldurulmaması

Doktor

APACHE II, PRISM skoru (3. basamak yoğun bakım
hastalarında) nun doldurulmaması
Cerrahi bölge tespit ve ameliyata hazırlık formunda taraf
işaretlemesinin yapılmaması
Belge ve formlarda imza kaşe olmaması
Hemşirelik hizmetleri ön değerlendirme formunun doğru
doldurulmaması
Kan transfüzyonu yapıldığı halde, aydınlatılmış onam
formunun kayıt altına alınmaması
Kan bileşeni transfer ve transfüzyon takip formunun
eksik/hatalı doldurulması
Hasta ve hasta yakını eğitim bilgilendirmesinin kayıt altına
alınmaması
Hemşire

Düşme riski ölçeğinin hasta yattığında/durum
değişikliğinde doldurulmaması
Derece ve gözlem formunda yazım hataların yapılması,
eksik tanımlamaların olması
Güvenli cerrahi kontrol listesinin ilk bölümünün
doldurulmaması
Taburculuk özeti formunun doldurulmaması, taburculuk
eğitimi yapıldığına dair kayıt alınmaması

farklı branştan teslim alınan 24932 dosya retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

2.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Çalışmada 2015 yılında 1 Ocak ve 1 Eylül arasında 24932
yatarak tedavi gören hasta dosyası içeriği kontrol edilmiştir. Eksiksiz doldurulan dosya sayısı 14634 (%58,70), hatalı doldurulan dosya sayısı 10298 (%41,30)’dir. İncelenen
toplam dosyanın 9065’i (%36,36) dâhili kliniklere, 15867’si
(%63,64) cerrahi kliniklere aittir (Tablo 2).
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Hatalı
Doldurulan
Hasta Dosyası
Sayısı

Hata Kaynağı
Dok- Hem- Sektor şire reter

59

Dâhili kliniklerde eksiksiz doldurulan hasta dosyası 6714
(%74,07), hatalı doldurulan dosya 2351 (%29,93)’dir.
Cerrahi kliniklerde eksiksiz doldurulan dosya 7920
(%49,91), hatalı doldurulan dosya 7947 (%50,09)’dir.
Formların revize edilmesi ile dosya kontrolünde değerlendirilecek kriterler değişmiş, dosyada bulunan belgelerin
kim tarafından doldurulacağı prosedürlerle belirlenmiş
ve dosya kontrol biriminin dosya içeriğinde dikkat etmesi
gereken hususlar hakkındaki eğitimleri almasıyla birlikte
eksiksiz dosya oranında Nisan ayı itibariyle ciddi değişimler olmuştur (Tablo 2). Sekreter, hemşire ve hekimlere eğitimler verilmiştir (Tablo 3).
Tablo 3: Eğitimlere unvan kaynaklı katılım oranları
Unvan
Sekreter

Eğitime Katılım
Sayısı

Eğitime
Katılmayan
Sayısı

Oran

32

0

% 100

Doktor

27 Birim Sorumlusu +
83 Hekim

56

% 66,27

Hemşire

27 Birim Sorumlusu +
200 Hemşire

53

% 81,07

Tablo 3 ‘te görüldüğü üzere, yatışı yapılan hastanın
dosyasında bulunması gereken belge ve formlarının

SÖZEL BİLDİRİLER

Klinik bazında incelenen hasta dosyası dağılımlarına bakıldığında en fazla hatanın Genel Cerrahi (%18,37) ve Plastik
Cerrahi (%11,14) kliniğinde yaşandığı tespit edilmiştir. Bu

Tablo 4 incelendiğinde hasta sayısı ile hatalı dosya sayısı arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu saptanmıştır.
Dosya sayısı fazla olan klinikler ile az olan klinikler arasında adaletli bir otomasyon personeli yerleşimi yapılmadığı,
tüm birimlerde tek otomasyon personeli görevlendirildiği
tespit edilmiş ve otomasyon personelinin ilgilenmesi gereken dosya sayısı arttıkça, dosya başına ilgilendiği süre
azalmış ve eksik-hatalı evrakların takibi yapılamamıştır.
Hasta yatışı fazla olan kliniklerde hatalı dosya sayısı oranı
daha fazla ölçülmüştür.

Tablo 4: Klinik bazında incelenen hasta dosyası dağılımları
Klinikler
Cildiye Servisi
Dâhiliye Servisi

Klinik Bazında
İncelenen
Dosya Sayısı

Hatalı
Dosya
Sayısı

Eksiksiz
Dosya
Sayısı

Hatalı Doldurulan
Dosya/ Toplam Hatalı
Dosya Sayısı (%)

Eksiksiz Doldurulan
Dosya/ Toplam Eksiksiz
Dosya Sayısı (%)

Klinik Dosya Sayısı
/ Toplam Dosya
Sayısı (%)

64

28

36

0,27

0,25

0,26

1042

278

764

2,70

5,22

4,18

Enfeksiyon H. Servisi

265

78

187

0,76

1,28

1,06

Fizik Tedavi Servisi

218

32

186

0,31

1,27

0,87

Gastroloji Servisi

480

202

278

1,96

1,90

1,93

Göğüs H. Servisi

1045

232

813

2,25

5,56

4,19

K.B.B. Servisi

1297

746

551

7,24

3,77

5,20

Nöroloji Servisi

473

80

393

0,78

2,69

1,90
1,50

Psikiyatri Servisi

375

3

372

0,03

2,54

Romatoloji Servisi

123

26

97

0,25

0,66

0,49

Tıbbi Onkoloji Servisi

298

37

261

0,36

1,78

1,20

Beyin Cerrahi Servisi

778

425

353

4,13

2,41

3,12

Çocuk Cerrahi Servisi

1678

993

685

9,64

4,68

6,73
12,27

Genel Cerrahi Servisi

3060

1892

1168

18,37

7,98

Göğüs Cerrahi Servisi

125

83

42

0,81

0,29

0,50

Göz Servisi

1070

1

1069

0,01

7,30

4,29

Ortopedi Servisi

1741

897

844

8,71

5,77

6,98

Plastik Cerrahi Servisi

2056

1147

909

11,14

6,21

8,25

Üroloji Servisi

1142

556

586

5,40

4,00

4,58

Yanık Ünitesi

176

29

147

0,28

1,00

0,71

ReanimasyonYoğunBakım

505

246

259

2,39

1,77

2,03

Nefroloji Servisi

322

194

128

1,88

0,87

1,29

Endokrinoloji Servisi

145

71

74

0,69

0,51

0,58

Gündüz Kemoterapi

424

0

424

0,00

2,90

1,70

Hematoloji Servisi

148

9

139

0,09

0,95

0,59

Su Altı Hekimliği Ve Hiperbarik Tıp

31

8

23

0,08

0,16

0,12

Amatem Servisi

128

32

96

0,31

0,66

0,51

Algoloji Servisi

11

4

7

0,04

0,05

0,04

Kardiyoloji Servisi

2677

766

1911

7,44

13,06

10,74

Kvc Servisi

1909

887

1022

8,61

6,98

7,66

Dâhili Yoğunbakım

235

82

153

0,80

1,05

0,94

KvcYoğunbakım

170

45

125

0,44

0,85

0,68

Kardiyoloji Yoğunbakım

694

177

517

1,72

3,53

2,78

Palyatif Bakım Servisi
Toplam

27

12

15

0,12

0,10

0,11

24932

10298

14634

100,00

100,00

100,00
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Verilen eğitimler ve denetimler ile birlikte eksiksiz dosya
oranı uyumunun artmış olduğu, hataların % 90,71 ’den
%31,23 ‘e düştüğü Tablo 2’de görülmektedir. Dâhili kliniklerin uyumu cerrahi kliniklerden daha hızlı olmuştur.
Cerrahi kliniklerde hata sayısının fazla olmasının nedeni
cerrahi kliniklerde doldurulan evrak, hasta sirkülâsyonu
ve hastaya yapılan işlem sayısının fazla olmasından kaynaklandığı görülmüştür.

kliniklerde hata oranının yüksek olma sebeplerine bakıldığında; sınırlı uyuşturma yöntemi ile müdahale yapılan
günü birlik hasta yatışının fazla olması, bu hastalara yönelik ayrı bir iş akış şeması ve/veya prosedürün belirlenmediği görülmüştür.
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doldurulmasında yapılan hatalar ve hataların önlenebilmesi konulu eğitimlere birimlerde çalışan sekreterlerin tamamı katılırken, hemşirelerin %81,07 ‘si katılmıştır. Hekim
grubunun ise katılımı %66,27 ile sınırlı kalmıştır.
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Sekreter hataları incelendiğinde; en fazla hatanın hasta
yatış onam formunun doğru olarak doldurulmaması olduğu (%86,22) saptanmıştır. Sebebi incelendiğinde buradaki bilgilerin HBYS de mevcut olduğu, hemşirelik hizmetleri
ön değerlendirme formunda da aynı bilgilere yer verilmesi ve poliklinik sekreteri ve klinik sekreteri arasında görev
dağılımı yapılmadığından kaynaklandığı tespit edilmiştir.
Onam formunda hasta imzalarının ve tanıların tamamının
doğru doldurulduğu görülmüştür. Hasta adres ve iletişim
bilgileri, hastanın kısa öyküsü, fiziki bulgular kısımlarının
doldurulmadığı tespit edilmiştir. Aydınlatılmış onam; bireyin kendi bedenine yapılacak olan her türlü tıbbi uygulamayı bilmek ve belirleme hakkına sahip olduğu görüşünü
temel alan ve kişinin hastalık anında da kişilik haklarını koruyabilmek için bu konuda düzenlenmiş yasalarla güvence altına alınmış olan, başlarda bir öğretiden ibaret iken
tarihi gelişimiyle birlikte uyulması zorunlu hale gelen bir
kavramı ifade etmektedir (Tümer, 2011:192).
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Hasta yatış onam formunun HBYS sistemine entegre edilmesi önerilmiş ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından kabul edilmiştir. Uygulama hazırlığı Ağustos
ayından itibaren başlamıştır. Hasta yatış kararı sisteme
işlendikten sonra, hasta yatış onam formunun HBYS’den
gerekli bilgileri çekmesi ile form masaüstü ekranda belirecek ve onam formunun dökümü yazdırıldıktan sonra hasta ve /veya yakınına gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin
yapılmasının ardından imzalatılıp dosyalanması planlanmıştır. Yatış onam formu verilmeyen hastaların birimlerde yatışının kabul edilmemesi üzerine, prosedür hazırlanmıştır. Böylece HBYS’ye hasta verileri doğru ve düzenli
kaydedilebilecektir.
İlgili dönem içerisinde dosya kontrol birimine teslim edilen dosya sayısı ile taburcu olan dosya sayısı karşılaştırılmış toplamda 3506 dosyanın dosya kontrol birimine
teslim edilmeden faturalandırma birimine teslim edildiği
saptanmıştır. İş akış şeması ve prosedürler güncellenmiş
faturalandırma biriminin “dosya kontrol edilmiştir” kaşesi
ile onaylanmayan dosyaları kabul etmemesi belirtilmiştir.
Düzenlemeler ilgili idari amire ve birim çalışanlarına yazılı
olarak tebliğ edilmiştir.
Tedavi planı yani orderların analizine bakıldığında 3538
(%45,39) hekim kaynaklı dosya hatası tespit edilmiştir.
Toplam dosya sayısına bakıldığında; tedavi planı hata
oranı %14,39 olarak hesaplanmıştır. Hekimlerin kullanılmaması gereken kısaltmaları kullanması, tarih ve saat
belirtilmemesi, ilaç uygulama yolunu-dozunu-süresini
belirtmemiş olması, okunaksız olması, günlük order yazmak yerine “1 2 3 4 devam 5 stop” ya da “aynen devam”
şeklinde tedavi planı yazmaları, imza olmaması, günlük
order yazılmaması tespit edilen hata sebeplerindendir.
Dijital order sistemine geçilmeden 3111 dosyada order
hatası tespit edilmiş olup orderda yapılan toplam hata
sayısının 5023 olduğu görülmüştür. Bu veriler Grafik 1 de
verilmiştir.
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Grafik 1: Hasta tabelasında yapılan hataların yüzdelik dilimleri

Yapılan olay bildirimleri ve başlatılan DÖF’ün ardından
hekimlere şubat ayında hastane yönetimi tarafından bilgilendirme yazısı gönderilmiş; Tedavi planının Hizmet Kalite
Standartlarını karşılamadığı ve hasta güvenliğini riske attığı belirtilmiştir. Yazıya; tedavi planının tarihini, ilacın tam
adını, dozunu, uygulama zamanını, uygulama sıklığını, veriliş süresini, uygulama şeklini içermesi, kısaltma şekil ve
sembol kullanılmaması ve günlük yazılması gerektiği eklenmiştir. Bu faaliyetlerin ardından hekimlere tedavi planı
yazımı ve tıbbi hatalar konulu eğitimler verilmiştir.
Klinik sorumluları ile toplantı yapılmış, hekimleri order
yazma konusunda desteklemeleri ve yaşanan aksaklıkları
güvenlik raporlama sistemi (GRS) ile bildirilmesi istenmiştir. Bu aşamadan sonra yapılan olay bildirimleri ile hazır
order taslakları hazırlandığını, bu taslakların bilgisayara
şablon olarak kaydedildiği ve her hasta dosyasına iliştirilerek ilgili ilaçların işaretleme yoluyla tedavi planı oluşturulduğu ve tedavi planını kaşe şeklinde hazırlatılıp, tedavi
planı formuna kaşe basılarak eklendiği tespit edilmiştir.
Konular hasta güvenliği komitesine de taşınmış ve komitede tartışılmıştır. Mart ayı uyum ayı olarak belirlenmiş ve
hekimlere gruplar halinde, HBYS üzerinden hasta tabelası
oluşturmak konulu eğitim uygulamalı olarak verilmiş, sorumlu hemşirelere de eğitime katılma zorunluluğu getirilmiştir. Hasta güvenliği komitesinde tedavi planı ile ilgili;
■■ Hekim dışı sağlık personelinden ilaç isteme yetkisinin
alınması,
■■ Hekimlere Dijital Order kullanımlarının zorunlu tutulması, kendi şifreleri ile sistem üzerinden tedavi planı
oluşturmaları ve şifrelerini kimse ile paylaşmamaları,
■■ Birim sorumlularının acil ya da elzem durumlar dışında manuel order kabul etmemeleri,
■■ Sözel orderın ilgili sağlık personelinin sözel order istem
formunu doldurup eczaneye göndermesi, hekimin ise
sözel olarak verdiği orderı en geç 24 saat içinde tedavi
planına işlemesi,
■■ Ocak-Şubat-Mart aylarında dosya kontrol biriminin
bildirmiş olduğu veriler ve dosyaların tekrar kontrol
edilerek doğru hata sayısına ulaşılması,
kararları alınmıştır.

SÖZEL BİLDİRİLER

Grafik 2 incelendiğinde tedavi planı hataların 3111’i Mayıs
ayına kadar olan sürede yapılmış, 427’si ise Mayıs, Haziran
Temmuz ve Ağustos aylarında yapılmıştır ve hata sayısının giderek azaldığı tespit edilmiştir. Ağustos ayında hasta tabelalarında 17 hata tespit edilmiştir ve dijital ordera
geçiş aşamasıyla karşılaştırıldığında 689 hatanın önlendiği görülmüş olup, hata oranında %97,6 lik bir azalma
gerçekleşmiştir.
HBYS üzerinden planlanan orderlerın hatalarına bakıldığında; hekimlerin ilacın kullanım şeklini belirtmemesi, tedavi saatlerini yanlış düzenlemesi (2x1 olan tedavide 10.00
ve 22.00 yerine 10.00, 11.00 gibi arka arkaya saatleri tercih etmesi), order çıktısına imza atmamaları olarak tespit
edilmiştir. Tespit edilen hatalar hakkında ilgili hekim ve
sorumlu hemşirelere uyarıcı yazılar yazılmış, daha dikkatli
olunması konusunda HBYS üzerinden uyarıcı mesajlar ve
SMS modülü ile bilgilendirmeler yapılmakla birlikte eksik
yapılan alanlara “doldurma zorunluluğu” getirilmiştir. Eksik
bilgi girişi yapıldığında tedavi planının onaylanması engellenmiştir. Dijital order çıktısı hastanın tüm kişisel bilgilerini
ve hekim bilgilerini içermektedir. Hastanede olmayan ya da
hastanın yanında getirdiği ilaçlar sistemde tedavi planına
eklenebilmekte, ilacın dozu, planlama saati, uygulama saati, uygulanıp-uygulanmama durumu, kullanım şekli, kullanım süresi, dozu, orderı hazırlayan kişinin kodu, ilave ya
da uyarı yapılması gereken durumlar için not, ilacın iptal
edilme durumu içinde iptal notu kısımları mevcuttur.

2014 Aralık ayında hasta güvenliği komitesinde Güvenli
Cerrahi konu başlığı altında taraf işaretlemesinin dosya
ve hasta üzerinde eksik-hatalı yapılması görüşülmüştür.
Cerrahi poliklinikler ziyaretinde cerrahların belirtmiş oldukları istek, öneri ve şikâyetler de komiteye sunulmuştur. Hasta güvenliği komitesinde Pre-op Ünitesi Çalışma
Talimatı oluşturulmasına karar verilmiştir ve ayrıntıları
belirlenmiştir.
Pre-op Ünitesi Çalışma Talimatında: Taraf işaretlemesi
dosya ve hasta üzerinde doğrulanmalı, taraf işaretlemesinin yapılmadığının ya da yanlış yapıldığının tespiti durumlarında hasta ameliyathaneye transfer edilmemelidir.
Aynı zamanda taraf işaretlemesi hastanın tıbbi tanısı ile
de yapılmalı uyumsuzluk ve eksiklikler tespit edildiğinde
yine hastanın ameliyathaneye transferi gerçekleştirilmemelidir. Pre-op hemşiresi tarafından herhangi bir uygunsuzluk ya da eksiklik tespiti yapıldığında ilgili cerrah ile
iletişime geçilerek eksiklik ve/veya uygunsuzluk olduğu
bilgisi verilmeli ve hekimin pre-op ünitesinde ekleme/
düzeltme işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtilmelidir.
Hastanın doktoru tarafından ekleme veya düzeltmeler yapıldıktan sonra ameliyathaneye transferi gerçekleştirilmelidir. Taraf işaretlemesi;
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Grafik 2: Hasta tabelasında yapılan hataların aylara göre grafiği

Cerrahi bölge tespit ve ameliyata hazırlık ile ilgili 2014
yılında 59 olay bildirimi yapılmış olup, 3 kök neden analizi tamamlanmıştır. Kök neden analizleri KYB tarafından
değerlendirilmiş ve tüm cerrahları bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak amacıyla; cerrahi polikliniklere KYB ekibi
tarafından 5 mesai günü planlanarak ziyaretler düzenlenmiştir. Bu ziyaretlerde hasta yoğunluğunun az olduğu
saatler tercih edilmiş, hekimlere Güvenli Cerrahi kitapçığı
dağıtılmış, taraf işaretlemesinin önemi vurgulanmıştır.
Ziyaretlerde hekimlerin konu ile alakalı görüş-öneri-şikâyetleri not edilmiştir.
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Ocak-Şubat-Mart aylarında dosya kontrol biriminin bildirmiş olduğu doktor kaynaklı toplam hata sayısı 30 iken, kalite yönetim biriminin nisan ayında yapmış olduğu order
incelemelerinde toplam 2476 hata tespit edilmiştir. Dijital
ordera geçme kararı gerekli alt yapı çalışmaları yapıldıktan ve sistem test edildikten sonra hastane yönetimine ve
tüm sağlık çalışanlarına tebliğ edilmiştir. Alınan kararlar
ile istem hatalarının önüne geçilmesi, önlenebilir hataları
azaltmak ve hasta güvenliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Aynı zamanda hekimlerin dijital order ile alakalı eksik
ya da hatalı bulduğu konularda bildirim yapması istemiştir. Eksikliği bildirilen; hastanede bulunmayan ilaçlar ya da
hastanın yanında getirdiği ilaçlar ile ilgili ekleme butonları
ve lüzum halinde uygulanacak ilaçlar için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Eğitimler, uyarı yazıları ve bilgilendirmelerle sonrasında da dijital ordera geçilmesiyle order hatalarının aylık analizi grafik 2’de gösterilmiştir.

■■ Tüm anestezi türlerinde, lateral veya bilateral operasyonlarda, opere olacak organda alçı veya sargı olması
durumda (alçı veya sargının üzerinden) yapılmalıdır,
■■ Tek olan organlarda da taraf işaretlemesi yapılmalıdır,
■■ Acil operasyonlarda cerrahi taraf işaretlemesi şartı
aranmamaktadır,
Vücut üzerinde cerrahi taraf işaretleme, enfeksiyon nedeni değildir. Cerrahi taraf dosya ve vücut üzerinde işaretlenerek doğrulanmalıdır,
maddeleri eklenmiştir. 2015 yılı Ocak ayı itibari ile hazırlanan talimatlar sağlık personeline tebliğ edilmiş ve güvenli
cerrahi konulu eğitim hekimlere ve hekim dışı sağlık personeline iki farklı oturumda verilmiştir.
Pre-op ünitesine gelen hastalarda dosya ve hasta üzerinde
taraf doğrulanmış, taraf işaretlemesi yapılmayan hastalar
hekime bildirilmiş ve taraf işaretlemesinin yapılması sağlanmıştır. Taraf işaretlemesi olmayan hastalar kesinlikle
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ameliyathaneye gönderilmemiştir. İşleyişte herhangi bir
aksaklık yaşanmaması için pre-op ünitesinde sürekli görev yapacak sağlık personelleri planlanmıştır. Yapılan
çalışmalar neticesinde cerrahi bölge tespit ve ameliyata
hazırlık formunda herhangi bir eksiklik saptanmamıştır.
Bu uygulama sonrasında oran %100 olarak belirlenmiştir.
Fakat cerrahların iş yoğunluğu nedeni ile taraf işaretlemesinin kliniklerde yapılmaması pre-op ünitesine hastanın
önceden çağrılmasına neden olmuştur. Bu durum pre-op
biriminin kabul edebileceğinden fazla hasta teslim almasına ve hastaların uzun süre beklemesini beraberinde getirmiş, uygunsuzluk tarafımıza iletilmiştir. Başlatılan DÖF
sonrası pre-op ünitesi işleyiş talimatına; “pre-op ünitesine hasta en fazla 30 dakika önceden çağrılmalı ve taraf
işaretlemeleri kliniklerde yapılmalıdır” ibaresi eklenmiştir.
Hastanın ameliyathaneye transferinin her aşamasında
kimlik doğrulaması yapılmış ve hastanın süreçlere aktif
olarak katılması sağlanmıştır.
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Tablo 5’te unvan kaynaklı en çok yapılan hatalar verilmiştir. Yapılan hataların geneli baz alınarak, unvan bazlı en
çok yapılan hatalar ve bu hataların tüm hatalara göre yüzdelik oranı verilmiştir.
Tablo 5: Unvanlara göre en sık yapılan hatalar
Unvan

Hata Sayısı

Hatalı Doldurulan Form

Oran
% 20,01

Sekreter

2605

Yatış onam formu

Doktor

7795

Tedavi planı

% 31,52

Hemşire

827

Hemşire derece gözlem formu

% 7,37

Çıkış özetinde (epikriz raporu) herhangi bir hata ve eksiklik tespit edilmemiştir. Bunun nedeni çıkış özeti olmadan
dosya kontrol biriminin dosyayı kabul etmemesidir. Hasta
dosyalarının dosya kabul birimine kabul edilmemesi ve
hekimlerin çıkış özetlerini geç yazmaları, kliniklerde dosya
birikmesine neden olmuştur.
Taburculuk özeti formunun prosedürlerde hangi unvanın dolduracağı belirtilmemiştir. Hastanemizde hemşirelerin görevi olarak belirlenmiş ve çıkış özetinin (epikriz
raporu) HBYS sistemine entegre edilmesi Sağlık Bakım
Hizmetleri Müdürlüğüne önerilerek entegrasyonu kabul
edilmiştir. Böylece hekimler taburculuk işlemlerini gerçekleştirirken çıkış özetini yazması sağlanacak; kliniklerde
hasta dosyasının birikmesi engellenecektir. Hastanın sisteme taburculuğu işlendiğinde sisteme kaydedilmiş epikriz raporundan; taburculuk özeti formunda bulunan bölümler otomatik çekilecek ve çıktısı alınabilecektir. Hasta
taburculuğu sonrası sağlık personeli tarafından eğitimi
tamamlanacak ve taburculuk özeti formunun bir nüshası hasta ve/veya yakınına verilecek, bir nüsha ise dosyaya
eklenecektir.
Hemşire gözlem derece formu hataları incelendiğinde,
ilaç uygulama yollarının eksik olduğu, hasta tabelasından
hemşire gözlem formuna ilaçlar yazılırken yazım hataları
olduğu ve dozların yazılmadığı görülmüştür. Çalışmada
827 hemşire kaynaklı hata tespit edilmiş olup, bu hataların 625’inin (%75,57) hemşire gözlem derece formundan
kaynaklandığı tespit edilmiştir. Hemşire gözlem derece
formunun da HBYS ’nde ordere uygun hale getirilmesi
kararı alınmıştır. Sistemde var olan order çıktısında hemşirelerin ilaç uygulamalarında paraf atabilecekleri, ateş,
tansiyon, nabız, solunum takibini, notlarını yazabilecekleri
bir alan oluşturulmuş ve sisteme entegre edilmiştir.
Unvan kaynaklı hatalar Grafik 3 de verilmiştir ve Grafik 3
incelendiğinde en çok hata yapan grubun hekimler olduğu
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görülmektedir. Hemşire hekim ve sekreterlerin yapmış olduğu toplam hatalı dosya sayısı 10298, unvan kaynaklı dağılımda hata toplamları 11227 olarak tespit edilmiştir. Bu
veriye göre 929 (%3,73) dosyada birden fazla evrak hatası
yapıldığı saptanmıştır.

Grafik 3: Unvan kaynaklı hataların dağılımı

Dosya hataları ile alakalı Ocak-Ağustos ayları arasında
toplamda 37 Düzeltici Önleyici Faaliyetler (DÖF) başlatılmıştır. Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin (DÖF) içeriğine
bakıldığında %100’ünün hekimin hatalı-eksik evrak ve
form kayıtlarından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

3.

SONUÇ

■■ Hizmet içi planlı eğitimlerde hekim, hemşire ve sekreter gruplarına dosya içeriği, doldurulması gereken
belgeler, tıbbi kayıtların doğru ve düzenli tutulmasının
önemi ve tıbbi kayıtlar ile alakalı yasal sorumluluklar
konulu eğitimler 2016 yılı hizmet içi eğitim planına eklenecektir. 2015 yılı içerisinde verilen bu eğitimler sağlık profesyonellerinde kayıt tutma yükümlülüğünü ve
sorumluluk bilincini artırırken farkındalık oluşturmuş
ve hasta dosyasını doldurmada rol paylaşımı yapılmıştır.
■■ Dosyada bulunan tıbbi müşahede ve muayene formu
ile doktor günlük gözlem formunun içerik karşılaştırması yapılmış ve “birbirinin yerine kullanılabilir” olduğu kararına varılmış, tıbbi muayene ve müşahede
formu hasta dosyasından dosyadan çıkartılarak evrak
sayısı ve iş yükü azaltılmıştır.

■■ Günü birlik yatışlar için ayrı bir iş akış şeması ve dosya
içeriği hazırlanması sağlık profesyonellerinin iş yoğunluğunu azaltırken zamandan, kırtasiye malzemelerinden tasarruf sağlayacaktır aynı zamanda da eksik-hatalı evrak sayısını azaltacaktır.
■■ Hastane yatış onam, taburculuk özeti, hemşire gözlem
ve derece formlarının HBYS ’ye oryante edilmesi; amacına uygun doldurulmasını, bilgi sürekliliğinin sağlanmasını, hastanın izlenebilirliğinin artmasını, zamandan
tasarruf edilmesini ve yazım hatalarının ortadan kaldırılmasını sağlamıştır. Ayrıca, iş yükünü azaltması ve
iş takibini kolaylaştırmasından dolayı çalışanların motivasyon ve memnuniyetini artırdığı gözlemlenmiştir.
■■ Hastaların kullanacağı cihazlar, ilaç dozları ve zamanları, diyetinde dikkat etmesi gereken hususlar, bir sonraki kontrol zamanı, pansuman zamanı gibi bilgiler
içeren taburculuk özeti formu e-nabız uygulamasına
taşındığı takdirde taburculuk eğitimini pekiştireceği,
hekim-hasta, hemşire-hasta iletişimini de kolaylaştırabileceği gibi, hastanın taburculuk sonrası tedaviye
uyumunu artıracağı düşünülmektedir.
■■ Dosya içeriğindeki formların kim tarafından doldurulacağının prosedürler ile belirlenmesi hekim-hemşire,
hekim-sekreter, hemşire-sekreter arasındaki çatışmaları azaltmıştır.
■■ Hasta tabelası, orderın HBYS ’ye entegre edilmesiyle
dijital order kullanılmaya başlanmış, ilaç isteme yetkileri hemşire ve sekreterlerden alınarak hekim dışı ilaç
istemlerinin önüne geçilmiştir.

takip edilebilirliğini kontrol altına almıştır. Dijital order
ile Hemşire Gözlem Derece Formunda da yenilik ihtiyacı hissedilmiş; hasta tedavisi ve hekim notları orderdan
manuel aktarılmakta iken form HBYS’ye oryante edilerek
order ile birlikte çıktı alınabilmesi sağlanmıştır. Hemşire
gözlem derece formunun HBYS’den alınmasının hasta
dosyasında hemşire kaynaklı hataları minimal değere
düşürecektir. Ayrıca hemşire derece gözlem formunun
e-nabız programına veri göndermesi, forma kaydedilen
tansiyon nabız ve kan şekeri değerlerinin, kronik hastalığı olan kişiler tarafından vital bulguların takibini kolaylaştıracağı ve arşivleme imkânı sunacağı gibi hekimler
tarafından da ilaç dozlarının düzenlenmesine olumlu
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
■■ Dijital order ve hemşire gözlem derece formunun birbiri ile uyumlu hale getirilmesi ilaç uygulama hatalarını
azaltacağı düşünülmektedir.
■■ Dijital orderın e-nabız programına aktarılması hastanın daha önceki tedavi planlarına ulaşılmasını kolaylaştıracak, kişinin tedavisinde daha aktif rol oynamasını sağlarken hekimin de yapılan tedavileri görmesi
hastanın etkili tedaviye daha kısa sürede ulaşmasının
önünü açacaktır. Aynı zamanda sağlık profesyonellerinin zamandan tasarruf etmesini sağlayacaktır.
■■ Güvenli cerrahi konulu eğitimler ile uyum artırılmış ve
ekibe yeni katılan sağlık profesyonellerinin kurallara
uymasını hızlandırmıştır.
■■ Güvenli cerrahi uygulamaları doğrultusunda hazırlanan prosedür ve talimatlar ile; doğru-taraf ve doğru-hasta cerrahisi sağlanmıştır.
■■ Pre-op ünitesi işleyiş talimatı ile ekip içindeki etkili iletişim artırılmış, yanlış/uygunsuz taraf işaretlemesinin
önüne geçilmeye çalışılmıştır.

■■ Dijital ordera geçiş, yazım yanlışlarının, okunaksız yazımların, prosedür dışı kısaltmaların, dozajın belirtilmemesi, veriliş yolu ve veriliş süresinin tanımlanmaması, tarih ve saatin kaydedilmemesi, günlük order
yazılmaması gibi hataları ortadan kaldırmış, önlenebilir tıbbi hataların önüne geçilmiştir.

■■ Güvenli cerrahi uygulamaları ameliyathane süreçlerinin işlerliğini ve güvenilirliğini artırmıştır.

■■ HBYS üzerinden yapılan order istemleri hemşirelerin
orderı anlamak için harcadığı süreyi azaltmıştır.

■■ Taburculuk özeti formunun HBYS ‘den hazır çıktı olarak verilmesi doğru hastaya doğru eğitimin verilmesini
sağlamıştır.

■■ Tedavi planının dijital ortamda yapılması kararı yazım
yanlışlarını minimuma indirgemiş, elektronik ortamda
depolanabileceğinden kaybolma, karalanma, üzerinde
değişim ihtimalini ortadan kaldırmıştır.
■■ Dijital order ile sürekli güncellene-bilirlik, hızlı ulaşılabilirlik, geliştirile-bilirlik avantajları da sağlanmıştır.
■■ Orderın sistem üzerinden yapılması düzenli hasta takibini sağlarken, konsültasyon ve notlarla istenen ilaçlarında
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■■ Cerrahi kliniklerde dosya sayısının fazla olması hata
olma sebepleri arasındadır. Bu nedenle cerrahi birimlerde ve/veya hasta sayısı fazla olan birimlerde sekreter sayısının artırılması gerekmektedir.
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■■ Taraf işaretleme ve doğrulama süreçlerine hastanın
dâhil edilmesi, hastanın kendini ifade etmesine olanak
sağlamıştır.

■■ Taburculuk özeti ve hemşire gözlem derece formunun
dijital ortama aktarılması ile hemşirenin zamandan
tasarruf yaparak hasta bakımına ayıracağı zaman artırılmıştır.
■■ Tüm eksiklikler ve uygunsuzluklar ile alakalı olay bildirimi yapılmasının istenmesi ve olay bildirimlerine
yönelik çalışma yapılması, sağlık profesyonellerini raporlandırmaya özendirmiştir.
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■■ Yapılan çalışma ile elle yazılan evrak sayısı azaltılmış,
hastanın izlenebilirliği artmış ve önlenebilir tıbbi hatalar azaltılmıştır. Dijital kayıtlara geçilmesi eksiksiz
dosya indikatörü oranını artırırken, çalışanlarında motivasyonunu artırmıştır.

KAYNAKLAR
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■■ Bu çalışma ile Sağlıkta Kalite Standartlarının karşılanmasında en çok zorluk çekilen ve en yaygın hatalar
olan order yazımı, cerrahi güvenlik ve ilaç güvenliği
gibi hasta güvenliği açısından oldukça önemli konularda ciddi iyileştirmeler elde edilmiştir.
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SAĞLIK KURUMLARINDA YETENEK YÖNETİMİ
UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN KARİYER
PLANLAMASINA ETKİSİ
Ayşe YILMAZ1, Elif DİKMETAŞ YARDAN2
Uz. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ayseyesilyurt23@hotmail.com

1

Doç.Dr.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Y.O., Sağlık Yönetimi Bölümü, elifdikmetas@hotmail.com

Sağlık sektörü, gün geçtikçe büyümektedir. Son yıllarda kurumlar arası rekabet hızlanmıştır. Sağlık yöneticileri, yetenek
yönetimi uygulamalarına önem vermekte, çalışanlar da mesleki açıdan sürekli gelişim içinde kariyer planlaması yapmaktadır.
Bu çalışmada amaç, sağlık kurumlarında yetenek yönetimine yönelik uygulamaların çalışan hekim ve hemşirelerin kariyer
planlamalarındaki etkisini ölçmektir. Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Yetenek yönetimi ve kariyer planlama anketinden
faydanılmıştır. Anket, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmıştır. Çalışmada herhangi bir örneklem seçilmemiştir.
Tüm evrene (n:580) ulaşılması hedeflenmiştir. Çalışmaya (%81) n:466 kişi katılmıştır. Ölçeğin toplam Cronbach Alfa Katsayısı
0,732’dir. Araştırmaya katılanların %25,8’i hekim ve %74,2’si hemşire, %50,2’si 35 yaş altı ve %72,1’i evlidir. Çalışanların %9,2’si
lise, %20,8’i önlisans, %41,4’ü lisans, %2,8’i lisansüstü ve %25, 8’i tıpta uzmanlık mezunudur. Çalışanların %26’sı ≤5 yıl, %22,5’i 6-9
yıl, %26,8‘i 10-15 yıl ve %24,7’si ≥16 yıl mesleki kıdem süresine sahiptir. Çalışanların % 62’si ≤5yıl, %22,7’si 6-10 yıl, % 7,3’ü 11-15
yıl ve %7,9’u ≥16 yıl kurum kıdem süresine sahiptir. Erkek çalışanlar kadın çalışanlara göre, hekimler hemşirelere göre kariyer
planlama boyutuna, bekar çalışanlar evli çalışanlara göre, tıpta uzmanlık eğitim düzeyine sahip çalışanlar lisans üstü eğitim
düzeyine sahip çalışanlara göre yaratıcılık boyutuna, ≥16 yıl mesleki kıdem süresine sahip çalışanlar ≤5, 6-9ve 10-15 yılmesleki
kıdem süresine sahip çalışanlara göre, ≥16 yıl kurum kıdem süresine sahip çalışanlar ≤5, 6-10 ve 11-15 yıl kurum kıdem süresine
sahip çalışanlara göre kurum desteği boyutuna daha fazla katılmaktadırlar. Ayrıca, çalışanların yetenek yönetimi boyutları ile
kariyer planlama boyutu arasında ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kariyer; Kariyer Planlama; Yetenek; Yetenek Yönetimi

EFFECT OF CARRIER PLANNING OF EMPLOYEES TALENT MANAGEMENT PRACTICES IN HEALTH INSTITIUTIONS
SUMMARY

01-04 Mart 2016, Antalya
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2

The health sector is growing day by day. Inter-agency competition has accelerated in recent years. Health managers are emphasis
talent management practices, employees are also in continuous professional development. The implementation of talent
management for physicians and nurses working in health institutions aimed to measure the impact of career planning. Survey
method was used in this study. Talent management and career planning benefits on the basis of the survey. The questionnaire
was administered in Samsun Education and Research Hospital. The study is not selected any samples. All the universe (n = 580)
were aimed. Study (81%) n: 466 was added. The Cronbach’s alpha coefficient of the scale was 0.732. 25.8% of physicians and
74.2% of employees surveyed nurses are under the age of 35, 50.2% and 72.1% married. 9.2% of the employees high school,
20.8% of associate degree, 41.4% of undergraduate, graduate of 2.8% and 25%, is a graduate specialization in 8 of medicine.
26% of employees ≤5 years, 6-9 years, 22.5%, 26.8% have a seniority while 24.7% of 10-15 years and ≥16 years. ≤5yıl 62% of
employees, 22.7% of 6-10 years, 11-15 years has the severance period and 7.3% and 7.9% of ≥16 year institutions. According
to men working on women workers, physicians, to career planning in size than the nurse, according to unmarried employees
married employees, medical specialty education level with employees creativity size according to working with postgraduate
levels ≥16 years working with seniority time ≤5, 6-9 and, according to employees with seniority 10-15 years, ≥16 years of working
with institutions ≤5 severance period, are more institutions joined the support according to size 6-10 and 11-15 years time
employee with seniority institutions. There is a relationship between talent management and career planning dimensions size.
Keywords: Career; Career Planning; Talent; Talent Management
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GİRİŞ

İş yaşamı üretim merkezli rekabeti geride bırakarak yeni
rekabet alanları arayışına girmiştir. Günümüzde işletmeler, rekabet ortamında fark yaratan unsurun insan nitelikleri olduğunu keşfetmiştir (Atlı, 2012: 106). Her insanın
bilgi, deneyim ve beceri bakımından birbirinden farklı
birikimlere sahip olması, en önemli farklılık ve özgünlük
sebebini oluşturmaktadır. Bundan dolayı en önemli rekabetin, işletmelerin sahip olduğu insan kaynağının zihinsel
ve duygusal birikimi olduğu ifade edilmektedir (Altuntuğ,
2009: 446). İşletmelerin başarı sağlamasında anahtar role
sahip çalışanların işe alımı, eğitilmesi, geliştirilmesi ve yeteneklerinden uygun bir şekilde yararlanılması sürecini
kapsayan yetenek yönetimi kavramı günümüzde insan
kaynakları yönetiminde temel başarı faktörü haline gelmiştir (Doğan ve Demiral, 2008: 145).
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1.

Yetenek Yönetimi; doğru insanı, doğru zamanda ve doğru yerde temin etmektir (Heckman ve Lewis, 2006: 140).
Yetenek yönetimi, işletmenin karşılaşacağı zorluklarla baş
edebilmesi ve stratejilerini hayata geçirerek hedeflerine
ulaşabilmesi için, ihtiyaç duyduğu yetenekler ile sahip olduğu mevcut yetenekleri arasındaki boşluğu sistematik
olarak kapatmaya çalışan, merkezinde insan kaynağının
yer aldığı bir yönetim sürecidir (Çırpan ve Sen, 2009: 110).
Günümüz işletmelerinin karlılık ve üretimlerini arttırmak
için yapmaları gereken yetenek yönetimi yaklaşımının
uygulamaları şunlardır; Kilit pozisyonların saptanması,
gerekli yetkinliklerin saptanması, yetenekli çalışanların
tespiti ve sınıflandırılması, çalışanların sınıflandırılması,
yetenekli çalışanları cezbetme, yetenekleri seçme ve yerleştirme, yetenekli çalışanların eğitimi ve gelişimi, yetenekli çalışanları elde tutmadır (Atlı, 2012: 125).
Yeteneklerin etkin bir şekilde yönetilmesinde önemli olan,
işletmelerin hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak ihtiyaçların neler olduğunun belirlenmesi ve bu doğrultuda yetenekli çalışanlar ile yapılacak işlerin doğru bir şekilde eşleştirilmesidir (Mucha, 2004: 98). İhtiyaç duyulan alanlarda
yetenekli iş gören adaylarının işletmeye çekilebilmesi ve
katılımının sağlanması için, işletmeyi rakiplerine göre farklı ve cazip kılacak, benzersiz uygulamalara yer verilmesi
gerekir. Uygun çalışma ortamı, ücret ve ödüllendirme sistemleri, kariyer fırsatları, sosyal haklar, yarar paketleri bu
uygulamalara örnek verilebilir (Alayoğlu, 2010: 81).
Kariyer, seçilen bir iş boyunca ilerlemek ve bunun sonucunda daha fazla para kazanmak, daha fazla sorumluluk
üstlenmek, daha fazla statü, güç ve saygınlık elde etmek
anlamına gelmektedir (Can vd. , 2009: 212). Kariyer planlaması, bir çalışanın sahip olduğu bilgi, yetenek ve becerilerin geliştirilmesiyle çalışmakta olduğu işletme içindeki ilerleyişinin ya da yükseltilmesinin planlanmasıdır
(Aytaç, 2005: 138). Kariyer planlama, işletmelerde kaliteyi, çalışanın ve işletmenin hedeflerini ortak bir noktada
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buluşturarak; verimliliği arttırma amacıyla insan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonlarından biri haline
gelmiştir (Akgeyik vd., 2012: 144-145)
İş piyasaları açısından ortaya çıkan değişimler; işletmelerin ayakta kalması ve başarılı olmasında, beşeri sermayeyi
geliştirmede ve daha esnek bir işletme içi organizasyon
yapısını sağlama kariyer planlamasının önemini artırmıştır. İşletmeler, çalışanların motivasyonlarının ve kendilerine olan güvenlerinin artmasına sağlarlar. İşletmeler,
gelecekte yaşanacak sürprizlerden korunmak ve bunlara hazırlıklı olmak açısından kariyer planlamasına önem
vermektedir (Akgeyik vd., 2012: 147). Performansa dayalı
ücretleme sisteminin yer aldığı devlet hastanelerinde,
çalışanlar sahip oldukları yetenekleri doğrultusunda sınıflandırılıp, özelliklerine göre görev dağılımı belirlediği
takdirde, yani yetenek yönetimi süreçleri kurum içerisinde uygulanabildiğinde, performanslarının yükseleceği,
motivasyonlarının yükselmesi kaçınılmazdır. Rekabet ortamının acımasız koşullarında sayıları gittikçe artan özel
kurumlar karşısında kamu hastaneleri, çalışanların yeteneklerini doğru şekilde yönetebildikleri, gerekli kurum
desteğini hissettirebildikleri, çalışanlarının yaratıcılıklarını
destekleyip, yetkinlikleri doğrultusunda görevlendirip motivasyonlarını yüksek tutmayı hedefledikleri sürece performanslarının yani başarılarının yükseleceği kaçınılmaz
bir gerçektir (Çayan, 2011: 1).

2.
2.1.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmanın Amacı

Sağlık kurumlarında çalışan hekim ve hemşirelerin yetenek yönetimine yönelik uygulamalarının kariyer planlamalarındaki etkisinin ölçülmesidir.

2.2.

Hipotezler

Çalışmanın teorik bölümünde incelenen konulardan yola
çıkarak aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.
A. Çalışanların genel olarak;
A1. Yetenek yönetimi alt boyutu kurum desteği
boyutuna,
A2.Yetenek yönetimi alt boyutu yaratıcılık boyutuna
A3. Yetenek yönetimi alt boyutu yetenek algısı
boyutuna,
A4. Yetenek yönetimi alt boyutu motivasyon
boyutuna,
A5.Yetenek yönetimi alt boyutu yetkinlik boyutuna,
A6. Kariyer planlama boyutuna verdikleri önem
dereceleri,
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a. Cinsiyete,
b. Yaşa,
c. Medeni Duruma,
d. Eğitim düzeyine,

ölçülmüştür. Veri toplama aracının toplam güvenirlik
katsayısı Cronbach Alpha katsayısı 0,732’dir. Elde edilecek verilerin analizinde SPSS 20.0 for Windows programı
kullanılmıştır.

e. Görevine,

2.3.

Evren ve Örneklem

Çalışma, Ağustos 2013-Nisan 2014 tarihleri arasında
yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Samsun Eğitim
Araştırma Hastanesi’nde çalışan hekim ve hemşireler
oluşturmaktadır. Hastanede çalışan hekim sayısı 168
ve hemşire sayısı 412›dir. Çalışmada herhangi bir
örneklem seçilmemiştir. Tüm evrene (n:580) ulaşılması
hedeflenmiştir. Çalışmaya %81 (n:466) kişi katılmıştır.

3.

BULGULAR

Katılımcıların
gösterilmiştir.

tanımlayıcı

Bağımsız Değişkenler
Cinsiyet

Yaş

Veri Toplama Aracı

Çalışmanın yapılabilmesi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörlüğü’nden 28.06.2013 tarihinde etik kurul izni alınmıştır. Anket çalışmasının yapılması için ayrıca Samsun
İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nden
22.07.2013 tarihinde izin alınmıştır.
Yetenek yönetimi ölçeği için; Tymon JR ve Wieselsberger tarafından yapılan çalışmalardan yararlanılarak elde edilen,
Dicle Çayan’ın yaptığı “Yetenek Yönetiminin Çalışanların
Performansı Üzerine Etkileri ve Niğde Sağlık Sektöründe
Bir Uygulama” adlı yüksek lisans tezinde de kullandığı anketten faydalanılmıştır. Ankette yer alan ilk 22 soru yetenek
yönetimi anketi ile ilgilidir. Yetenek yönetimi anketinde beş
boyut bulunmaktadır. Bu boyutlar; kurum desteği, yaratıcılık, yetenek algısı, motivasyon ve yetkinliktir.
Kariyer Planlama ölçeği için; Kariyer planlaması ile ilgili
olarak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr.
Edgar Schein tarafından, bireylerin kariyer seçimlerinin
arkasında yatan nedenleri tespit etmek amacıyla oluşturulan anketten faydalanılmıştır. Aynı zamanda literatür
incelemesi yapılarak ve uzman görüşü alınarak anket geliştirilmiştir. Ankette bulunan 23-32 arasındaki sorular kariyer planlama ile ilgilidir. Ayrıca kariyer planlaması anket
soruları yapılandırılırken Hakkı Aktaş’ın yaptığı “Kariyer
Planlamada Kariyer Değerlerinin Önemi ve Bir Uygulama”
(The Importance Of Career Anchor Nation For An Effective
Career Planning) adlı yüksek lisans tezinde yeralan ayrılmaya isteklilik (3 soru) ve kariyer memnuniyeti (3 soru)
boyutlarından faydalanılmıştır.
Araştırma anketinde çalışanların her bir ifadeye ne kadar katılıp katılmadıkları 5’li Likert tipi ölçek kullanılarak

tablo

1’de

Tablo 1: Çalışanlarla İlgili Tanımlayıcı Bulgular

Medeni durum

2.4.

değişkenleri

Eğitim Düzeyi

Şu Anda Yaptığı İş

Kurum Kıdem Süresi
(Yıl)

Sayı (n)

Yüzde (%)

Kadın

335

71,9

Erkek

131

28,1

Toplam

466

100,0

≥35

232

49,8

<35

234

50,2

Toplam

466

100,0

Bekar

130

27,9

Evli

336

72,1

Toplam

466

100,0

Lise

43

9,2

Ön lisans

97

20,8

Lisans

193

41,4

Lisansüstü

13

2,8

Tıpta Uzmanlık

120

25,8

Toplam

466

100,0

Hekim

120

25,8

Hemşire

346

74,2

Toplam

466

100,0

≤5yıl

289

62,0

6-10 yıl

106

22,7

11 -15 yıl

34

7,3

≥16 yıl

37

7,9

Toplam

466

100,0

Maddi kazanç

271

58,2

Mesleki gelişim

126

27,0

57

12,2

Kariyer Planlamasında Karakter yapısına
En Etkili Kriter
uygunluk

Mesleğinizi yaparken
kariyerinizle ilgili
herhangi bir üst
öğrenim aldınız mı ya
da alıyor musunuz?

Diğer

12

2,6

Toplam

466

100,0

Evet

225

48,3

Hayır

241

51,7

Toplam

466

100,0
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B. Genel olarak, hekim ve hemşirelerin yetenek yönetimi
uygulamalarının alt boyutlarına ilişkin düşünceleri kariyer
planlamalarını etkilemektedir.
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f. Kurum kıdem süresine göre farklılık göstermektedir.

Tanımlayıcı bulgular incelendiğinde; çalışanların %71, 9’u
(n=335) kadın ve %28,1‘ i (n= 131) erkektir. Çalışanlar yaş
grupları açısından incelendiğinde; çalışanların % 49,8’ i
(n=232) 35 yaş ve üstü, %50,2’ si (n= 234) 35 yaş altıdır.
Çalışanların %27,9’ u (n=130) bekar ve %72,1’ i (n=336)
evlidir. Katılımcıların %9,2’ si (n= 43) lise, %20,8’ i (n= 97)
ön lisans, %41,4’ ü (n=193) lisans, %2,8’ i (n= 13) lisansüstü
ve %25,8’i (n=120) tıpta uzmanlık mezunudur. Çalışanların
%25,8 (n= 120) hekim, %74,2’si (n=346) hemşiredir.
Çalışanların kurumda kaç yıldır çalıştıkları incelendiğinde;
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çalışanların % 62’si (n=289) ≤5yıl, %22,7’si (n=106) 6-10
yıl, % 7,3’ü (n=34) 11-15 yıl ve %7,9’u (n=37) ≥16 yıldır çalışmaktadır. Çalışanların kariyer planlamasındaki kriter
incelendiğinde maddi kazanç, % 58,2’si (n=271), mesleki
gelişim %27,0’ı (n=126), karakter yapısına uygunluk%
12,2’si (n=57) ve diğer % 2,6’sı (12) dır. Çalışanlar neden
yükseköğrenim yaptıkları açısından incelendiğinde; %
69,7’si (n=154) mesleki gelişim, %22,6’sı (n=50) maddi
kazanç ve % 7,7’si (n=17) çalışma koşullarının iyileştirilmesi
içindir.

Ölçekler

YETENEK
YÖNETİMİ
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Tablo 2: Çalışanların Genel Olarak Yetenek Yönetimi
Boyutlarına ve Kariyer Planlaması Boyutuna İlişkin
Verdikleri Skorların Dağılımı

KARİYER
PLANLAMA

Boyutlar

Sayı
(n)

Ortalama
(ort)

Standart
Sapma(s.s.)

Kurum Desteği

466

2,87

0,74

Yaratıcılık

466

3,05

0,75

Yetenek Algısı

466

3,67

0,81

Motivasyon

466

4,19

0,60

Yetkinlik

466

3,90

0,67

Kariyer Planlama

466

3,19

0,68

YETENEK
YÖNETİMİ

Kurum
Desteği
Yaratıcılık

YETENEK
YÖNETİMİ

Yetenek
Algısı
Motivasyon
Yetkinlik

KARİYER
Kariyer
PLANLAMA Planlama

Cinsiyet

(Sayı) (Ortalama)
n
ort.

(Standart
Sapma)
s.s.

Kadın

335

2,85

0,741

Erkek

131

2,91

0,739

Kadın

335

3,01

0,746

Erkek

131

3,14

0,742

Kadın

335

3,68

0,814

Erkek

131

3,67

0,804

Kadın

335

4,20

0,619

Erkek

131

4,16

0,527

Kadın

335

3,89

0,670

Erkek

131

3,95

0,652

Kadın

335

3,13

0,656

Erkek

131

3,35

0,702

p*
0,406
0,097

0,670

2,77

0,794

≥35

232

3,09

0,716

<35

234

3,02

0,774

≥35

232

3,77

0,815

<35

234

3,58

0,796

≥35

232

4,28

0,542

<35

234

4,10

0,631

≥35

232

3,99

0,671

<35

234

3,82

0,649

≥35

232

3,24

0,703

<35

234

3,15

0,645

≥35
<35

Yetenek
Algısı
Motivasyon

Kariyer
Planlama

p*
0,004
0,296
0,011
0,001
0,005
0,166

* İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (t testi)

Tablo 4’te çalışanların yaşlarına göre yetenek yönetimi
boyutları ve kariyer planlaması boyutu hakkındaki düşünceleri gösterilmiştir. Tablo 4’e göre çalışanların yetenek
yönetimi boyutlarından kurum desteği boyutuna (t:-2,878,
p:0,004), yetenek algısı boyutuna (t:-2,567, p:0,011), motivasyon boyutuna (t:-3,243, p:0,001) ve yetkinlik boyutuna
(t:-2,795, p:0,005) verdikleri skorlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.
Tablo 5: Çalışanların Medeni Durumlarına Göre Yetenek
Yönetimi Boyutları ve Kariyer Planlaması Boyutu
Hakkındaki Düşünceleri
Ölçekler

Boyutlar

130

2,81

0,832

Evli

336

2,88

0,702

Bekar

130

3,19

0,727

Evli

336

2,99

0,748

Yetenek
Algısı

Bekar

130

3,57

0,767

Evli

336

3,72

0,824

Motivasyon

Bekar

130

4,15

0,589

Evli

336

4,19

0,596

Bekar

130

3,84

0,675

Evli

336

3,93

0,659

Bekar

130

3,19

0,645

Evli

336

3,19

0,687

Yaratıcılık
YETENEK
YÖNETİMİ

0,002

Yetkinlik
KARİYER
PLANLAMA

Medeni
Standart
Sayı Ortalama
Durumu
Sapma
Bekar

0,507

* İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (t testi)
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2,97

234

Kurum
Desteği

Kurum
Desteği

Tablo 3’te çalışanların cinsiyetlerine göre yetenek yönetimi
boyutları ve kariyer planlaması boyutu hakkındaki düşünceleri gösterilmiş olup, kadın ve erkek çalışanların kariyer
planlaması boyutuna verdikleri skorlar (t:-3,145, p:0,002)

232

Sayı

0,969

0,370

Standart
Sapma

Yaş

Yetkinlik
KARİYER
PLANLAMA

Ortalama

Boyutlar

Yaratıcılık

Tablo 3: Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Yetenek Yönetimi
Boyutları ve Kariyer Planlaması Boyutu Hakkındaki
Düşünceleri
Boyutlar

Tablo 4: Çalışanların Yaşlarına Göre Yetenek Yönetimi
Boyutları ve Kariyer Planlaması Boyutu Hakkındaki
Düşünceleri
Ölçekler

Tablo 2’de çalışanların genel olarak yetenek yönetimi
ve kariyer planlaması boyutlarına ilişkin verdikleri skorların dağılımı gösterilmiştir. Çalışanların yetenek yönetimi boyutlarına ilişkin katılımı, kurum desteği boyutu
(2,87±0,74), yaratıcılık boyutu (3,05±0,75), yetenek algısı
boyutu (3,67±0,81), motivasyon boyutu (4,19±0,60) ve yetkinlik boyutu (3,90±0,67)’ dur. Çalışanların kariyer planlama boyutlarına ilişkin katılımı, kariyer planlama boyutu
(3,19±0,68)’dur.

Ölçekler

bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.
Yetenek yönetimi boyutlarına verdikleri skorlarda anlamlı fark bulunmamıştır. Yetenek yönetimi boyutlarında en
fazla katıldıkları boyut motivasyon boyutu iken (kadınlar
4,20±0,62; erkekler 4,16±0,53), en az katıldıkları boyut
ise kurum desteği boyutu (kadınlar 2,85±0,75, erkekler
2,91±0,74)’dur. Kariyer planlaması içinde yer alan ifadelere verdikleri skor incelendiğinde; (kadınlar 3,13±0,66, erkekler 3,35±0,70) katılmıştır.

Kariyer
Planlama

* İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (t testi)

p*
0,318
0,016
0,076
0,420
0,179
0,940
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daki düşünceleri gösterilmiş olup, çalışanların medeni
durumlarına göre yetenek yönetimi boyutu; yaratıcılık
boyutuna (t:-2,408, p:0,016) verdikleri skorlar bakımından
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.
Tablo 6: Çalışanların Eğitim Düzeylerine Göre Yetenek
Yönetimi Boyutları ve Kariyer Planlaması Boyutu
Hakkındaki Düşünceleri
Ölçekler Boyutlar

Kurum
Desteği

YETENEK YÖNETİMİ

Yaratıcılık

Yetenek
Algısı

Motivasyon

KARİYER PLANLAMA

Yetkinlik

Kariyer
Planlama

* Kruskal Wallis testi

Eğitim
Durumu

Sayı

Ortalama

(Standart
p*
Sapma)

Lise
Ön lisans

43

2,96

0,692

97

2,95

0,770

Lisans

193

2,85

0,750

Lisansüstü

13

2,65

0,797

Tıpta
Uzmanlık

120

2,82

0,712

Toplam

466

2,87

0,741

Lise

43

2,97

0,675

Ön lisans

97

3,04

0,810

Lisans

193

2,98

0,752

Lisansüstü

13

3,06

0,570

Tıpta
Uzmanlık

120

3,25

0,355

Tablo 7: Çalışanların Görevlerine Göre Yetenek Yönetimi
Boyutları ve Kariyer Planlaması Boyutu Hakkındaki
Düşünceleri
Ölçekler

Boyutlar
Kurum
Desteği
Yaratıcılık

0,047

0,708
YETENEK
YÖNETİMİ

0,746

Toplam

466

3,05

Lise

43

3,50

0,849

Ön lisans

97

3,80

0,820

Lisans

193

3,67

0,819

Lisansüstü

13

3,74

0,505

Tıpta
Uzmanlık

120

3,64

0,797

Toplam

466

3,68

0,810

Lise

43

4,17

0,514

Ön lisans

97

4,21

0,624

Lisans

193

4,18

0,625

Lisansüstü

13

4,38

0,384

Tıpta
Uzmanlık

120

4,17

0,570

Lise

43

3,80

0,656

Ön lisans

97

3,92

0,689

Lisans

193

3,87

0,643

Lisansüstü

13

4,29

0,525

Tıpta
Uzmanlık

120

3,95

0,696

Toplam

466

3,90

0,665

Lise

43

2,96

0,558

Ön lisans

97

3,01

0,632

Lisans

193

3,16

0,582

Lisansüstü

13

3,43

0,803

Tıpta
Uzmanlık

120

3,54

0,744

Toplam

466

3,19

0,675

Yetenek
Algısı
Motivasyon

Yetkinlik
0,372
KARİYER
Kariyer
PLANLAMA Planlama

Standart
Sapma

Görev

Sayı Ortalama

Hekim

120

2,83

0,719

Hemşire 346

2,89

0,747

120

3,19

0,703

Hemşire 346

2,99

0,754

120

3,68

0,777

Hemşire 346

3,67

0,823

120

4,16

0,564

Hemşire 346

4,19

0,604

120

3,94

0,694

Hemşire 346

3,89

0,654

120

3,54

0,739

Hemşire 346

3,07

0,607

Hekim
Hekim
Hekim
Hekim

Hekim

p*
0,432
0,015
0,983

0,615
0,456

0,000

* İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (t testi)

0,873

0,050

0,000
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yönetimi boyutları ve kariyer planlaması boyutu hakkın-

Tablo 6’da çalışanların eğitim düzeylerine göre yetenek yönetimi boyutları ve kariyer planlaması boyutu hakkındaki düşünceleri gösterilmiştir. Tablo 6’ya
göre çalışanların eğitim düzeylerine göre yetenek
yönetimi alt boyutları; yaratıcılık boyutuna (p:0,047) ve
kariyer planlama boyutuna (p:0,000) verdikleri skorlar
bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.
Yaratıcılık boyutunda lise ve tıpta uzmanlık yapmış
çalışanlar arasında (t:-2,737, p:0,007), kariyer planlama
boyutunda lise ve tıpta uzmanlık yapmış olan çalışanlar
arasında (t:-4,660, p:0,000), ön lisans ve tıpta uzmanlık
yapmış olan çalışanlar arasında (t:-5,581, p:0,000), lisans
ve tıpta uzmanlık yapmış olan çalışanlar arasında (t:5,360, p:0,000) fark bulunmuştur.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 5’te çalışanların medeni durumlarına göre yetenek

Tablo 7’de çalışanların görevlerine göre yetenek yönetimi
boyutları ve kariyer planlaması boyutu hakkındaki düşünceleri gösterilmiştir. Tablo 7’ye göre çalışanların görevlerine göre yetenek yönetimi alt boyutları; yaratıcılık boyutuna
(t:-2,431, p:0,015) ve kariyer planlama boyutuna (t:-6,878,
p:0,000) verdikleri skorlar bakımından istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmuştur.
Tablo 8’de çalışanların kurum kıdem sürelerine göre
yetenek yönetimi boyutları ve kariyer planlaması boyutu hakkındaki düşünceleri gösterilmiştir. Tablo
8’e göre çalışanların kurum kıdem sürelerine göre
yetenek yönetimi alt boyutları; kurum desteği boyutuna
(p:0,028), yetenek algısı boyutuna (p:0,000), motivasyon
boyutuna(p:0,022) ve yetkinlik boyutuna (p:0,002)
verdikleri skorlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı
fark bulunmuştur.
Çalışanların kurum kıdem süreleri ≤5 yıl ve 6-10 yıl olanlar
arasında yetenek algısı boyutunda (t:-3,380, p:0,001) ve
yetkinlik boyutunda (t:-2,911, p:0,004) fark bulunmuştur.
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Tablo 8: Çalışanların Kurum Kıdem Sürelerine Göre Yetenek
Yönetimi Boyutları ve Kariyer Planlaması Boyutu
Hakkındaki Düşünceleri
Bu kurumda
Ölçekler Boyutlar kaç yıldır
çalışıyorsunuz?

Kurum
Desteği

YETENEK YÖNETİMİ

Yetkinlik

KARİYER PLANLAMA

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Motivasyon

Orta- Standart
lama Sapma

≤5yıl

289

2,80

0,731

6-10 yıl

106

2,92

0,786

11 -15 yıl

34

2,95

0,618

≥16 yıl

37

3,16

0,709

Toplam

466

2,86

0,740

≤5yıl

289

3,01

0,741

6-10 yıl

106

3,07

0,753

34

3,09

0,789

≥16 yıl

37

3,24

0,705

Toplam

466

3,04

0,745

Yaratıcılık 11 -15 yıl

Yetenek
Algısı

Sayı

≤5yıl

289

3,52

0,816

6-10 yıl

106

3,84

0,788

11 -15 yıl

34

3,92

0,647

≥16 yıl

37

4,14

0,633

Toplam

466

3,68

0,809

≤5yıl

289

4,14

0,595

6-10 yıl

106

4,19

0,641

11 -15 yıl

34

4,36

0,413

≥16 yıl

37

4,39

0,525

Toplam

466

4,18

0,593

≤5yıl

289

3,81

0,687

6-10 yıl

106

4,01

0,574

11 -15 yıl

34

4,03

0,599

≥16 yıl

37

4,14

0,673

Toplam

466

3,89

0,664

≤5yıl

289

3,17

0,671

6-10 yıl

106

3,20

0,679

11 -15 yıl
Kariyer
Planlama ≥16 yıl
Toplam

34

3,08

0,675

37

3,34

0,687

466

3,18

0,674

p*

Tablo 9: Çalışanların “Mesleğinizi yaparken kariyerinizle
ilgili herhangi bir üst öğrenim aldınız mı ya da
alıyor musunuz?” Sorusuna Göre Yetenek Yönetimi
Boyutları ve Kariyer Planlaması Hakkındaki
Düşünceleri

Ölçekler

Boyutlar

0,028

Mesleğinizi yaparken
kariyerinizle ilgili
herhangi bir üst
öğrenim aldınız mı ya
da alıyor musunuz?

Kurum
Desteği
Yaratıcılık
0,350
YETENEK
YÖNETİMİ

Yetenek
Algısı
Motivasyon
Yetkinlik

0,000

KARİYER
Kariyer
PLANLAMA Planlama

n

ort.

s.s.

Evet

225 2,85 0,764

Hayır

241 2,89 0,718

Evet

225 3,09 0,793

Hayır

241 3,01 0,699

Evet

225 3,65 0,802

Hayır

241 3,68 0,818

Evet

225 4,17 0,597

Hayır

241 4,18 0,592

Evet

225 3,93 0,697

Hayır

241 3,86 0,632

Evet

225 3,37 0,724

Hayır

241 3,02 0,578

p*

0,497
0,205
0,627
0,855
0,273
0,000

* İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (t testi)

0,022

0,002

Tablo 9’da çalışanların “Mesleğinizi yaparken kariyerinizle ilgili herhangi bir üst öğrenim aldınız mı ya da alıyor
musunuz?” sorusuna göre yetenek yönetimi boyutları ve
kariyer planlaması hakkındaki düşünceleri gösterilmiş
olup, çalışanların mesleklerini yaparken kariyerleri ilgili
herhangi bir üst öğrenim alıp almamalarına göre kariyer
planlama boyutuna (t:5,771, p:0,000) verdikleri skorlar
bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.

Tablo 10: Korelasyon Analizi ve Sonuçları
0,414

YETENEK YÖNETİMİ
BOYUTLARI

KARİYER PLANLAMA
Pearson Correlation: 0,294

Kurum Desteği

Sig. (2-tailed): 0,000
n: 466

* ANOVA Testi

Pearson Correlation: 0,295
Yaratıcılık

Sig. (2- tailed): 0,000
n: 466
Pearson Correlation: 0,307

Kurum kıdem süreleri ≤5 yıl ve11-15 yıl olanlar arasında
yetenek algısı boyutunda (t:-2,719, p:0,007) ve motivasyon

Yetenek Algısı

n: 466

boyutunda (t:-2,801, p:0,007) fark bulunmuştur. Kurum
kıdem süreleri ≤5 yıl ve ≥16 yıl olanlar arasında kurum
desteği boyutunda (t:-2,865, p:0,004), yetenek algısı boyu-

Pearson Correlation: 0,280
Motivasyon

lunmuştur. Kurum kıdem süreleri 6-10 yıl ve ≥16 yıl olanlar arasında yetenek algısı boyutunda (t:-2,092, p:0,038)
fark bulunmuştur.
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Sig. (2- tailed): 0,000
n: 466

tunda (t:-4,381, p:0,000), motivasyon boyutunda (t:-2,540,
p:0,012) ve yetkinlik boyutunda (t:-2,773, p:0,006) fark bu-

Sig. (2- tailed): 0,000

Pearson Correlation: 0,326
Yetkinlik

Sig. (2- tailed): 0,000
n:466

Tablo 10’a göre yetenek yönetimi boyutları ile kariyer
planlama boyutu arasında ilişki vardır. B hipotezi kabul
edilmiştir.

SÖZEL BİLDİRİLER

Sabit

0,858

0,235

T

P

3,648 ,000

Kurum Desteği

0,093

0,050

0,102

1,849 ,065

Yaratıcılık

0,097

0,049

0,108

1,995 ,047

Yetenek Algısı

0,135

0,040

0,162

3,389 ,001

Motivasyon

0,158

0,053

0,139

3,006 ,003

Yetkinlik

0,157

0,050

0,154

3,113 ,002

Tablo 11’de çoklu regresyon analizi ve sonuçları verilmiştir. Yaratıcılık, yetenek algısı, motivasyon ve yetkinlik
boyutları, kariyer planlamadaki değişimin % 20’sini açıklamaktadır (R2:0,201). Regresyon modeli istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (p= 0,000).
Kariyer planlama ile yaratıcılık (β:0,097),yetenek algısı
(β:0,135), motivasyon (β :0,158), yetkinlik (β:0,157)arasında pozitif ve istatistik olarak anlamlı ilişkiler (p=0,047,
0,001; 0,003, 0,002) olduğu tespit edilmiştir.

4.

TARTIŞMA

Çalışanların yetenek yönetimi boyutları ve kariyer planlaması boyutuna verdikleri önem dereceleri, cinsiyet değişkeni açısından kariyer planlaması boyutuna verdikleri
skorlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Erkeklerin, kadınlara göre kariyer planlaması boyutuna daha fazla katıldıkları görülmüştür.

Çalışanların yetenek yönetimi boyutları ve kariyer planlaması boyutuna verdikleri önem dereceleri, çalışanların eğitim düzeylerine göre yaratıcılık ve kariyer planlama boyutuna verdikleri skorlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı
fark bulunmuştur. Çalışanların, yaratıcılık boyutunda lise,
lisans ve tıpta uzmanlık yapmış çalışanlar arasında, çalışanların kariyer planlama algılamalarında lise ve tıpta uzmanlık
yapmış olan çalışanlar arasında, önlisans ve tıpta uzmanlık
yapmış olan çalışanlar arasında, lisans ve tıpta uzmanlık
yapmış olan çalışanlar arasında fark bulunmuştur.
Hemşirelerin kariyer planlamasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ile ilgili yapılan çalışmada, eğitim düzeyi artıkça
kariyer planlama ile ilgili görüşlerinde olumlu düzeyde artış olduğunu belirlenmiştir (Mutlu, 2010: 110).
Çalışanların yetenek yönetimi boyutları ve kariyer planlaması boyutuna verdikleri önem dereceleri, çalışanların
görevlerine göre yaratıcılık boyutuna ve kariyer planlama boyutuna verdikleri skorlar bakımından istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmuştur. Yaratıcılık boyutuna ve
kariyer planlama boyutuna da hekimlerin daha fazla katıldıkları görülmüştür.
Yeni Delhi’ de yapılan çalışmada hemşirelerin başka ülkeye göç etmelerindeki temel motive edici unsurlar, yüksek
gelir beklentisi ve daha kaliteli yaşam olarak belirlenmiştir
(Khadri, 2004: 6).

Çalışanların yetenek yönetimi boyutları ve kariyer planlaması boyutuna verdikleri önem dereceleri, yaş değişkeni
açısından kurum desteği, yetenek algısı, motivasyon ve
yetkinlik boyutuna verdikleri skorlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.

Motivasyon araçlarının meslek grupları (doktor, hemşire, ebe) üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla Mersin
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile iki özel hastanede
(Duygu Tıp Merkezi ve Yenişehir Hastanesi) çalışma yapılmıştır. Her üç grup içinde en çok etkili olan ekonomik motivasyon araçları arasında para yer almaktadır. Doktorlar,
hemşireler ve ebeler ekonomik, psikososyal ve örgütsel-yönetsel motivasyon araçlarının mesleki motivasyon
üzerinde etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Örgütsel ve
yönetsel motivasyon araçları arasında her üç grup içinde
adaletli ve sürekli disiplin sistemi yer almaktadır. Her üç
grup içinde çalışma alanı ile ilgili özellikler hizmet tesisi ile
ilgili özelliklerden daha önemlidir. Doktor ve hemşireler
hizmet tesisi ile ilgili özellikler arasında laboratuvarın olması ile motive olurken, ebeler sosyal tesislerin olması ile
motive olmaktadırlar (Korkmaz, 2008: 86, 87).

Çalışanların yetenek yönetimi boyutları ve kariyer planlaması boyutuna verdikleri önem dereceleri, medeni durum
değişkeni açısından yaratıcılık boyutuna verdikleri skorlar
bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.
Yaratıcılık boyutuna, bekarların evlilerden daha fazla katıldıkları görülmüştür.

Çalışanların yetenek yönetimi boyutları ve kariyer planlaması boyutuna verdikleri önem dereceleri, çalışanların kurum kıdem sürelerine göre yetenek yönetimi alt boyutları;
kurum desteği, yetenek algısı, motivasyon ve yetkinlik boyutlarına verdikleri skorlar bakımından istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmuştur.

Gürel’in 2010 yılında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren uluslararası kurumsal bir işletmenin üst
yönetici, yönetici, uzman ve uzman yardımcısı pozisyonlarında çalışan 100 kişi ile yapmış olduğu çalışmada, erkek
çalışanların bayan çalışanlara göre kendi uzmanlık alanında çalışmayı tercih ettikleri ve erkek çalışanların bayan
çalışanlara göre kendi işinin patronu olabileceği bir işte
çalışmayı tercih ettikleri görülmüştür (Gürel, 2010: 168).
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R2:0,201
Standardize
Standardize
Standart
F: 23, 086 P:0,000 Edilmemiş
Edilmiş
Hata
VIF:1,734- 1, 235
Beta
Beta

Hemşirelerin kariyer planlamasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ile ilgili yapılan çalışmada, hemşirelerin medeni
durumlarına göre kariyer planlamasına ilişkin görüşleri
karşılaştırıldığında, istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Mutlu, 2010: 110).

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 11: Çoklu Regresyon Analizi ve Sonuçları
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Mutlu’nun yaptığı çalışmada, hemşirelerin kurumda çalışma sürelerine göre, kariyer planlamasına ilişkin görüşleri
karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (Mutlu, 2010: 112).

5.

SONUÇ VE ÖNERİLER
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Hastane çalışanlarının yetenek yönetimi boyutları ve kariyer planlaması boyutundaki ifadelere katılım düzeyleri
sırasıyla motivasyon, yetkinlik, yetenek algısı, kariyer planlama, yaratıcılık ve kurum desteği boyutlarıdır.
Çalışmada cinsiyet değişkeni açısından erkeklerin, kadınlara göre kariyer planlaması boyutuna daha fazla katıldıkları
görülmüştür. Yaş değişkeni açısından, kurum desteği, motivasyon, yetenek algısı boyutu ile yetkinlik boyutuna 35
yaş ve üstü grubunun daha fazla katıldıkları görülmüştür.
Çalışanların medeni durum değişkeni açısından yaratıcılık
boyutuna, bekarların evlilerden daha fazla katıldıkları görülmüştür. Çalışanların eğitim düzeyi değişkenine göre
yaratıcılık ve kariyer planlama boyutuna verdikleri skorlar
bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.
Çalışanların görev değişkenine göre, yaratıcılık boyutuna
ve kariyer planlama boyutuna da hekimlerin daha fazla
katıldıkları görülmüştür.
Çalışanların kurum kıdem sürelerine göre yetenek
yönetimi alt boyutları; kurum desteği, yetenek algısı,
motivasyon ve yetkinlik boyutlarına verdikleri skorlar
bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.

■■ Hastanelerde kariyer planlama çalışmaları üst yönetim tarafından desteklenmelidir.
■■ Hemşireler, sağlık hizmetlerinin sunumunda üstlendikleri rol ve sorumlulukları yerine getirirken karşılaştıkları problemlere bilimsel çözüm bulmada, sağlık
disiplini olarak mesleki gelişmeye katkı sağlamada, değişen ve gelişen teknolojiye uyumu kolaylaştırmada,
hemşirelik bakımını kolaylaştırmada ve bakımın kalitesini artırmada yaratıcılıklarının farkına varmalı, bu
özelliğini geliştirmeli ve ortaya koymalıdır.
■■ Üst kademede görev yapan yönetici hemşireler başta olmak üzere tüm yönetici ve çalışan hemşireler için
karar verme becerilerini ve yaratıcılığı geliştirici kurs,
seminer, konferans gibi etkinlikler hazırlanmalıdır.
■■ Çalışanların yaratıcılığından en üst seviyede yararlanabilmek için; özgür ve esnek çalışma ortamı oluşturulmalı, kurum içinde yeni fikirler teşvik edilmeli ve
çalışanlara yaratıcı çalışmalar için gerekli zaman ve
kaynak sağlanmalıdır.

Öneriler;

■■ Yöneticiler, çalışanlara alınan kararlara katılımını sağlayarak fikirlerine değer verildiğini hissettirmeli, karar
alma sürecinde adil ve tarafsız davranmalı ve onlara
yeterli ve dürüst bir şekilde geri bildirim sağlamalıdırlar.

■■ Sağlık kurumları yönetimi tarafından, kadınların mesleki hedeflerine ulaşmalarındaki engeller kaldırılmalıdır. Kadınların kariyer yapmalarına uygun ortamlar
oluşturulmalı, gerekli hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlenmeli ve kariyer yapmaları konusunda cesaretlendirilmelidirler.

■■ Çalışanlarda destekleyici kurum algısının oluşturulabilmesi için; iş görenlerin yaratıcı fikirleri, önerileri ve
eleştirileri dikkate alınmalı, etkin iletişim ve ödüllendirme sistemi kurulmalı, bu sistemin uygulanmasında
nesnel davranılmalı ve katılımcı bir yönetim anlayışı
benimsenmelidir.

■■ 35 yaş altında olan çalışanlara motive edici kurum desteği verilmelidir. Kurumlar çalışanların kurum amaçları
doğrultusunda hareket etmeleri için birçok teşvik edici
araç kullanmalıdır.

■■ Yöneticileri tarafından tanınma, takdir edilme, sevgi ve
saygı görme de çalışanların motivasyonunu ve buna
paralel olarak da iş yaşam kalitesini arttırıcı bir etkiye
sahip olacaktır.

■■ Çalışanların fikir ve düşüncelerinden yararlanabilmek
için, güven ve destek verilmelidir.

■■ Kurum yöneticileri, çalışanların yeteneklerini doğru bir
şekilde yönetebildikleri, gerekli kurum desteğini hissettirebildikleri, çalışanlarının yaratıcılıklarını destekleyip, onların yetkinlikleri doğrultusunda görevlendirip
motivasyonlarını yüksek tutmayı hedefledikleri sürece
performansları yükselecektir.

■■ Yöneticiler; çalışanın performansıyla ilgili değerlendirmeyi kendisine geribildirim olarak vermeli, ilerleme
olanakları sağlamalı ve destek olmalıdır. Kurum kendi içinde terfi imkânları oluşturduğu sürece çalışanlar
üzerinde olumlu etki oluşturmaktadır. Lise, ön lisans,
lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip çalışanlar
yaratıcı ve girişimci yeteneklerinin ortaya çıkarılması
için kurum tarafından desteklenmelidir.
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■■ Kurumlar, çalışanları ile amaç birliği sağlayabilmesi için, misyon ve vizyonlarını, kurumsal politikalarını, amaç ve hedeflerini, çalışanları ile paylaşmalıdır.
Kişilerin ihtiyaçları tespit edilmeli ve bu doğrultuda
kariyer planlama çalışmaları yapılmalıdır.

Bu çalışma sadece hekim ve hemşireler üzerinde yapılmıştır. Araştırmacılar yetenek yönetimi ve kariyer planlama konusunda diğer sağlık çalışanları üzerinde de
çalışabilirler.
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TIBBİ LABORATUVARDA SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI:
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Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarları, Acıbadem Üniversitesi Tıbbi Biyokimya AD Laboratuvar Direktörlüğü, İstanbul

ÖZET
Amaç: Klinik tanı için laboratuvar testlerinin kullanılması bir zorunluluktur. Bu nedenle de laboratuvar testlerinin standart
metodlarla belirlenmiş performansı sağlaması ve laboratuvar çalışanlarının da bu performansı sağlayacak yeterliliklere
sahip olması gerekir. Performans yetkinliklerinin belli bir düzeyde tutulması için düzenli eğitim programına sahip olmak bir
zorunluluktur. Laboratuvar personeli için verilecek eğitim, Tıbbi laboratuvarlarda kalite ve yeterlilik için gerekli şartları belirlemiş
olan ISO 15189 standardının ana unsurlarından biridir.
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Yöntem: Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarlarında 2005-2014 yılları arasında verilen eğitimlerin kayıtları retrospektif olarak
incelenmiş, zamana bağlı olarak eğitim performansı ile kullanılan metodlar arasındaki farklılık yorumlanmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Toplamda 924 sınıf eğitiminin 17451 katılımla, 217 uzaktan eğitimin 9874 katılımla gerçekleştiği gözlenmiştir.
Uzaktan eğitimlerin başarı durumu yıllara göre değerlendirilmiş; yıllara göre başarı durumunun oldukça yüksek olduğu
görülmüştür. Uzaktan eğitim sisteminin kurulduktan sonra kolaylıkla sürdürülebilen bir sistem olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sürekli eğitim, tıbbi laboratuvar, ISO 15189

CONTINUOUS EDUCATION PROGRAM IN CLINICAL LABORATORY- TEN-YEAR DATA EVALUATION
SUMMARY
Purpose: The use of laboratory tests is mandatory for clinical diagnosis. For that reason, performance of laboratory tests should
be controlled by pre-defined standard methodologies and the competency of laboratory staff should be checked in regular
intervals. To keep competency at constant levels, the regular training programmes are mandatory. Training is also one of the
important clauses of ISO 15189 (Medical Laboratories-Requirements for Quality and Competence).
Methods: Training records between 2005-2014 have been reviewed retrospectively to evaluate the performance of training and
differences in methodologies of training in Acibadem Labmed Clinical Laboratories.
Results: In total; 17451participations were recorded in 924 class-training whereas, 9874 participations were recorded in 217
e-learning sessions. The success rate of e-learnig was found to be higher. It has concluded that, e-learning is an easily sustainable
system in clinic laboratorieshaving more satellite labs.
Keywords: Continuous education, clinical laboratory, ISO 15189

1.

GİRİŞ

Klinik tanının günümüzde en önemli destekleyicisi laboratuvar testleridir. Bu nedenle laboratuvarların ürettiği hizmetteki yüksek performans doğrudan klinik tanıyı
etkilemektedir.
Yüksek performansın sürdürülebilmesi için en önemli
destekleyici uygulamalardan biri laboratuvarda sürekli eğitim ve iyileştirmelerin yapılmasıdır. Eğitim ve sürekli iyileştirme aynı zamanda Tıbbi laboratuvarlarda
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kalite ve yeterlilik için gerekli şartları belirlemiş olan ISO
15189 standardının da ana unsurlarından biridir. ISO
15189:2012 Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik için
Özel Şartlar Standardı; laboratuvarın tüm çalışanlar için;
kalite yönetim sistemi, atanmış görevin süreçleri ve prosedürleri, uygulanabilir laboratuvar bilgi sistemi, istenmeyen olayların etkilerinin önlenmesi veya sınırlanması
dâhil, sağlık ve güvenlik, etik değerler, hasta bilgilerinin
gizliliği konularını içeren eğitim sağlamasını, eğitim alan
personelin değerlendirilmesini ve eğitim programının
etkinliğinin sürekli gözden geçirilmesini ister (TSE EN
ISO 15189:2012).

SÖZEL BİLDİRİLER
2005-2014 yılları arasındaki eğitim kayıtları retrospektif
olarak incelenmiş, kaç şubede, kaç konu başlığında, kaç
katılım ile eğitimlerin tamamlandığı yıllara göre değerlendirilmiştir. 2010 yılından itibaren eğitimler, uzaktan ve sınıf eğitim olma durumlarına göre değerlendirilmiştir.

2.

YÖNTEM VE AMAÇ

Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı 2002 yılında kurulmuş olup Aralık 2015 itibari ile 28 şube ile hizmet vermektedir. 2005 yılından itibaren ISO 15189 akreditasyonuna
sahiptir. 2005 yılından itibaren eğitimler kayıt altına alınmaktadır. Laboratuvar süreçleri, kişisel gelişim, ISO 15189
ve yasal mevzuat gereklilikleri ile ilgili eğitimler iç eğiticiler
ve kurum dışı eğiticiler tarafından sınıf içi eğitimler olarak
verilirken, laboratuvarın ulaştığı büyüklükte sadece sınıf
eğitimleriyle istenilen sürekli eğitim seviyesinin yakalanamayacağı fark edilerek 2010 yılından itibaren bunlara ek
olarak uzaktan eğitim sistemi üzerinden iç eğiticilerin hazırladığı eğitimler de verilmeye başlanmıştır. Uzaktan eğitim
sisteminde planlı ya da zorunlu eğitimler laboratuvar çalışanlarına atanmakta, eğitime katılım ve eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarı oranları aylık olarak izlenmektedir.
Planlı uzaktan eğitimler için; her laboratuvar teknisyenine
sene başında yıllık eğitim planı; sorumluları tarafından her
ay için bir uzaktan eğitim seçilecek şekilde yapılmaktadır.
Planlarda seçilen ve laboratuvar yönetiminin zorunlu olarak belirlediği eğitimler, eğitimlere ait sınavlar eğitim sorumluları tarafından uzaktan eğitim sisteminde ilgili çalışan
için atanmaktadır. Kullanıcıların uzaktan eğitim katılım ve
başarı durumu her ay sorumlularına iletilmekte ve kalite
yönetimi tarafından izlenmektedir.
Eğitim içerikleri, konu başlıkları düzenli olarak takip edilip gerektiğinde revizyonlar yapılmakta, ihtiyaca göre yeni
eğitimler sisteme eklenmektedir.

BULGULAR VE SONUÇ

2005-2014 yılları arasındaki 10 yıllık eğitim kayıtları incelenmiş; toplamda 990 sınıf eğitiminin 20014 katılımla, 267
uzaktan eğitimin 10669 katılımla gerçekleştiği gözlenmiştir (Tablo 1 ve Tablo 2). 2005-2014 yılları arasında verilen
sınıf eğitimlerinin 881 tanesinin 18211 katılım ile kurum içi
109 tanesinin 1803 katılım ile kurum dışı eğitmenler tarafından verildiği tespit edilmiştir.
2011 yılında 2853 katılım, 2012 yılında 2981 katılım mevcut iken uzaktan eğitim sisteminde software geliştirme süreci nedeniyle 2013 yılında eğitim başarı yüzdesi azalmıştır, ancak eğitim süreci sınıf içi eğitimlerle desteklenmiştir.
Uzaktan eğitimlerin başarı durumu yıllara göre değerlendirilmiş; yıllara göre başarı durumunun oldukça yüksek
olduğu görülmüştür.
Günümüz iş yoğunluğunda ve gelinen teknoloji seviyesinde fiziki alanlarda gerçekleştirilen sınıf eğitimlerinin yanında; zamandan ve mekandan bağımsız olarak kullanıcının
her an erişimine açık olan uzaktan eğitimlerin verilmesi
ve izlenmesi rutin işleyişi aksatmadan eğitimlerin tamamlanmasına olanak vermektedir. Uzaktan eğitim bizim gibi
çok sayıda şube ve çalışanı olan kurumlarda her çalışanın aynı standart eğitimi almasını, eğitim katılım ve başarı
durumunun merkezi olarak izlenmesini sağlamaktadır.
Kullanıcılardan gelen geri bildirimler, süreçlerde yaşanan
değişiklikler, ISO 15189 ve yasal mevzuat gereklilikleri sonucunda eğitim başlıkları, eğitim içerikleri düzenli olarak
güncellenerek eğitim verimliliğinin sürekli arttırılması yönünde çalışılmaktadır.
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Eğitim ile laboratuvar hatalarında azalma olduğunu belirtilen çeşitli yayınlar vardır (Özcan 2012, Aykal 2014) ancak
laboratuvar teknik personeli için hazırlanmış sürekli eğitimin programlarına dair literatürde bir atıfa rastlanamamıştır. Bu çalışma ile 10 yıllık tıbbi laboratuvar personeli
eğitim verilerinin değerlendirilmesi ve tecrübenin paylaşılması amaçlanmıştır.

Tablo 1: 2005-2014 yılları arası sınıf içi eğitim değerlendirmesi
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Eğitim başlığı sayısı

10

51

55

73

99

68

88

127

160

151

Toplam katılımcı sayısı

68

528

496

954

2291

1255

1607

2603

2007

4847

Şube sayısı

7

10

11

12

15

18

21

23

24

26

Tablo 2: 2010-2014 yılları arası uzaktan eğitim
değerlendirmesi

KAYNAKLAR

2010

2011

2012

2013

2014

Eğitim başlığı sayısı

50

53

51

47

66

Toplam katılımcı sayısı

765

2853

2981

443

3597

Eğitim başarı yüzdesi (%)

-

92

96

42

89

Şube sayısı

18

21

23

24

26

1.

TSE EN ISO 15189:2012 Tıbbi Laboratuvarlar-Kalite ve Yeterlilik için
Şartlar

2.

Özcan, Güreser (2012), “Analiz öncesi (preanalitik) hata kaynakları ve
eğitimin hata önlemedeki rolü”, Dicle Tıp Derg, 39 (4): 524-530.

3.

Aykal, Yeğin, Aydın, Yılmaz, Ellidağ (2014), “Preanalitik süreçteki ret
oranlarının azalmasında eğitimin önemi”, Turk J Biochem, 39(4):562566.
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3
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ÖZET
Günümüzde temel insan hakları ve hasta hakları içerisinde yer alan mahremiyet yalnızca fiziksel değil sosyal, psikolojik, bilişsel
mahremiyet olarak ta tanımlanmaktadır. Genel tanımıyla mahremiyet; hastanın bakım ve tedavi amacıyla (tetkik sonuçları,
hastalığı ve tedavisi ile ilgili bilgiler) ya da başka bir sebeple açıklamak zorunda olduğu ancak, toplumdaki tüm diğer bireylerin
bilgisinden saklamak istediği yaşama alanını ifade etmektedir.
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Son yıllarda teknolojik gelişmelerin sağlık alanında kullanılabilirliğinin artması ile kişisel verilerin güvenliği gündeme gelmiştir.
Sağlık tesisine başvurudan taburcu olan sürece kadar birçok alanda kayıt söz konusudur. Bu durum mahremiyet ihlalleri ya da
bilgilerin güvenliği konusunda üzerinde düşünülmesi gerekliliğini zorunlu hale getirmiştir.
Bu çalışma bir sağlık kurumunda çalışanların mahremiyet konusuna görüşlerini ortaya koymak amacıyla Eylül-Ekim 2015
tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmada Öztürk ve arkadaşları tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Veriler SPSS 21 paket
programında değerlendirildi.
Çalışmaya katılanların % 38,89’u lisans mezunu, %45,24’ü 1-5 yıl arası çalışan, % 27,38’i cerrahi kliniklerde çalışmaktadır.
Çalışmaya katılanların %97,61’i bilgilerin uluorta konuşulmadığını, % 94,0’i hastanın izni olmadan bilgi aktarılmadığını, %9,92’si
hasta odasına girerken izin istenmesi konusunda kararsız kalındığı, %6,75’i hastanın istemi halinde cinsiyete göre görevlendirme
yapılmadığını belirtmişlerdir.
Mahremiyet kalite ve verimlilik değerlendirmelerinde önemli ölçüde yer almaktadır. Sağlık tesisimizde mahremiyet çalışmaları
yeterli olduğu düşünülmekle birlikte daha yapılması gereken uygulamalar olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, Hak, İhlal.

THOUGHTS OF NURSES CONCERNING THE PATIENT PRIVACY
SUMMARY
Today, privacy which is included in fundamental human and patient rights is defined not only as physical but also social,
psychological, cognitive privacy. As general definition of privacy, it is stated as a living area that patients have to explain because
of their care and treatment (ex. test results, information about the disease and its treatment) but on the other hand they want
to keep it all other individuals’ information in society.
Recently, the security of personal data has become a current issue by increasing availability of technological developments in
the field of health. There are lots of records from admission to health facility to discharge of patient, in many areas. This case
has consideration of privacy violations or information security made necessary.
This study was carried out between September-October 2015.It was aimed to clarify the views of workers at a health institution
on the privacy issue. In the study, the scale developed by Ozturk and colleagues was used. Data were analyzed by SPSS 21.
Of participants in this study, 38.89% have bachelor degree, 45.24% are 1-5 years employee, 27.38% are working at surgical clinic.
97, 61% of participants stated that the information is not put on the street, 94% of participants stated that information isn’t
forwarded without patient permission. It is stated by 9.92% of participants that they are in two mind about entering the patient
rooms. Moreover, 6.75 of participants stated that there is no appointment based on gender in spite of the patients request.
Privacy is included in quality and efficiency evaluation significantly. The privacy studies have been seen adequate but it is
considered that there are still more application to be performed.
Keywords: Privacy, Rights, Violation.
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Mahremiyet; “bireye ait gizli olmayabilen, ancak açıklanmaması gereken, bir başkası ile paylaşılması için bireyin iznini gerektiren veri veya bilgi’’ olarak belirtilmektedir (Lemonidou vd., 2003: 33; Bayrak Akyüz, 2008: 3).
Günümüzde temel insan hakları ve hasta hakları içerisinde yer alan mahremiyet yalnızca fiziksel değil sosyal,
psikolojik, bilişsel mahremiyet olarak ta tanımlanmaktadır
(Öztürk vd.,2014: 35).
Sağlık alanında genel tanımıyla mahremiyet; hastanın
bakım ve tedavi amacıyla (tetkik sonuçları, hastalığı ve tedavisi ile ilgili bilgiler) ya da başka bir sebeple açıklamak
zorunda olduğu ancak, toplumdaki tüm diğer bireylerin
bilgisinden saklamak istediği yaşama alanını ifade etmektedir (SKS, 2015: 9).
Son yıllarda teknolojik gelişmelerin sağlık alanında kullanılabilirliğinin artması ile kişisel verilerin güvenliği gündeme gelmiştir. Sağlık tesisine başvurudan taburcu olan sürece kadar birçok alanda kayıt söz konusudur. Bu durum
mahremiyet ihlalleri ya da bilgilerin güvenliği konusunda
üzerinde düşünülmesi gerekliliğini zorunlu hale getirmiştir (Dülger, 2014: 6; Tataroğlu, 2013: 44).
Hekim, muayene ile hastanın vücut yapısını, hastalığını,
geçmişini öğrenmekte; gerekirse ek sorular sorarak özel
yaşamına ilişkin bilgilere sahip olmaktadır; yapacağı tetkik ve tahlillerle de hastanın da bilmediği bilgilere sahip
olacaktır. Sonuç olarak her tıbbî uygulama hasta için, hem
vücut bütünlüğüne hem de özel yaşamına bir müdahale
anlamı taşımaktadır (Güvercin, 2007: 14; Dülger, 2014: 6).
Mahremiyet hakkı ilk kez, 1890 yılında Warren ve Brandie
(1890) tarafından ele alınmış ve “toplumda bireylerin yasal
güvenliğini sağlarken, düşünceleri ve duygularının başkaları ile paylaşılacak kapsamı ile ilgili her bireyin karar verme hakkının olması gerektiğine” değinmişlerdir (Bayrak
Akyüz, 2008: 3; Sayın, 2013: 38 ).
Hasta mahremiyetinin, bedensel mahremiyet ve kişisel bilgilerin gizliliği olarak iki yönde sağlanması gerekmektedir.
Geçen yıllar içinde, mahremiyetle ilgili çalışmalar sürdürülmüş olup, Belsey ve Chadwick mahremiyet kavramını
bedensel-fiziksel, zihinsel-iletişimsel ve bilgi mahremiyeti
şeklinde sınıflandırarak dışsal aktörler dışında bireye özgü
gerekçeleri de kavrama eklemişlerdir (Belsey ve Chadwick
1998: 4; Sayın, 2013: 38; Dülger, 2014: 6). Burgoon and
Parrott (1982) mahremiyet kavramının fiziksel, sosyal, psikolojik ve bilişsel boyutları ile göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmişlerdir (Öztürk vd.,2014: 35; Bayrak
Akyüz, 2008: 3; Sayın, 2013: 38; Heikkinen vd., 2006: 15).

1.1.

Tanımlar

Bilişsel Mahremiyet: Bireyin kişisel bilgilerine başkaları

tarafından ulaşılma durumunu kontrol edebilmesidir.
Bireyin kendisiyle ilgili bilgileri nasıl, ne zaman ve ne ölçüde açığa vurabileceğine karar verme hakkı olarak tanımlanmaktadır (SKS, 2015:4; Öztürk vd.,2014: 35 Aksoy,
2013: 1; Sayın, 2013: 38; Bayrak Akyüz, 2008: 3).
Fiziksel Mahremiyet: Bedensel mahremiyetin de ele
alındığı, bireyin kendi çevresindeki fiziksel alan üzerindeki kontrolü ile ilişkilidir (SKS, 2015: 6; Öztürk vd.,2014:
35; Aksoy, 2013: 1; Sayın, 2013: 38; Bayrak Akyüz, 2008:
3). Diğer bireylerle fiziksel teması, bu temastaki yakınlığı
içerir. Ayrıca, bireyin vücudunu çevreleyen, başkaları tarafından görünmeyen gizli alanları ve evi, iş yeri gibi fiziksel alanları üzerindeki kontrolünü, yani kişisel egemenlik
alanını kapsar (SKS, 2015: 6; Öztürk vd.,2014: 35; Aksoy,
2013: 1).
Psikolojik Mahremiyet: Bireyin değerleri, inançları ve
onu etkileyen diğer konulardaki bilgileri kontrol etme,
düşünce ve duygularını, hangi koşullar altında ve kiminle
paylaşacağına karar verme hakkını kapsar (SKS, 2015: 11;
Sayın, 2013: 38; Bayrak Akyüz, 2008: 3).
Sosyal Mahremiyet: Bireyin, sosyal ilişkilerinin yönetimi,
yani ilişkinin tarafları, sıklığı ve etkileşimine ilişkin kontrolünün olmasıdır (SKS, 2015:13; Öztürk vd.,2014: 35; Sayın,
2013: 38; Bayrak Akyüz, 2008: 3). İnsanları bireysel ve grup
olarak değerlendirmeyi, kültürel özellikleri göz önünde
bulundurmayı gerektirir. Çeşitli kültürlerde bu nedenle
mahremiyet kapsamı, önemi ve mahremiyeti sağlama
yöntemleri farklılık göstermektedir. Batı ve doğu toplumlarının, çeşitli dinsel grupların, modern ve geleneksel toplumların mahremiyete ilişkin değerleri, inançları ve beklentileri arasında farklılıklar bulunmaktadır (SKS, 2015:13;
Sayın, 2013: 38; Bayrak Akyüz, 2008: 3).

2.

2.1.
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1.

HASTA MAHREMİYETİNDE
TARİHSEL SÜREÇ
Hasta Hakları

Hasta hakları, hastaların sağlık kurumları ve sağlık çalışanlarıyla ilişkilerinde bir insan ve hasta olarak sahip olduğu
haklar bütünüdür. Mahremiyet bu haklar içinde yer alır.

2.2.

Dünya’da Hasta Hakları

■■ 1972 Amerika Hastaneler Birliği Hasta Hakları
Bildirgesi: Hastanın hastalığı, sağaltım yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi ve seçim yapma hakkının sağlaması vurgulanmıştır (Güvercin, 2007: 14; Aksoy, 2013:
1; wikipedia.org., 2015: 20)
■■ 1981 Dünya Tıp Birliği Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi:
Dünya Tıp Birliği’nin 34. Genel Kurulu’nda dünyadaki
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ilk uluslararası hasta hakları belgesidir. Hekim seçme,
önerilen sağaltımı kabul veya red, onulmaz hastalık
durumunda onurlu biçimde ölme gibi hakları belirtmiştir (Güvercin, 2007: 14; Aksoy, 2013: 1; wikipedia.
org., 2015: 20).
■■ 1993 Hasta haklarına ilişkin ilk yasa: Finlandiya Hasta
Hakları Kanunu.

HHD08; Araştırma ve deneysel çalışmalara katılım veya
herhangi bir sebeple hastaya ait veri, bilgi ve materyallerin kullanımı durumunda hasta rızası alınmalı, hastanın
mahremiyetine özen gösterilmelidir.
Yaşam sonu hizmetler
HYS02 Cenazenin hastane içinde taşınması sırasında
mahremiyet ve güvenlik sağlanmalıdır.

2.3.

SRG06 Görüntüleme işlemleri sırasında hastaların konforlarının ve mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

Türkiye’de Gelişimi

■■ 1960 Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

Radyasyon güvenliği

Bilgi yönetimi

■■ 1987 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (3359 sayılı yasa)

DBY05 Çekirdek BYS üzerinde bilgi güvenliğini ve mahremiyetini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.

■■ 1993 İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik

Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri

■■ 1998 Hasta Hakları Yönetmeliği

DTA03 Çekirdek Tıbbi kayıtlara erişimde bilgi mahremiyeti ve güvenliği sağlanmalıdır.

■■ 1998 Türk Tabipler Birliği “Hekimlik ve Meslek Etiği
Kuralları”.TTB’nin 47. Büyük Kongresi’nde kabul edilmiştir.
■■ 2003 Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına
İlişkin Yönerge (yürürlükte değil)

Hasta güvenliği komitesi görev tanımı
KKY06.02 Hasta mahremiyetinin sağlanması
Transfüzyon Hizmetleri

■■ 2003 Sözleşmeli Sağlık Personelinin Uymakla Yükümlü
Olduğu Mesleki ve Etik Kurallar

STH04.02 Bağışçı değerlendirmesi, mahremiyete uygun
bir ortamda yapılmalıdır.

■■ 2005 Hasta Hakları Uygulama Yönergesi (yürürlükte değil) (wikipedia.org., 2015: 20; Aksoy, 2013: 1;
Güvercin, 2007: 14).

Acil servis Kod Standart

■■ 2014 Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (8 Mayıs 2014 tarih ve
28994 sayılı Resmi Gazete)

SAS03 Acil servislerin fiziksel ortamına yönelik düzenleme
yapılmalıdır.
SAS12 Çekirdek Acil serviste hasta ve çalışanların can ve
mal güvenliği sağlanmalıdır.

■■ 2014/32 Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi (wikipedia.org., 2015: 20).

SAS12.01 Hasta ve çalışanların can ve mal güvenliği açısından riskler tespit edilmeli ve bu riskleri önlemeye yönelik
tedbirler alınmalıdır.

2.4.

SAH12; Ameliyat olan hastanın yakınlarının bilgi alabilmelerini sağlayan görsel ve güncellenebilen bilgi sistemleri
(tv, monitör gibi) bulunmalıdır.

Sağlıkta Kalite Standartlarında Hasta
Mahremiyeti

Sağlıkta Kalite Standartları 5. versiyonda (2015) özellikle hasta deneyimi, görüntüleme, yaşam sonu hizmetler,
transfüzyon hizmetleri, tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri, bilgi
yönetimi, yoğun bakım, ameliyathane, poliklinik ve laboratuvar bölümlerinde mahremiyet uygulamaları ön plana
çıkmaktadır. Bunlar aşağıda yer almaktadır:
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HHD06 Çekirdek Tüm sağlık hizmeti süreçlerinde hastanın mahremiyeti sağlanmalıdır.

■■ 1995 Dünya Tıp Birliği Bali Hasta Hakları Bildirgesi
(Lizbon II Bildirgesi olarak da adlandırılır) (Güvercin,
2007: 14; Aksoy, 2013: 1; wikipedia.org., 2015: 20).

■■ 1928 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına
Dair Kanun
01-04 Mart 2016, Antalya
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■■ 1994 Dünya Tıp Birliği Amsterdam Hasta Hakları
Bildirgesi (Güvercin, 2007: 14; Aksoy, 2013: 1; wikipedia.org., 2015: 20).

HHD04.03 Hasta/hasta yakınlarının bilgilendirilmesi sırasında hasta mahremiyeti sağlanmalıdır.

SYB02 Yoğun bakım ünitelerine yönelik fiziki düzenleme
yapılmalıdır.
SYB02.08 Hasta mahremiyetinin sağlanmasına yönelik
gerekli fiziki düzenlemeler yapılmalıdır.

S.10

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli
düzenlemeler yapılmış mı?

SPS12; Adli vakalar ve mahkum klinikleri için düzenlemeler yapılmalıdır.

S.10.1

Hastayı hazırlama işlemleri esnasında (hastaya ameliyat
öncesi önlük giydirme, bone takma) ve transferi sırasında
mahremiyet esaslarına dikkat edilmelidir.

SPS12.01;Adli vakalar ve mahkumlara yönelik kliniklerde,
hasta güvenliği ve hasta mahremiyeti sağlanmalıdır.

S.10.2

Birden fazla hastanın bulunduğu odalarda hasta
mahremiyetini sağlayacak düzenlemeler (perde, paravan
vb.) bulunmalıdır.

DOH13.04;Muayene odalarında hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik düzenleme bulunmalıdır.

S.10.3

Hasta dosyalarına yetkisiz kişilerin erişiminin
engellenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

YB.13

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli
düzenlemeler yapılmış mı?

YB.13.1

Yoğun bakım yatakları arasında gerektiğinde kullanılmak
üzere enfeksiyon kontrol ilkelerine uygun biçimde bir
ayırma düzeneği olmalıdır.

YB.13.2

Erişkin yoğun bakımlarda çocuk hastaların bakım ve
tedavisi yapılıyorsa, erişkin hastalardan ayrı tutulacak
şekilde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

A.2.2

Bilgilendirme hasta mahremiyeti dikkate alınarak
yapılmalıdır (ameliyathane).

A.5.3

Uyandırma odasında hasta mahremiyetine yönelik
düzenlemeler yapılmalıdır.

GD.16.3

Hastanın transferi sırasında mahremiyet esaslarına dikkat
edilmelidir. (Üzerinin örtülmesi vb) (genel değerlendirme).

GD.18

Hasta bilgilerinin mahremiyeti ve gizliliğinin korunması ile
ilgili düzenlemeler mevcut mu?

GD.18.1

Hastanın vermiş olduğu tıbbi öykü ve diğer konuşmaların
hasta ve hekimin izni olmayan üçüncü kişiler tarafından
duyulması engellenmelidir.

GD.18.2

Sağlık tesisinde HBYS üzerinde, hasta bilgilerine ilgisiz
ve yetkisiz kişilerin erişimini engelleyecek düzenlemeler
yapılmalıdır.

GD.34.18

Sağlık tesisinde görev yapan tüm personele “Hasta
bilgilerinin mahremiyeti ve gizliliğinin korunması”
hakkında eğitim verilmelidir.

S.19

Elektro konvulsif Tedavi (EKT) ile ilgili düzenleme yapılmış
mı?

S.19.1

EKT ünitesi psikiyatri kliniklerinden ayrı olmalıdır.

S.19.2

Ünitede; hazırlık odası, uygulama odası, derlenme odası
bulunmalıdır.

S.19.3

Yeterli havalandırma ve ışıklandırma sağlanmalıdır.

S.19.4

Hasta mahremiyeti için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

D.13

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli
düzenlemeler yapılmış mı?

D.13.1

Hasta mahremiyetini sağlayacak düzenlemeler (perde,
paravan vb.) bulunmalıdır.

D.13.2

Hasta transferi sırasında ve hasta üzerinde yapılan tüm
uygulamalarda hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

D.13.3

Hasta dosyalarına ilgili görevliler dışında ulaşımın
engellenmesi için hekim, hemşire, tıbbi sekreter
tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.

Bilgi Yönetim Sistemi
DBY03.01; Bilgi Yönetim Sistemine yönelik olarak, yazılım ve donanımla ilgili sorunlar, bilgi güvenliği, bilgi
mahremiyeti, kullanıcı hataları gibi konularda risk analizi
yapılmalıdır.
DBY05 Çekirdek; BYS üzerinde bilgi güvenliğini ve mahremiyetini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.
DTA03 Çekirdek; Tıbbi kayıtlara erişimde bilgi mahremiyeti ve güvenliği sağlanmalıdır.
DTA03.01; Tıbbi kayıtlarda yer alan bilgilerin mahremiyeti
ve güvenliği ile ilgili kurallar tanımlanmalıdır.
Sağlıkta Kalite Standartları yeni versiyonu ile mahremiyet
uygulamalarına hasta güvenliği komitesi görev tanımlarında yer vermiştir.

2.5.

Verimlilik ve Kalite Standartlarında Hasta
Mahremiyeti

Verimlilik ve Kalite yönetim Daire Başkanlığı tarafından
yayımlanan ve her yıl hastanelerin değerlendirildiği kriterlerde mahremiyet konusu acil, poliklinikler, klinikler, hasta dosyası, yoğun bakım, doğum salonu, laboratuvar vb.
alanlarda ve elektro konvülsif tedavi gibi uygulamalarda
istenmektedir. Bunlar;

AC.7.3
AC.5.1

Resüsitasyon odasına görevli personel dışında ilgisi
olmayan kişilerin girmesi engellenmeli ve hasta
mahremiyetine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Triaj hasta mahremiyeti açısından uygun alanda
yapılmalıdır.

AC.8.2

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır.

P.9

Poliklinikte muayene alanlarında mahremiyete yönelik
düzenlemeler yapılmış mı?

P.12.2

Mahremiyete yönelik düzenlemeler yapılmalıdır (bebek
bakım ve emzirme odası).

G.1.3

Her bir görüntüleme odası için hasta mahremiyetini
sağlamaya yönelik soyunma odası veya perde/paravanla
ayrılmış soyunma alanı olmalıdır.

L.1.4

Kan alma ünitesinde hasta mahremiyetini sağlamak üzere
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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Kriterler uygulama ile birlikte çalışanlarında bu konuda
eğitim alması gerekliliğini vurgulamaktadır.

2.6.

Diğer Uygulamalarda Hasta Mahremiyeti

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 3 Şubat
2014 tarihli yazı ile sağlık tesislerinde hastaların fiziksel
mahremiyet ve bilgi güvenliğine yönelik uygulamaları içeren tedbirleri içeren yazı gönderilmiştir (www.tkhk.gov.tr.,
2014: 30). Bunlar;

Ankette üç demografik bilgi (yaş, eğitim, hizmet yılı) ve
27 görüş cümlesi yer almakta ve katılanlardan 5’li likert
ölçeğine göre görüş bildirmesi istenmektedir. Ölçekte 5
tamamen katılıyorum, 4 katılıyorum, 3 karasızım, 2 katılmıyorum, 1 tamamen katılmıyorum olarak belirlenmiştir.
Araştırma verileri, bilgisayar ortamına aktarılarak ve SPSS
21 (Statistical Package for Social Sciences) paket programında değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlarından frekans, aritmetik ortalama, standart sapma
kullanılmıştır.

■■ Poliklinik muayene alanında paravan kullanılması

■■ Muayene esnasında doktor ve hasta dışında üçüncü
şahısların bulunmaması
■■ Muayene esnasında kontrolsüz girişlerin önlenmesi
için kapının kilitlenebilir olması
■■ Tıbbi müdahale öncesinde hastayı hazırlamada görevli
kişilerin dışında bu ortamda kimsenin bulunmaması
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■■ Poliklinik odasında hasta varken başka hasta alınmaması

■■ Kan alma ünitelerinde paravan kullanılması
■■ Görüntüleme odalarında mahremiyet sağlanması
■■ Kliniklerde, yoğun bakımda, müşahede odalarında
hasta yatakları arasında paravan ya da perde kullanılması

BULGULAR

Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri Tablo 1 ve
Tablo 2’de yer almaktadır. Çalışmaya izinli, raporlular,
ücretsiz izinli, ilk yıl çalışanları hariç 252 kişi katılmıştır. Çalışmaya katılanların %38,892’u lisans mezunudur.
Hizmet yılı açısından bakıldığında %45,24’ü 1-5 yıl arası,
%27,38’i cerrahi kliniklerde çalışmaktadır. Genel olarak
çalışmaya katılanlar kurumda beş yıldır çalışanlar olarak
yorumlanabilir (Tablo 1, 2).
Tablo 1: Çalışanların Eğitim ve Hizmet Yılı Durumu
Eğitim

Lise

Ön lisans

Lisans

Yüksek lisans

■■ Diyaliz ve kemoterapi ünitelerinde mahremiyet sağlanması

Sayı (n=252)

62

74

98

18

■■ Hasta sevki esnasında mahremiyete özen gösterilmesi

%

%24,60

%29,37

% 38,89

%7,14

■■ Güvenlik önlemleri alınması gereken yerlerde mahremiyete özen gösterilmesi

Hizmet Yılı

1-5 yıl

6-10 yıl

11-15 yıl

16-20 yıl

Sayı (n=252)

114

55

30

53

%

45,24

21,83

11,90

21,03

■■ Emzirme odalarında mahremiyet sağlanması
■■ Hasta bilgilerinin hasta ve hekimin izni olmaksızın başkaları ile paylaşılmaması
■■ Hasta dosyalarına ilgililer dışında erişimin engellenmesi
■■ Her bir çalışanın edindiği bilgileri saklamakla sorumlu
olması
Bu tedbirler gerek kalite gerekse verimlilik değerlendirmeleri ile aynı içerikte uygulamaları içermektedir.

3.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde görev yapan hemşirelerin mahremiyet konusuna görüşlerini ortaya koymak amacıyla Eylül-Ekim
2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Mahremiyet kavramı
bilindiği üzere hasta memnuniyeti, hasta güvenliği ve hasta hakları kavramları ile iç içedir. Çalışmaya ilk yıl görev
yapan hemşireler, senelik izinli, raporlu ve ücretsiz izinde
olanlar edilmemiştir (n:252). Çalışmada Ozturk ve arkadaşları (2014) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır.
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Tablo 2: Çalışılan Birimlerin Dağılımı
Sayı
(n=252)

%

Çalışılan
Birim

Sayı
(n=252)

%

Dahili klinikler

56

22,22

Yoğun Bakım
Ü.

17

6,75

Cerrahi klinikler

69

27,38

Acil

47

18,65

Ameliyathane

18

7,14

Poliklinik,
Laboratuvar

21

8,33

Çalışılan Birim

Tablo 3: Hastanın özel hayatı, yaşam şekli ve kişisel bilgileri
uluorta konuşulmaz
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

216

85,71

Katılıyorum

30

11,90

Kararsızım

4

1,59

Katılmıyorum

1

0,40

Kesinlikle katılmıyorum
Toplam

1

0,40

252

100,00

Katılımcıların neredeyse tamamına yakını hastaya ait bilgilerin uluorta konuşulmadığını belirtmişlerdir (Tablo 3).
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%

Kesinlikle katılıyorum

138

54,76

Katılıyorum

86

34,13

Kararsızım

22

8,73

Katılmıyorum

4

1,59

Kesinlikle katılmıyorum

2

0,79

252

100,00

Toplam

Katılımcıların %88,89’u hastanın öfkeli veya saldırgan olması halinde bile kişisel bilgilerinin açıklanmayacağını belirtmişlerdir (Tablo 4).
Tablo 5: Hastaların kişisel bilgileri hastanın yararı ve
bakımının devamını sağlama dışında meslektaşlar
arasında konuşulmaz.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

164

65,08

Katılıyorum

62

24,60

Kararsızım

18

7,14

Katılmıyorum

7

2,78

Kesinlikle katılmıyorum

1

0,40

252

100,00

Toplam

Katılımcıların %89,68’i hastanın kişisel bilgilerinin sağlık bakım amacı dışında kullanılmadığını belirtmişlerdir
(Tablo 5).
Tablo 6: Hastanın özel ve kişisel bilgileri hastanın izni/onayı
olmadan asla yakınlarına/bir başkasına aktarılmaz.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

173

68,65

Katılıyorum

64

25,40

Kararsızım

13

5,16

Katılmıyorum
Toplam

2

0,79

252

100,00

Katılımcıların yalnızca %5,16’sı hastanın izni olmadan bilgilerinin yakınlarına ya da bir başkasına aktarılması konusunda kararsız olduklarını belirtmişlerdir (Tablo 6).
Tablo 7: Hastaların kişisel bilgilerinin konuşulması
gerektiğinde (nöbet teslim vb.) Alçak sesle konuşma
gibi önlemler alınır.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

167

66,27

Katılıyorum

76

30,16

Kararsızım

7

2,78

Kesinlikle katılmıyorum

2

0,79

252

100,00

Toplam

Katılımcıların %96,43’ü hastanın kişisel bilgilerinin konuşulması gerektiğinde birtakım önlemler alındığını belirtmişlerdir (Tablo 7). Personel gerekli önlemi almaya çalışsa bile

Tablo 8: Hastanın mahremiyetini koruma ve sürdürme
ile ilgili bir engel ya da güçlükle karşılaşılırsa ilgili
birimlerinden destek almak için harekete geçilir.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

155

61,51

Katılıyorum

71

28,17

Kararsızım

20

7,94

Katılmıyorum

3

1,19

Kesinlikle katılmıyorum

3

1,19

252

100,00

Toplam

Katılımcıların %7,94’ü mahremiyet koruma ile ilgili engel
ya da güçlükle karşılaşmada ilgili birimlerden destek alma
konusunda kararsız olduklarını belirtmişlerdir (Tablo 8).
Çalışanların bu tür durumlarda alacakları destek mekanizmalarının mutlaka belirlenmiş olması ve çalışanların
bilgilendirilmiş olmaları gerekmektedir.
Tablo 9: İletişim araçlarını kullanırken hastalara ilişkin
bilgilerin korunmasına ve güvenli iletimine/erişimine
özen gösterilir.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

165

65,48

Katılıyorum

74

29,37

Kararsızım

11

4,37

Katılmıyorum

1

0,40

Kesinlikle katılmıyorum
Toplam

1

0,40

252

100,00

Katılımcıların %94,85’i iletişim araçları kullanırken bilgilerin korunmasına ve güvenli iletimine özen gösterildiğini
belirtmişlerdir (Tablo 9).
Tablo 10: Hastaya ait bilgiler (kayıtlar, kimlik vb.) eğitim vb.
amaçlı olsa da hastadan izinsiz kullanılmaz.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

153

60,71

Katılıyorum

79

31,35

Kararsızım

17

6,75

Kesinlikle katılmıyorum

3

1,19

252

100,00

Toplam
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birden fazla hastanın yattığı oda da yalnızca fiziksel mahremiyetin etkin olarak sağlandığı, perde paravan vb. önlemlerin ses ve bilgi akışında etkin olmadığı düşünülmektedir.
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Tablo 4: Hasta öfkeli/saldırgan davranış gösterse bile onu
utandırıcı/itibarını sarsıcı davranışlarda bulunulmaz/
kişisel bilgileri açıklanmaz.

Katılımcıların %92,06’sı hastaya ait bilgilerin eğitim amaçlı
olsa bile hastanın izni olmadan kullanılmaması gerekliliğini belirtmişlerdir (Tablo 10).
Tablo 11: Hastaların kişisel bilgilerine erişimi engelleyici
önlemler alınır.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

137

54,37

Katılıyorum

88

34,92

Kararsızım

22

8,73

Katılmıyorum

2

0,79

Kesinlikle katılmıyorum

3

1,19

252

100,00

Toplam
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Katılımcıların %89,29’u hastaların kişisel bilgilerine erişimi
engelleyici önlemler alındığını belirtmişlerdir (Tablo 11).
Tablo 12: Acil durumlarda bile hastanın bedensel
mahremiyetinin korunmasına özen gösterilerek
hemen gereken tedbir alınır.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

170

67,46

Katılıyorum

68

26,98

Kararsızım

8

3,17

Katılmıyorum

4

1,59

Kesinlikle katılmıyorum

2

0,79

252

100,00

Katılımcıların %94,44’ü acil durumlarda bile bedensel
mahremiyete yönelik tedbirler alındığını belirtmişlerdir
(Tablo 12). Bu sonuçla mahremiyet konusunda personelde gerekli bilincin oluştuğunu düşünülmektedir.
Tablo 13: Birden fazla hastanın olduğu ortamda mahremiyet
gözetilerek refakatçiye izin verilir.
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Toplam

Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

141

55,95

Katılıyorum

92

36,51

Kararsızım

15

5,95

Katılmıyorum

2

0,79

Kesinlikle katılmıyorum

2

0,79

252

100,00

Toplam

Katılımcıların %92,46’sı birden fazla hastanın olduğu ortamda mahremiyet gözetilerek izin verildiğini belirtmişlerdir (Tablo 13).
Tablo 14: Uygulamalar/girişimler sırasında hastanın izin verdiği
kişi dışında bir başkasının odada bulunmasına izin
verilmez.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

161

63,89

Katılıyorum

64

25,40

Kararsızım

22

8,73

Katılmıyorum

2

0,79

Kesinlikle katılmıyorum

3

1,19

252

100,00

Toplam

Katılımcıların %89,29’u uygulama veya girişimsel işlemlerde hastanın izin verdiği kişi dışında bir başkasının odada
bulunmasına izin verilmediğini belirtmişlerdir (Tablo 14).
Tablo 15: Hasta odalarına girerken oda kapısı çalınıp, izin
isteyerek odaya girilir.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

136

53,97

Katılıyorum

80

31,75

Kararsızım

25

9,92

Katılmıyorum

8

3,17

Kesinlikle katılmıyorum
Toplam

272

3

1,19

252

100,00

Katılımcıların %85,72’si hasta odasına girilirken kapının çalınıp izin istendiğini belirtmişlerdir (Tablo 15). Bu konuda
kararsız kalınması üzerinde çalışılması gereken bir sorun
olduğunu göstermektedir.
Tablo 16: Hasta odasının paylaşılması gerektiği durumlarda
aynı cinsiyetten hastaların bir arada olması sağlanır/
perdelerle gizlilik sağlanır.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

163

64,68

Katılıyorum

76

30,16

Kararsızım

10

3,97

Katılmıyorum

1

0,40

Kesinlikle katılmıyorum
Toplam

2

0,79

252

100,00

Katılımcıların %94,84’ü hasta odasında aynı cinsiyetten hastaların bir arada olmasının ve gizliliğin perdelerle sağlandığını belirtmişlerdir (Tablo 16). Bu gizlilik
yalnızca bedensel olmakta, konuşulanlar diğer kişilerce
duyulmaktadır.
Tablo 17: Eğer hasta isterse hizmetli personel hastanın
cinsiyetine göre görevlendirilir.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

105

41,67

Katılıyorum

82

32,54

Kararsızım

40

15,87

Katılmıyorum

17

6,75

Kesinlikle katılmıyorum
Toplam

8

3,17

252

100,00

Katılımcıların %25,79’u hastanın istemi halinde personelin
hastanın cinsiyetine görevlendirildiği konusunda kararsız
kaldıklarını ya da katılmadıklarını belirtmişlerdir (Tablo
17). Bu durum personel ayarlanmasının her zaman mümkün olmadığı düşündürmektedir.
Tablo 18: Kendini korumada yeterli olmayan (mental
yetersizlik, çocuk vb.) Hastaların mahremiyeti/ gizliliği
korunur.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

166

65,87

Katılıyorum

75

29,76

Kararsızım

8

3,17

Katılmıyorum

2

0,79

Kesinlikle katılmıyorum
Toplam

1

0,40

252

100,00

Katılımcıların %95,63’ü kendini korumada yeterli olmayan
gruplarda bile hastanın mahremiyetini korunduğunu belirtmişlerdir (Tablo 18). Bu durum mahremiyetin insan ve
hasta hakkı olması konusunda personelde bilincin geliştiğini düşündürmektedir.
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Tablo 23: Hastalar mobilize edilirken bedensel gizliliğine özen
gösterilir.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

179

71,03

66,67

Katılıyorum

66

26,19

70

27,78

Kararsızım

5

1,98

Kararsızım

11

4,37

Katılmıyorum

2

0,79

Katılmıyorum

2

0,79

Toplam

252

100,00

Kesinlikle katılmıyorum

1

0,40

252

100,00

%

Kesinlikle katılıyorum

168

Katılıyorum

Toplam

Katılımcıların yalnızca %4,37’si hastanın bilinci kapalı ya
da ölü olsa bile kişisel bilgilerin gizliliğinin sağlanması konusunda kararsız olduklarını belirtmişlerdir (Tablo 19).
Bu durum üzerinde çalışılması gereken bir durum olarak
düşünülmelidir.
Tablo 20: Hasta bilinci kapalı/ ölü vb. durumda ise bedensel
gizliliği sağlayacak önlemler alınır.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

166

65,87

Katılıyorum

74

29,37

Kararsızım

10

3,97

Katılmıyorum

1

0,40

Kesinlikle katılmıyorum

1

0,40

252

100,00

Toplam

Katılımcıların %95,24’ü hastanın bilincinin kapalı olası durumunda bile bedensel gizliliği sağlayacak önlemler alındığını belirtmişlerdir (Tablo 20).
Tablo 21: Uygulamalar hastanın dinsel vb. inançları ile
ilgili mahremiyet algısına özen gösterilerek
gerçekleştirilir.
%

Kesinlikle katılıyorum

164

65,08

Katılıyorum

75

29,76

Kararsızım

10

3,97

Toplam

3

1,19

252

100,00

Katılımcıların %94,84’ü uygulamalarda dinsel vb. inançları
ile ilgili mahremiyet algısına özen gösterildiğini belirtmişlerdir (Tablo 21).

Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

183

72,62

Katılıyorum

62

24,60

Kararsızım

6

2,38

Katılmıyorum

1

0,40

252

100,00

Toplam

Katılımcıların %97’si hastanın boşaltım ihtiyacı sırasında bedensel gizliliğe özen gösterildiğini belirtmişlerdir (Tablo 24).
Tablo 25: Hastanın giyinmesi ve soyunması için gizliliği
sağlayacak ortam sağlanır.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

183

72,62

Katılıyorum

64

25,40

Kararsızım

4

1,59

Katılmıyorum

1

0,40

252

100,00

Katılımcıların yaklaşık %98’i hastanın giyinmesi ve soyunma işlemleri gizliliği sağlayacak ortamlarda olduğunu belirtmişlerdir (Tablo 25).
Tablo 26: Hastanın mahremiyetini korumak için
uygulamalardan önce mutlaka ortam düzenlenir (ör:
odaya girişler ve çıkışlar engellenir).
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

183

72,62

Katılıyorum

62

24,60

Kararsızım

6

2,38

Kesinlikle katılmıyorum

1

0,40

252

100,00

Toplam

Tablo 22: Ameliyat gömleği vb. giysiler hastanın bedensel
mahremiyetini koruyacak şekilde giydirilir.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

184

73,02

Katılıyorum

55

21,83

Kararsızım

11

4,37

Katılmıyorum

2

0,79

252

100,00

Toplam

Tablo 24: Hastanın boşaltım ihtiyacı sırasında bedensel
gizliliğine özen gösterilir.

Toplam

Sayı (n)

Katılmıyorum

Katılımcıların %97,22’si hastanın mobilizasyonu esnasında
bedensel gizliliğe dikkat edildiğini belirtmişlerdir (Tablo
23). Bu sonuç en yüksek katılım sağlanan konulardandır.

Katılımcıların %94,85’i hastanın çeşitli işlemlere hazırlığında mahremiyete dikkat edilerek giydirildiğini belirtmişlerdir (Tablo 22).

01-04 Mart 2016, Antalya

Sayı (n)

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 19: Hasta bilinci kapalı/ölü olsa bile yasal/ zorunlu
durumlar dışında özel hayatı ya da kişisel bilgilerinin
gizliliği sağlanır.

Katılımcıların %97,22’si mahremiyeti sağlama konusunda
ortam düzenlemesi yapıldığını belirtmişlerdir (Tablo 26).
Tablo 27: Mahremiyeti sağlamak için gerektiğinde paravan,
örtü vb. malzemeler mutlaka kullanılır.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

187

74,21

Katılıyorum

60

23,81

Kararsızım

4

1,59

Katılmıyorum

1

0,40

252

100,00

Toplam
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Katılımcıların yaklaşık %98’i mahremiyet sağlamak için bir
takım malzemelerin kullanıldığını belirtmişlerdir (Tablo 27).
Tablo 28: Uygulamalardan önce yapılacak işlemler hasta ile
paylaşılarak mahremiyetinin sağlanmasına beraber
karar verilir.
Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

192

76,19

Katılıyorum

53

21,03

Kararsızım

7

2,78

252

100,00

Toplam

Katılımcıların yaklaşık %97’si uygulama öncesi mahremimişlerdir (Tablo 28).
Tablo 29: Her hangi bir uygulama sırasında hastanın bedensel
mahremiyetini korumak için gerekli önlemler alınır
(ör: yalnızca uygulama bölgesinin açılması).
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yet sağlama konusunun hasta ile karar verildiğini belirt-
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Sayı (n)

%

Kesinlikle katılıyorum

191

75,79

Katılıyorum

55

21,83

Kararsızım

5

1,98

Katılmıyorum
Toplam

1

0,40

252

100,00

Katılımcıların %97,62’si uygulamalar esnasında bedensel
mahremiyetin korunmasına yönelik önlemler alındığını
belirtmişlerdir (Tablo 29).
Tablo 30: Katılımcıların hasta mahremiyeti hakkında
düşünceleri.
Hasta Mahremiyet Skalası

Ortalama

sd

Hastanın özel hayatı, yaşam şekli ve kişisel
bilgileri uluorta konuşulmaz.

4,82

0,50

Hasta öfkeli/saldırgan davranış gösterse bile
onu utandırıcı/itibarını sarsıcı davranışlarda
bulunulmaz/ kişisel bilgileri açıklanmaz.

4,40

0,78

Hastaların kişisel bilgileri hastanın yararı
ve bakımının devamını sağlama dışında
meslektaşlar arasında konuşulmaz.

4,51

0,78

Hastanın özel ve kişisel bilgileri hastanın izni/
onayı olmadan asla yakınlarına/bir başkasına
aktarılmaz.

4,62

0,62

Hastaların kişisel bilgilerinin konuşulması
gerektiğinde (nöbet teslim vb.) alçak sesle
konuşma gibi önlemler alınır.

4,61

0,62

Hastanın mahremiyetini koruma ve sürdürme
ile ilgili bir engel ya da güçlükle karşılaşılırsa ilgili
birimlerinden destek almak için harekete geçilir.

4,48

0,79

İletişim araçlarını kullanırken hastalara ilişkin
bilgilerin korunmasına ve güvenli iletimine/
erişimine özen gösterilir.

4,59

0,63

Hastaya ait bilgiler (kayıtlar, kimlik vb.) eğitim vb.
amaçlı olsa da hastadan izinsiz kullanılmaz.

4,50

0,73

Hastaların kişisel bilgilerine erişimi engelleyici
önlemler alınır.

4,40

0,78

Acil durumlarda bile hastanın bedensel
mahremiyetinin korunmasına özen gösterilerek
hemen gereken tedbir alınır.

4,59

0,71

Birden fazla hastanın olduğu ortamda
mahremiyet gözetilerek refakatçiye izin verilir.

4,46

0,72

Uygulamalar/ girişimler sırasında hastanın
izin verdiği kişi dışında bir başkasının odada
bulunmasına izin verilmez.

4,50

0,79

Hasta odalarına girerken oda kapısı çalınıp, izin
isteyerek odaya girilir

4,34

0,87

Eğer hasta isterse hizmetli personel hastanın
cinsiyetine göre görevlendirilir.

4,58

0,67

Kendini korumada yeterli olmayan (mental
yetersizlik, çocuk vb.) hastaların mahremiyeti /
gizliliği korunur.

4,03

1,07

Hasta bilinci kapalı/ölü olsa bile yasal/ zorunlu
durumlar dışında özel hayatı ya da kişisel
bilgilerinin gizliliği sağlanır.

4,60

0,63

Hasta bilinci kapalı/ ölü vb. durumda ise bedensel
gizliliği sağlayacak önlemler alınır.

4,60

0,65

Uygulamalar hastanın dinsel vb. inançları ile
ilgili mahremiyet algısına özen gösterilerek
gerçekleştirilir.

4,60

0,63

Ameliyat gömleği vb. giysiler hastanın bedensel
mahremiyetini koruyacak şekilde giydirilir.

4,59

0,63

Hastalar mobilize edilirken bedensel gizliliğine
özen gösterilir.

4,67

0,60

Hastanın boşaltım ihtiyacı sırasında bedensel
gizliliğine özen gösterilir.

4,67

0,56

Hastanın giyinmesi ve soyunması için gizliliği
sağlayacak ortam sağlanır.

4,69

0,53

Hasta odasının paylaşılması gerektiği durumlarda
aynı cinsiyetten hastaların bir arada olması
sağlanır/ perdelerle gizlilik sağlanır.

4,70

0,52

Hastanın mahremiyetini korumak için
uygulamalardan önce mutlaka ortam düzenlenir
(ör: odaya girişler ve çıkışlar engellenir).

4,69

0,56

Mahremiyeti sağlamak için gerektiğinde paravan,
örtü vb. malzemeler mutlaka kullanılır.

4,72

0,51

Uygulamalardan önce yapılacak işlemler hasta
ile paylaşılarak mahremiyetinin sağlanmasına
beraber karar verilir.

4,73

0,50

Her hangi bir uygulama sırasında hastanın
bedensel mahremiyetini korumak için gerekli
önlemler alınır (ör: yalnızca uygulama bölgesinin
açılması).

4,73

0,51

Sd: Standard Deviation.

Katılımcıların mahremiyet konusundaki görüşlerinin ortalaması dördün üzerinde olmakla birlikte, en düşük ortalama 4,03 ± 1,07 ile “Kendini korumada yeterli olmayan
(mental yetersizlik, çocuk vb.) hastaların mahremiyeti /
gizliliği korunur” olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte
en yüksek ortalama 4,82 ± ,50 ile “Hastanın özel hayatı,
yaşam şekli ve kişisel bilgileri uluorta konuşulmaz” olarak
tespit edilmiştir (Tablo 30).
Erbil ve arkadaşlarının (2008) çalışmasına göre, sağlık hizmet sunucularının olumsuz yaklaşımı ve mahremiyete
özen göstermemeleri, ayrıca hastanın daha önceki olumsuz deneyimleri anksiyetenin artmasına ve ağrının daha
fazla hissedilmesine neden olmaktadır (Erbil vd., 2008: 7)
Şimşek Yüksel (2015) yapmış olduğu çalışmada sağlık çalışanlarına yönelik katılımcıların değerlendirmelerinde ortalamanın üzerinde bir memnuniyet olduğu, %96 puanla
en yüksek memnuniyetin ise ayaktan hastalarda muayene zamanı ve mahremiyete gösterilen özene verildiği görülmüştür (Şimşek Yüksel, 2015: 39)
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SONUÇ

Katılımcıların özellikle hasta bilgilerini uluorta konuşulmaması konusunda görüşleri, bedensel mahremiyet konusunda (mobilizasyon, boşaltım, giyinme ve soyunma
esnasında) oldukça yüksek duyarlılık göstermeleri, uygulamalardan önce yapılacak işlemlerin hasta ile paylaşılarak ortak karar verilmesi ve uygulama esnasında mahremiyeti korumaya yönelik önlemler alınması sonuçlarının
diğer sonuçlardan yüksek olması kurumda mahremiyet
konusunda oldukça iyi yol kat edildiğini göstermektedir.
Bununla birlikte kişisel veriler ulaşımı engelleyici önlemlerin artırılması, hastanın istemi halinde aynı cinsiyette personel görevlendirme konusunda çalışmaların artırılması
gerektiği düşünülmektedir.
Tıpta gizliliği korumanın en önemli yöntemi hasta mahremiyeti ve gizliliğini bir hasta hakkı olarak benimseyen
sağlık çalışanlarının varlığıdır. Her düzeydeki sağlık çalışanı bu konuda yükümlülük taşımaktadır. Dolayısıyla
konu ile ilgili sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitimler verilmesi ve aralıklarla tekrarlanmasının önemli olduğu da
düşünülmektedir.
Bu çalışma bundan sonraki mahremiyet konulu saha çalışmalarına kaynak oluşturması açısından önemlidir.
Mahremiyet kavramı sağlık sektöründe son on yılda daha
ön plana çıkmıştır. Kurumların özellikle Sağlık Hizmet Kalite
Standartları ile konuya verdikleri önem daha da artmıştır.
Türkiye’de mahremiyet konusunda saha çalışması çok
fazla yapılmamıştır. Yapılan çalışmalar Hasta Hakları kapsamında ele alınmıştır. Uygulamaları sahada yüksek çıkması ve olumlu algılanması Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
Daire Başkanlığı Merkezi Değerlendirmelerinde mahremiyet uygulamalarını sonuçları ile aynı doğrultudadır.
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Lemonidou ve arkadaşları (2003) çalışmalarında hemşirelik personelinin özellikle sık ihlal edilebilir özerklik, mahremiyet ve bilgilendirilmiş rıza ilkeleri açısından, tüm düzeylerde sistematik ve kapsamlı bir eğitim ihtiyacı olduğunu
belirtmişlerdir (Lemonidou vd., 2003: 32).
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HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA GEÇERLİLİĞİ VE
GÜVENİLİRLİĞİ SAĞLANMIŞ BİR BAŞARI TESTİ
GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Ahmet ATASOY1, Yüksel ERSOY2
Özel Alanya Koleji, Sağlık Eğitimcisi, aatasoy52@hotmail.com

1

Afyon-Sandıklı Devlet Hastanesi

Amaç: Hasta güvenliği konusunda çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir başarı testi geliştirmektir
Yöntem: Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmak amacıyla hazırlanan başarı testi, Sandıklı Devlet Hastanesinde 104 sağlık
çalışana uygulandı. İlk olarak Hastane Hizmet Standartları dikkate alınarak bir kazanım listesi hazırlanmış, sonra bu kazanımlara
uygun sorular seçilmiştir. Test son halini almadan önce uzman görüşleri alınmış, ve kapsam geçerliliği için test belirtke tablosu
oluşturulmuştur.
Bulgular: Test sonuçlarının güvenirlik katsayı (Cronbach alpha) 0,82 olarak bulunmuştur. Yapılan madde analizi ile testin
ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik endeksleri sırasıyla 0,53 ve 0,66 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik ve geçerlik çalışmaları
sonunda 86 maddeden oluşan bir başarı testi geliştirildi. Sonuç olarak bu test güvenilir ve geçerli bir araçtır.
Anahtar Kelimeler: Başarı Testi, Test Geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik.

DEVELOP AN ACHIEVEMENT TEST WHICH HAS A PART PATIENT SAFETY
SUMMARY
Aim: The aim of this study is to develop an achievement test which has a part patient safety consist of multiple choice questions
test.
Method: The achievement test that is prepared to provide reliability and validity works is applied to 104 health workers in
Sandıklı State Hospital. Firstly, an objective hospital service standards was prepared, then items were selected. Before the test
got its final form, expert opinions were obtained, and a table of test specification was prepared for content and face validity
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2

Results: Test was reliability coefficient (Cronbach alpha) of 0.82 was found. Item analysis revealed mean item difficulty and item
discrimination indices as 0.53 and 0.66 respectively. At the end of the reliability and validity analysis, an achievement test that
consists of 86 multiple choice questions is improved conclusively, this test is a valid and reliable instrument
Keywords: Achievement Test, Test Development, Validity, Reliability.

1.

GİRİŞ

Son yıllarda sağlık alanında dikkat çeken konulardan birisi
tıbbi hatalardır ( Akalın 2007 ). Tıbbi hatalar 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, Güven 2007 ).
Ülkemizde 2002 yılından sonra hasta güvenliği çalışmaları Sağlıkta Dönüşüm Programının önemli bileşenlerinden

birisi olan sağlıkta kalite ve akreditasyon çalışmaları ile
başlamıştır. Sağlık hizmetlerinde kalitenin sağlanması için
kurum ve kuruluşlar çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu kuruluşlardan biri olan Uluslararası Birleşik Komisyonu (JCI)
hastaneler için; hekim ve hemşirelere, hizmet sunumları
sırasında riskleri azaltmaya temel oluşturacak akreditasyon standartları ortaya koymuştur( Göktaş, 2007 ).
Ülkemizde hasta güvenliği ile ilgili çalışmalar son yıllarda
artış göstermektedir. Konu değişik boyutlarıyla tartışılmaktadır. Bu gelişmeler karşısında hasta güvenliği konuları sağlık personelinin eğitim ihtiyaçları arasına girmiş
bulunmaktadır.
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Sağlık personeli yaptığı işin gelişimine yönelik her türlü
gelişme ve değişmelere uyum sağlayabilmesi için sürekli olarak eğitilmek zorundadır. Gelecekteki görevleri ve
sorumlulukları yerine getirebilmek için eğitilmesi gerekmektedir. Bu da hizmet içi eğitimle mümkün olmaktadır
( Selimoğlu,2009 ).

güvenilir ve geçerli bir ölçme aracının oluşturulmasına çalışılır. Test geliştirme birçok aşamadan oluşan sistematik
bir işlemdir ( Özçelik,1992).
Bu aşamalar; testinin amacının belirlenmesi, testle ölçülecek niteliklerin belirlenmesi, belirtke tablosunun hazırlanması, madde yazımı, maddelerin gözden geçirilmesi test
formunun hazırlanması, uygulama, puanlama, madde ve
test istatistiklerinin belirlenmesidir (www1.gantep.edu.
tr).

Ölçme, niteliklerin sayısallaştırılması, gözlenen niteliklerin sayı, sembol veya derece ile ifade edilmesidir.
Değerlendirme ise ölçme işleminden elde edilen ölçme
sonuçlarını belirli ölçütlerle karşılaştırarak ölçülen niteliğe
ilişkin bir karar verme sürecidir ( Özçelik,1992).
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Eğitim öğretim faaliyetlerinin söz konusu olduğu bir yerde
ölçme ve değerlendirme, öğretim sürecinin vazgeçilmez
bir öğesidir (Gönen,2011).

2.

YÖNTEM

Hasta güvenliği başarı testi geliştirme sürecindeki yapılan
uygulamalar aşağıda sunulmuştur.

Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlar
açısından hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemede ve
başarısız öğrencilerin öğrenme eksiklerini gidermede,
öğretim etkinliklerinin amaçlarının gerçekleşme düzeyi
hakkında bir yargıya varmada ölçme ve değerlendirme
önemli bir yere sahiptir (Gönen,2011).

2.1.

Testle Ölçülecek Niteliklerin Belirlenmesi

Çalışmada, çoktan seçmeli test türünde ölçme aracı geliştirmek amacıyla, ilk aşama olarak konuyla ilgili kazanımlar
tespit edilmiştir.

Belirlenen hedef ve davranışların gerçekleşme düzeyini saptamak için nitelikli ölçme araçlarına gereksinim
vardır. Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikler; geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılıktır. Geçerlik, ölçme
aracının kullanılış amacına hizmet etme derecesidir; güvenirlik, ölçme aracının ölçtüğü özelliği tutarlı biçimde
ölçebilmesidir. Kullanışlılık ise aracın geliştirilmesi, uygulanması ve puanlamasının kolay ve masrafsız olmasıdır
(Tekin,2000).

Belirlenen davranışlar bilgi, kavrama, uygulama alt basamakları temelinde şekillenmektedir. Davranışlar belirlenirken; söz konusu eğitim sonucunda çalışanlardan kazanmaları beklenen davranışlar dikkate alınmıştır. Sorular
belli bir temele dayanan, açık, net, kolay anlaşılır olup; anlam karmaşası yaratacak ifadelere yer verilmemiştir.

2.2.

Ölçme aracı olarak genelde değişik tiplerde testler kullanılmaktadır. Hazırlanan testler uygun fiziksel ve psikolojik
koşullar oluşturularak öğrencilere uygulanır ve elde edilen veriler ışığında sürekli iyileştirilir. Her ölçek geliştirme
süreci sonunda elde edilen veriler analiz edilerek daha

Belirtke Tablosunun Hazırlanması

Testin geliştirileceği ölçme konusu olan davranışların belirlenmesi gereklidir. Bu şekilde belirlenen konuların listesi satırda, her konuda yer alan davranışlar da sütunda
olmak üzere belirtke tablosu hazırlanmalıdır. Bu tablo
hangi konuda kaç davranışın olduğunun ayrıntılı olarak

Tablo 1: Belirtke tablosu
EĞİTİM KONULARI
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BİLİŞSEL DÜZEY
Bilgi

Kavrama

Uygulama

Hasta Güvenliğinde Temel Kavramlar

12

1

Hasta Güvenliği Programı ve Unsurları

3

1

Olay Raporlama

3

Hastanın Kimliğini Doğrulama

1

1

2

İletişim Güvenliği

11

1

1

İlaç Güvenliği

9

2

2

Güvenli Cerrahi Uygulaması

7

2

Hastanın Aydınlatılmış Onam

3

Güvenli Kan Transfüzyonu

3

Temel Yaşam Desteğinin Güvence Altına Alınması

4

Bebek Ve Çocuk Güvenliğini Sağlanması

6

Hasta Düşmelerin Önlenmesi

4

3

El Hijyeni

2

1

3

TOPLAM

68

12

10

Sentez

Değerlendirme

TOPLAM SORU SAYISI

3

16

3

7
3
4

1

1

15

2

15
9
3

2

5
4
6
7
6
4

6

100
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görülmesine imkan sağlar. Belirtke tablosunun satır toplamları hangi konuda kaç davranış, sütun toplamları ise
hangi basamaktaki hedef davranış için kaç sorunun teste
alınacağını gösterir (www1.gantep.edu.tr).

da daha fazla kişi tarafından incelenmesi işlemidir (www1.
gantep.edu.tr).

2.3.

Ölçme değerlendirme uzmanı tarafından ölçülmek istenen davranışın ölçülüp ölçülemiyeceği ve test tekniği
yönünden uygunluğu, hemşirelik bölümünde görevli iki
öğretim üyesi ve Türkçe öğretmeni tarafından dilbilgisi,
yazım kuralı ve anlaşılırlığı kontrolü sağlandı.

Kapsam geçerliliğini sağlamak için dört uzman tarafından
içerik ve format yönünden incelenmiştir.

Soru Yazımı ile Soru Havuzu
Oluşturulması

Hedef ve davranışlar dikkate alınarak hasta güvenliği ile
ilgili 100 maddeden oluşan bir soru havuzu oluşturuldu.
Bu belirtke tablosunda sorular ve kazanımlar Bloom
Taksonomisinin bilişsel alanına göre düzenlendi. Son olarak, sorular test belirtke tablosu da göz önünde bulundurularak bir kez daha gözden geçirildi.
Her davranış türü için sorulacak soru sayısı, eğitimcinin
kendi isteği doğrultusunda düzenlenebilir. Ancak genel
olarak her davranış için en az iki ya da üç soru sorulması
önerilebilir (Ayhan,2010). Çalışmamızdaki 44 kazanımın
toplam 100 soru tarafından ölçülmesi planlandı
Tablo 2: Soruların Bilişşel Düzeye Göre Dağılımı
Soru Sayısı

%

Bilgi

Bilişsel Düzey

68

68,0

Kavrama

12

12,0
10,0

Uygulama

10

Sentez

4

4,0

Değerlendirme

6

6,0

100

100,00

TOPLAM

2.4.

2.5.

Testin Uygulanması

Denemelik test 2010 Kasım ayında Sandıklı Devlet
Hastanesinde uygulanan Hizmet içi eğitim kapsamında
104 hekim dışı sağlık personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada testin cevaplama süresi olarak çalışanlara 100 dakika süre verilmiştir.

Soruların Gözden Geçirilmesi ve Düzeltme
Çalışmaları

2.6.

Puanlama

Uygulanan testten elde edilen veriler titizlikle incelenmiş, verilen cevaplar cevap anahtarıyla karşılaştırılarak
puanlama yapılmıştır. Puanlamada, doğru cevaplar için
“1”, yanlış ve boş bırakılan cevaplar için ise “0” verilmiştir.
Toplam 100 puan üzerinden değerlendirilme yapıldı.

Hazırlanan soruların ilgili davranışları ölçer nitelikte olup
olmadığı, Türkçe açısından dil bilgisi kurallarına uygunluğu, bilimsel doğruluğu, açık ve anlaşılır olup olmaması,
soru yazma tekniklerine uygunluğu gibi yönlerden, bir ya
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Testin başında test hakkında bilgi veren, yanıtlamanın nasıl yapılacağını açıklayan, testin kolay ve anlaşılır olmasını
sağlayan, testin amacı, madde sayısı, süresi gibi bilgilerin
yer aldığı yönergeye yer verildi. Test formunda yer alan
maddeler 12 punto yazı büyüklüğünde tek satır aralığında
ve çift sütun halinde yazıldı. Maddelerin görsel olarak birbirinden ayırt edilebilir olmasına dikkat edildi

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Uzmanların büyük bir çoğunluğu kazanımların sınıflandırılmasının ve onları ölçen soruların uygun olduğunu
belirtmişlerdir.

Tablo 3: Katılımcıların Sosyo-demografik Özellikleri
Hemşire
(n=48)
%46

Sosyodemografik Özellikler

Ebe
(n=19)
%18

Sağlık Memuru
(n=37)
%36

TOPLAM
(n=104)
%100

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Lise

11

23

4

21

14

38

29

28

Ön Lisans

37

77

15

79

21

57

73

70

Lisans

0

0

0

0

2

5

2

2

Dahili Klinikler

23

48

2

11

0

0

25

24

Cerrahi Klinikler

14

29

14

74

6

16

34

33

Acil-Ambulans

6

13

2

11

13

35

21

20

Tanı Destek Birimleri

5

10

1

5

18

49

24

23

Eğitim Durumu

Çalıştığı Ünite

Yaş

34,5±5,40

36,3±5,00

34,5±5,62

34,8±5,40
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Tablo 4: Üst ve Alt Gruptaki Çalışanların Doğru Yanıt Sayısına Göre Madde Analizi
Soru No

Üst gruptaki
doğru yanıt
sayısı

Alt gruptaki
doğru yanıt
sayısı

Madde
güçlüğü
(p

Maddenin
ayırt ediciliği
(d))

Soru No

Üst gruptaki
doğru yanıt
sayısı

Alt gruptaki
doğru yanıt
sayısı

Madde
güçlüğü
(p

Maddenin
ayırt ediciliği
(d))

23

20

0,77

0,82

51

22

9

0,55

0,79

2

9

16

0,45

0,32

52

24

13

0,66

0,86

3

22

16

0,68

0,79

53

20

12

0,57

0,71

4

21

14

0,63

0,75

54

20

9

0,52

0,71

5

11

5

0,29

0,39

55

26

17

0,77

0,93

6

19

17

0,64

0,68

56

28

24

0,93

1,00

7

18

13

0,55

0,64

57

22

19

0,73

0,79

8

11

9

0,36

0,39

58

10

6

0,29

0,36

9

12

5

0,30

0,43

59

15

13

0,50

0,54

10

5

5

0,18

0,18*

60

18

8

0,46

0,64

11

12

8

0,36

0,43

61

26

21

0,84

0,93

12

4

2

0,11

0,14*

62

24

15

0,70

0,86

13

23

17

0,71

0,82

63

13

2

0,27

0,46

14

3

5

0,14

0,11*

64

16

8

0,43

0,57

15

27

17

0,79

0,96

65

18

5

0,41

0,64

16

21

10

0,55

0,75

66

25

10

0,63

0,89

17

1

3

0,07

0,04*

67

6

2

0,14

0,21

18

27

20

0,84

0,96

68

14

1

0,27

0,50

19

16

7

0,41

0,57

69

23

8

0,55

0,82

20

21

16

0,66

0,75

70

25

13

0,68

0,89

21

16

8

0,43

0,57

71

5

7

0,21

0,18*

22

21

18

0,70

0,75

72

18

11

0,52

0,64
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23

9

8

0,30

0,32

73

5

6

0,20

0,18*

24

25

20

0,80

0,89

74

19

12

0,55

0,68

25

11

2

0,23

0,39

75

26

19

0,80

0,93

26

26

24

0,89

0,93

76

26

16

0,75

0,93

27

15

10

0,45

0,54

77

22

10

0,57

0,79
0,18*

28

8

11

0,34

0,29

78

5

3

0,14

29

23

17

0,71

0,82

79

27

10

0,66

0,96

30

2

3

0,09

0,07*

80

2

1

0,05

0,07*

31

19

14

0,59

0,68

81

8

5

0,23

0,29

32

16

11

0,48

0,57

82

12

5

0,30

0,43

33

10

6

0,29

0,36

83

8

6

0,25

0,29

34

10

9

0,34

0,36

84

18

2

0,36

0,64

35

24

14

0,68

0,86

85

9

7

0,29

0,32

36

17

15

0,57

0,61

86

23

14

0,66

0,82

37

16

11

0,48

0,57

87

4

3

0,13

0,14*

38

11

7

0,32

0,39

88

1

1

0,04

0,04*

39

5

2

0,13

0,18*

89

22

10

0,57

0,79

40

28

18

0,82

1,00

90

19

7

0,46

0,68

41

10

5

0,27

0,36

91

0

2

0,04

0,00*

42

24

9

0,59

0,86

92

10

7

0,30

0,36

43

11

12

0,41

0,39

93

24

11

0,63

0,86

44

20

15

0,63

0,71

94

13

3

0,29

0,46

45

19

13

0,57

0,68

95

21

12

0,59

0,75

46

18

6

0,43

0,64

96

27

10

0,66

0,96

47

25

13

0,68

0,89

97

25

12

0,66

0,89

48

28

15

0,77

1,00

98

4

0

0,07

0,14*

49

12

7

0,34

0,43

99

14

5

0,34

0,50

50

23

12

0,63

0,82

100

10

6

0,29

0,36

SÖZEL BİLDİRİLER
3.2.

Testin Geçerlilik Bulguları

Puanlama aşaması bittikten sonra, testteki maddelerin ve
seçeneklerinin yeterince çalışıp çalışmadığı, testin güvenirlik ve geçerlik değerlerinin ne düzeyde olduğu, madde
analizi işlemleri sonucunda belirlenir (www1.gantep.edu.
tr).

Hasta güvenliği konulu testin geçerlik çalışmaları yapılırken her maddenin ayırt edicilik indeksleri ve güçlük dereceleri hesaplanmıştır. 100 maddeden oluşan testte kullanılan her bir madde için bulunan “ P ” ve “ D ” değerleri
Tablo 4’te gösterilmiştir.

Çoktan seçmeli testlerin sahip olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencilere uygulanacak
testin öğrencinin kazanması istenen özelliklere sahip olup
olmadığının ölçülmesinde bazı değişkenlerin önemi büyüktür ( Ayhan, 2010).

3.2.1. Madde Ayırt Edilicilik Bulguları

Klasik test teorisinde testin özellikleri arasında testin aritmetik ortalaması, standart sapması, ortalama güçlüğü,
güvenirliği ve geçerliği önemli yer tutmaktadır. Bu teorideki belli başlı madde istatistikleri arasında madde güçlük
indeksi, madde ayırıcılık gücü indeksi ve maddeler arası
korelasyon bulunmaktadır (Gelbal, 1994).
Elde edilen veriler doğrultusunda madde analizi yapılmıştır. Madde analizindeki temel amaç test maddelerinin,
bilenle bilmeyeni ayırt edip etmediğini ve ne derece iyi işlediğini ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda,çalışanların ham
puanları hesaplandıktan sonra en yüksekten en düşüğe
doğru sıralanmıştır.
Deneme grubunun Üst % 27’si ve alt %27’si ölçüt olarak
alındı. Puanlanan kağıtlar yüksek puandan düşük puana
doğru sıralandı. Deneme uygulaması 104 kişiye uygulandığından dolayı üstten 28 ve alttan 28 kişinin kağıtları dikkate alındı.
Her bir madde için alt ve üst %27’lik grup için doğru, yanlış
ve boş yanıtların yer aldığı tablo hazırlandı. Böylece madde güçlük indeksi ve madde ayırıcılık indeksi hesaplandı.
Madde güçlüğü için p=(Dü+Da)/2N* formülünden, ayırt
edicilik ise d=(Dü-Da)/N* formülünden yararlanılarak hesaplanmıştır (Formüllerdeki N;gruptaki öğrenci sayısını,
Dü; maddeyi üst grupta doğru cevaplayan öğrenci sayısı,
Da; maddeyi alt grupta doğru cevaplayan öğrenci sayısını
ifade eder).

Madde ayırıcılık indeksi maddelerin teste alınıp alınmamasında önemli bir karar kriteridir. Bilen ve bilmeyen öğrenciyi birbirinden ayırt etmeyi sağlar. İndeks – 1 ve + 1
arasında değerler alır (Uzunöz, 2012). Madde ayırt edicilik
indeksinin sıfıra yaklaşması, maddenin üst ve alt grubu
ayırt ediciliğinin düşük, +1’e yaklaşması ayırt ediciliğinin
yüksek olması demektir (Gönen,2011).
Tablo 5: Madde Seçme Ölçütleri
Madde Ayırıcılık
İndeksi

Madde Değerlendirilmesi

0,19 ve daha küçük

Çok zayıf maddeler

0,20 – 0.29

Ayırt edici gücü orta derece, madde zorunlu
hallerde aynen kullanılabilir

0.30 - 0.39

Oldukça iyi maddeler

0.40 ve daha büyük

Çok iyi maddeler (Ayırt etme gücü yüksek)

Tablo 4 dikkate alınarak ayırıcılık indeksi 0.20’nin altında olan maddeler testten çıkarılmıştır. Böylece 14 madde geçerli ve güvenilir bulunmayıp testten çıkarılmıştır.
Neticede, test ayırıcılık indeksi 0.21 ile 1,00 arasında değişen 86 maddeden oluşmuştur.
Tablo 6 ‘yı incelediğimizde, testte ayırıcılık indeksi 0.40
dan büyük 68 madde, 0.30-0.39 arasında 14 madde, 0.20
den küçük 4 madde bulunmaktadır. Böylece diyebiliriz ki; 100
soruluk testtin % 95,4’ ü çok iyi ve oldukça iyi maddeden
oluşmaktadır.
Tablo 6: Maddelerin Ayırt edici İndeksine Göre soruların
Dağılımı
Madde Ayırt Edici
İndeksi

3.
3.1.

BULGULAR
Çalışma grubu bulguları

Çalışma grubunun % 46’sı hemşire, %18’i ebe, %36’sı sağlık memurudur. Hemşirelerin % 77’i ön lisans eğitimli,
34,5±5,40 yaşlarında, %48’si dahili kliniklerde çalışmaktadır. Ebelerin %79’u ön lisans eğitimli, 36,3±5,00 yaşlarında,
%74’ü Cerrahi Klinikler çalışmaktadır. Sağlık memurların
% 57’si ön lisans eğitimli, 34,5±5,62 yaşlarında, %49’u tanı
destek birimlerinde çalışmaktadır (Tablo 3).
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2.7.

Sorunu Özelliği

Sayı

%

0,40 ve Büyük

Ayırt etme gücü yüksek

68

79,1

0,30- 0,39

Oldukça iyi madde

14

16,3

0,20 – 0,29

Ayırt etme gücü orta derece

4

4,6

86

100,0

Toplam

3.2.2. Madde Güçlüğü bulguları
Madde güçlük indeksi (P), her bir maddenin doğru cevaplanma oranını göstermektedir. Madde güçlük indeksi (P) “0”
ile “1” arasında değerler alabilmektedir. Bulunan değer sıfıra yaklaştıkça maddenin zor olduğu, bire yaklaştıkça maddenin kolay olduğu söylenebilir. (Gönen 2011,Şen 2011).
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Genellikle madde güçlük indeksinin başarı testlerinde
0,50 civarında olması arzu edilir. Bu 0,50 değeri maddenin orta düzeyde bir zorluğa sahip olduğunu gösterir. Bir
testteki maddelerin her birinin güçlük düzeyi farklı olsa da
bunların ortalaması alınarak bulunacak olan testin ortalama güçlülüğünün 0,50 civarında olması arzu edilen bir
durumdur (Gönen, 2011) .

Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen güvenirlik düzeyinin 0,70 olduğu (Tezbaşaran,
1996) dikkate alınırsa bulduğumuz bu değere göre
başarı testinin güvenirliliğinin tatmin edici olduğu
söylenebilir.

3.4.

Tablo 9’da test analizi sonuçlarını görmekteyiz. Madde ve
test analizlerine dayanarak testtin ortalama güçlüğü.0,53
standart sapması 9,32, güvenirliliği ise 0,82 olarak bulunmuştur. Eldeki verilerin yardımıyla sonuç olarak denilebilir ki; çalışan sağlığı ve güvenliği için geliştirilen test kullanılabilecek özelliklere sahiptir

Madde Değerlendirilmesi

0,00-0,15

Çok zor bir soru

0,16-0,40

Zor bir soru

0,41-0,60

Orta güçlükte

0,61-0,85

Kolay

0,86-1,00

Çok kolay bir soru.

Tablo 9: Analiz sonucunda bulunan test istatistikleri

Nihai testte alınan soruların % 30,2’inin güçlük derecesi
zor, % 32,6’sının güçlük derecesi orta güçlükte zor soru
olduğu belirlendi.
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Tablo 7: Madde Güçlük Ölçütleri
Madde Güçlük İndeksi

Tablo 8: Maddelerin Güçlük İndeksine Göre soruların Dağılımı
Madde Güçlük İndeksi

Sorunu Özelliği

0,16-0,40

Başarı Testi Test Analizi Sonuçları

Soru Sayısı

86

Ortalama

47,84

Ortanca

49,50

Mod

50,00

Standart sapma

9,32

Cronbach alpha

0,82

Sayı

%

Zor soru

26

30,2

Ortalama madde güçlüğü

0,53

0,41-0,60

Orta güçlükte soru

28

32,6

Ortalama madde ayırt ediciliği

0,66

0,61-0,85

Kolay

30

34,9

0,86-1,00

Çok Kolay

Toplam

3.3.

2

2,3

86

100,0

Tablo 10’nu incelediğimizde testte alınacak soruların hedeflere göre dağılımı görülmektedir. Bilgi basamağındaki
sorular % 62,7, kavrama basamağındaki sorular % 13,9,
uygulama basamağındaki sorular % 11,6, analiz basamağındaki sorular % 4,6, değerlendirme basamağındaki sorular %6,9 oranında dağılmaktadır.

Testin Güvenirlik Analizi

Güvenirlik analizi sonucunda nihai başarı testinin güvenirlik katsayısı Sperman-Brown’ın testi iki eşdeğer yarıya bölme yöntemi ile hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda testin güvenirlik katsayısı 0,82 olarak
bulunmuştur

Tablo 10: Sorunun Hedeflere Göre Dağılımı
EĞİTİM KONULARI

Kavrama

Uygulama

Hasta Güvenliğinde Temel Kavramlar

9

1

Hasta Güvenliği Programı ve Unsurları

1

1

Olay Raporlama

2

Hastanın Kimliğini Doğrulama

1

1

2

İletişim Güvenliği

9

1

1

İlaç Güvenliği

9

2

2

Güvenli Cerrahi Uygulaması

7

2

Hastanın Aydınlatılmış Onam

2

Güvenli Kan Transfüzyonu

3

Temel Yaşam Desteğinin Güvence Altına Alınması

3

Bebek Ve Çocuk Güvenliğini Sağlanması

3

Hasta Düşmelerin Önlenmesi

4

Analiz

Değerlendirme

TOPLAM SORU SAYISI

3

13

3

5
2
4

1

1

13

2

15
9
2

2

5
3
3

3

7

El Hijyeni

1

1

3

TOPLAM

54

12

10

4

6

86

62,7

13,9

11,6

4,6

6,9

100,00

DAĞILIM ORANI
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KAYNAKLAR

Bu çalışmada hasta güvenliği konusunda çalışanların
başarılarını ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirmek ve bu aracın madde analizlerini ortaya koymak
hedeflenmiştir.
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Dergisi Sayı 2 Haziran 2010

2.

GELBAL,Selahattin ( 1994),
modelinin B Parametresi Ve

Başarılı öğretiminin temel unsurlarından bir tanesi de
başarılı bir ölçme sürecidir. Bunun için de hedeflenen öğrenme kazanımlarının sürecin en başında çok iyi ortaya
konması ve süreç boyunca da sürekli göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Hem öğretim materyalleri ve
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Bu çalışmanın kazanımları Hastane Hizmet Kalite
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Test geliştirme sürecinin en önemli basamaklarından birisi kazanımlara uygun soruları tayin etmektir. Bu çalışmada sorular ve kazanımların örtüşmesi konusuna çok dikkat
edilmiş, uzmanların görüşleri alınmıştır. Böylece kapsam
ve uzman geçerliliği konusunda deliller toplanmıştır.
Test 104 çalışana uygulanarak sonuçlar analiz edilmiştir.
Buna göre testin güvenilirlik katsayısı 0,82 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak geliştirilen test sonuçları geçerli ve
güvenilir bir ölçüme işaret etmektedir.
Hasta güvenliği testi ayrıca gelecekteki hasta güvenliği
eğitim programlarında geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı
olarak eğitimcilerin elinde alternatif oluşturabilir. Bu test
hekim dışı sağlık personeline uygulanmış ve analiz edilmiştir. Bu çalışmanın farklı örneklemlerde tekrarı gerekmektedir. Ayrıca testin diğer seviyelerde de uygulanmalı
ve geçerlik güvenirlik incelemeleri ile madde analizleri
yapılmalıdır.

P madde Güçlük indeksi ile Rasch
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TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARINDA HASTA GÜVENLİĞİ
KAPSAMINDA HATALARI AZALTMAK VE ÖNLEMEK İÇİN
LABORATUVAR HATALARI SINIFLANDIRMA SİSTEMİNİ
(LHSS) KULLANMAK
Zekeriya GÜMÜŞ1, Birsen CANDAN1, Ebru KARADAĞ2
Aydın Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Birimi, Aydın, zekeriyagumus@yahoo.com

1

Aydın Devlet Hastanesi Tıbbi Patoloji Laboratuvarı, Aydın

ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı; tıbbi patoloji laboratuvarında hataları azaltmak ve önlemeye yönelik preanalitik, analitik ve
postanalitik test sürecinin tamamını kapsayan standart bir hata bildirim sistemini kurmak ve hasta güvenliğini geliştirmektir.
01-04 Mart 2016, Antalya
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2

Yöntem ve Gereç: Bu çalışmada Aydın Devlet Hastanesi Tıbbi Patoloji Laboratuvarı’nda Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve
Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Laboratuvar Hataları Sınıflandırma Sistemi (LHSS) kullanılmıştır. Hata/
Uygunsuzluk Formu ile bildirim yapılmıştır. Bildirimler LHHS sınıflandırma sistemine uygun olarak; hatanın meydana geldiği
süreç, yer, sebep olan kişi, zamanı, hatanın türüne göre sınıflandırılmıştır.
Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre hataların %29,1’i preanalitik, %69,1’i analitik ve %1,8’i postanalitik süreçte meydana
gelmiştir. Hataya neden olan kişilerde ilk dört sıra : %49,1 teknisyen, %18,2 doktor, %16,4 bilinmiyor, %10,9 tıbbi sekreterdir.
Hatanın meydana geldiği zaman dilimi %54,5’i bilinmiyor, %23,6’sı 08:00-12:00 saatleri arasındadır. Hata türleri incelendiğinde
hasta güvenliğini tehdit eden hatalı etiketlenmiş/kimliklendirilmiş numune (%18,2), kaybolan numune (1 adet) gibi ciddi hatalar
ile diğer laboratuvar süreçleri ile ilgili hatalar saptanmıştır.
Sonuç: Patoloji laboratuvarlarında preanalitik, analitik ve postanalitik süreçlerde hasta güvenliğini tehdit eden ciddi hataların
meydana geldiği görülmektedir. Bu hataların azaltılmasına ve önlenmesine yönelik LHSS’i kullanmak, hasta güvenliğini
geliştirmeye önemli katkı sağlayacaktır. Hataların türlerine göre kalite iyileştirme faaliyetleri planlanabilir ve önlemler alınabilir.
Anahtar Kelimeler: Patoloji laboratuvarı, hatalar, hasta güvenliğini sağlama, kalite

PATIENT SAFETY IN MEDICAL PATHOLOGY LABORATORY: USE OF LABORATORY ERRORS CLAASIFICATION SYSTEM (LECS)
FOR ERROR REDUCTION AND PREVENTION
SUMMARY
Purpose: The main purpose of this study is to reduce and prevent the errors in pathology laboratory by establishing a standard
error notification system which includes all pre-analytical, analytical and post-analytical test periods and to improve the patient’s
safety.
Method and Tools: In this study, Laboratory Errors Classification System (LECS) developed by Ministry of Health – Performance
Management and Quality Improvement Department, has been used in Aydın State Hospital Pathology Laboratory. Notifications
are made by using Error/Incompliance Form. These notifications are later classified as the process in which it occurred, place,
person who is responsible, time and the type of error.
Results: According to the results, 29.1% of errors occurred in pre-analytic, 69.1% occurred in analytic and 1.8% occurred in
post-analytic process. Top four responsible person for errors were 49.1% of the time technician, 18.2% doctor, 16.4% unknown
and 10.9% medical secretary. Times of which the error occurred were 54.5% unknown and 23.6% between 8:00-12:00 am.
Investigating the types of errors revealed serious errors such as falsely labelled/identified sample (18.2%), missing sample (1)
and in errors in other laboratory processes.
Conclusions: It has been seen that there are serious errors which threatens the patient’s safety occurring in pre-analytical,
analytical and post-analytical processes in pathology laboratory. Using LECE to reduce and to prevent these errors to occur is
going to provide important contribution to the patient’s safety. Planning proceedings for improving the quality, according to the
types of errors as well as additional prevention can be made.
Keywords: pathology laboratory, errors, patient safety improvement, quality
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Tıbbi patoloji laboratuvarı iş akışı,
preanalitik-analitik-postanalitik dönemler

Hastaya ait biyopsi numunesinden hematoksilen-eozin
boyalı lamların hazırlanması, değerlendirilmesi, doğru tanıya ulaşmak için uygulanan ek yöntemler (immünhistokimya, moleküler testler vs.) çok aşamalı, emek yoğun ve
karışık bir süreçtir (Grafik 1). Bu süreçte meydana gelen
bir hatadan dolayı hasta zarar görebilmektedir.
Patoloji laboratuvarlarında iş akış süreci preanalitik, analitik ve postanalitik dönem olarak üçe ayrılabilir.
Preanalitik dönem: Biyopsi numunesinin hastadan alınması, etiketlenmesi, tetkik isteminin yapılması, transferi
ve laboratuvara kabul edilmesine kadar geçen süreçtir.
Analitik dönem: Laboratuvara kabulü yapılan biyopsi numunesinin makroskopik olarak incelenmesinden başlayarak doku takibi, doku gömme, mikrotom ile kesit alma,
boyama gibi işlemlerden sonra hazırlanan boyalı lamların
patoloji uzmanı tarafından mikroskop altında değerlendirilerek patoloji raporunun düzenlenmesi, onaylanması/
imzalanmasına kadar geçen süreçtir.
Postanalitik dönem: Onaylanmış patoloji raporunun
hastanın hekimine ulaştırılması, klinisyen tarafından değerlendirilmesi, hastanın rapordaki bulgulara göre tedavi

sürecidir. Bu üç dönemi kapsayan hataların standart bir
şekilde tanımlanmaması, hataların izlenmesine ve azaltılmasına yönelik çalışma yapılmaması durumunda hastanın
tedavisi etkilenebilir, zarar gören hasta nedeniyle malpraktis ve hukuki süreçlerle karşılaşılabilir (Sirota, 2006: 604).

1.2.

Tıbbi Patoloji Laboratuvarında Kalite

Patoloji laboratuvarında uygulanan kalite kontrol/kalite güvence programının asıl hedefi patoloji raporlarının
doğru, tam ve zamanında oluşturulmasını garanti etmektir (Rosai, 2011:2519). Amerika’da 1999 yılında Ulusal Tıp
Akademileri Enstitüsü’nün “İnsan Hata Yapar” raporuna
göre her yıl bir milyon tıbbi hatanın yapıldığı ve buna bağlı 44.000-98.000 ölümün meydana geldiği bildirilmiştir
(Kohn vd., 2000). Bu rapordan sonra birçok ülke ve kuruluş hasta güvenliğini geliştirmek, tıbbi hataları azaltmaya
yönelik yeni hedefler ve programlar uygulamaya koymuştur. Çoğu araştırıcılar patoloji laboratuvarlarındaki
önemli sayılabilecek hata oranının % 0,5-1 arasında
olduğunu kabul etmektedir (Nakhleh, R E, 2006). Cerrahi
ve Anatomik Patoloji Yöneticileri Birliği (ADASP) patoloji
laboratuvarında kalite geliştirme ve kalite güvence programı için aşağıdaki konularda planlama, izleme ve değerlendirmeyi önermektedir (ADASP, 2006: 338-339).
I. Kalite Geliştirme ve Kalite Güvence Planı
Kaliteyi izlemek üzere beklenen kalite standartlarını sağlayacak yıllık plan oluşturulmalıdır.
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Grafik 1: Patoloji Laboratuvarı İş Akışı
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II. Kalite İyileştirme Ekibi
Laboratuvarın büyüklüğüne ve çalışan sayısına ve bölümlerine göre belirlenmelidir.
III. Test Aşamaları

Frozen kesit

ii. Biyopsi
iii. Büyük numuneler
iv. Ön ve son otopsi raporları
E. Klinisyen memnuniyet ölçümleri ve/veya şikâyetleri

IV. Kalite Güvence ve Geliştirme Planını İzlemek

V. Vakaların Tekrar Değerlendirilmesi

A. Preanalitik
i.

01-04 Mart 2016, Antalya
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i.

Preanalitik, analitik ve postanalitik hataları kapsayan bir
yaklaşım olmalıdır.

Aşağıda kaliteyi etkileyebilecek konular, her bir test aşamasını kapsayacak şekilde yıllık plana göre izlenmelidir.

Numune tespiti/fiksasyonu

i.

Rasgele seçilen vakaların belirli bir yüzdelik orana
göre akranlarınca yeniden gözden geçirilmesi

ii. Seçilmiş organ malignitelerinde (meme kanseri,
malign melanom… gibi) rapor onayından önce bölüm içi ikinci değerlendirmenin yapılması

ii. Numune teslimi

iii. Tümör konseyi

iii. Numune ve hasta tanımlama

iv. Bölüm içi konferans

iv. Yeterli klinik öykü

v. Frozen kesit-kalıcı parafin kesit uyumu

v. Numune kabul/giriş hataları

vi. Sitoloji-histopatolojik tanı uyumu

B. Analitik
i.

Frozen-kalıcı parafin kesit tanı uyumu

ii. Son tanı-emsal değerlendirme hata oranı
iii. Histoloji
a. Kesit kalitesi
b. Takipte numune kaybı
c. Teslim süreleri
d. Blok etiketleme
e. Misafir doku (yabancı doku kontaminasyonu)
iv. İmmünhistokimyasal inceleme
a. Tekrar edilen boyamaların nedenleri ve sıklığı
b. İmmünhistokimyasal inceleme süresi
c. Raporlamada morfolojik tanı ile boyaların birleştirilmesinin denetimi
d. Yıllık antikor envanteri ve kullanım sıklığının
değerlendirilmesi
e. HER-2 gibi hastanın tedavisini doğrudan etkileyen testlerde dış kalite kontrolü
f. İn situ hibridizasyon, elektron mikroskopi, moleküler testler için de gerekli olan konularda izleme programları
C. Postanalitik
i.

Kayıt hataları

ii. Rapor sonunda imza veya elektronik imzada doğrulama hataları
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D. Raporlama zamanı

vii. Önceki patoloji materyalinin tekrar
değerlendirilmesi
viii. Materyalin başka kurumlara gönderilmeden önce
bölüm içinde tekrar değerlendirilmesi
ix. Dışarıda tanı almış vakaların değerlendirilmesi
VI. Altın Standart
Tanıda doğru altın standart tedaviye olumlu yanıt ve uzun
süreli takipler sonucunda klinik olarak elde edilen başarılı
sonuçlardır.
VII. Hata Tipleri ve Hasta Üzerine Nicel Etkileri
a. Hata tipleri
i.

Yanlış pozitiflik (malign-benign), yanlış negatiflik
(benign-malign)

ii. Aynı kategorideki değişikliklikler (malignite tipinde
değişiklik)
iii. Eşik değerde değişiklik (atipik duktal hiperplazi/
duktal karsinoma in situ)
iv. Cerrahi sınırların durumunda değişiklik
v. Lenf nodu durumunda değişiklik
vi. Bilgide değişiklik (tanı ile ilişkisiz)
vii. Hasta veya vakanın yanlış tanımlanması
viii. Yanlış taraf (sağ yerine sol gibi)
b. Hatanın hasta üzerine etkisine göre hata tipi

iii. Rapor teslimindeki hatalar

i.

Hasta sağlığı üzerine zararı yok

iv. Tam olmayan raporlar

ii. Hasta sağlığı üzerine zararı hafif

v. Ek incelemelerde (immünhistokimya vs.) tanısal
bulguların korelasyonu

iii. Hasta sağlığı üzerine zararı değişken veya önemli
derecede zararlı
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Kabul edilebilir oranlar ve süreler literatür, gelişen teknoloji, eğitim ve diğer faktörlere göre belirlenmekte ve
değişmektedir.

uygun olarak; hatanın meydana geldiği süreç, yer, sebep
olan kişi, zamanı, bildirimi yapan kişi, hatanın türüne göre
sınıflandırılmıştır. Ay sonlarında bildirimler değerlendirilmiş ve analizleri yapılmıştır.

IX. Beklenmedik Olay Bildirimi

2.1.

Kalite geliştirme ekibinde kök neden analizi yapılarak ele
alınmalıdır.

Araştırmanın yeni olması, kullanıma sunulan laboratuvar
hataları sınıflandırma sisteminin diğer klinik laboratuvardaki hata türlerini tanımlaması, patoloji laboratuvarlarında görülen hata türlerini tam olarak yansıtmaması,
kıyaslama için başka hastanelerde yapılmamış olması, hataların bildirilmesinde çalışanların çekingen davranması,
gerçek hata oranlarını yansıtmayabileceğinden bu araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.

1.3.

Çalışmanın Amacı

Tıbbi patoloji laboratuvarında planlanmış kalite programının bir unsuru olarak hataları azaltmak ve önlemeye yönelik preanalitik, analitik ve postanalitik test sürecinin tamamını kapsayan standart bir hata bildirim sistemini kurmak,
hataları izlemek, periyodik olarak değerlendirmek, hataların analizini yaparak hasta güvenliğini geliştirmektir.

2.

3.

BULGULAR

Araştırmada hata/uygunsuzluk bildirim formları ile 14 aylık dönemde toplam 55 adet hata bildirimi liste halinde
ayrıntılı olarak kaydedilmiş ve SPSS istatiksel analiz programı ile görülme sıklığı ve yüzde oranları hesaplanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma İl merkezindeki 3 büyük hastaneye
hizmet sunan Aydın Devlet Hastanesi Tıbbi Patoloji
Laboratuvarı’nda 01 Şubat 2014-31 Ekim 2015 tarihleri
arasında yapılmıştır. Çalışmada Sağlık Bakanlığı Sağlıkta
Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Laboratuvar Hataları Sınıflandırma Sistemi (LHSS)
kullanılmıştır. Bu sistemde test sürecinde saptanabilecek
yeni hata türleri tanımlanabildiğinden literatür (Tworek,
2008) gözden geçirilerek patoloji laboratuvarına özgü
yeni hata türleri tanımlanmış ve ilave edilmiştir. Yeniden
tasarlanan “Hata/Uygunsuzluk Formu” ile bildirimler yapılmıştır. Hata bildirimleri LHHS sınıflandırma sistemine

Hataların meydana geldiği süreç, yer, sebep olan kişi, zamanı ve hata türlerine sınıflandırılmış olup hatanın meydana geldiği dönem ile meydana geldiği yerlerin oranları
Tablo 1’de özetlenmiştir.
Hataların % 69,1’i analitik, %29,1’i preanalitik ve %1,8’i
postanalitik dönemde gerçekleşmiştir. Hataların en sık
görüldüğü yerlerin başında % 69,1 ile laboratuvar, ikincisi
% 16,4 ile biyopsinin hastadan alındığı yer olan klinikler,
üçüncüsü de % 5,5 ile polikliniklerdir.
Hataya sebep olan kişiler ile hatanın meydana geldiği zaman dilimine ait bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Hataların meydana geldiği dönem ve yerler
Hatanın meydana geldiği ilgili süreç
Dönem

Hatanın meydana geldiği yer

Kod

Görülme Sıklığı

Yüzdesi (%)

Kod

Görülme Sıklığı

Preanalitik

PR

16

29,1

Ameliyathane

AY

1

1,8

Analitik

AN

38

69,1

Diğer

DG

2

3,6

Postanalitik

PA

Total
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VIII. Kabul Edilebilir Hata Oranları ve Teslim Süreleri

1

1,8

55

100,0

Yer

Yüzdesi (%)

Klinik

KL

9

16,4

Laboratuvar

LA

38

69,1

Numune Kabul Birimi

NK

2

3,6

Poliklinik

PL

3

55

55

100,0

Total

Tablo 2: Hataya sebep olan kişiler ve hatanın meydana geldiği zaman dilimi
Hataya sebep olan kişi

Hatanın meydana geldiği zaman dilimi

Kişi

Kod

Görülme Sıklığı

Yüzdesi (%)

Zaman

Bilinmiyor

BM

9

Kod

Görülme Sıklığı

16,4

Bilinmiyor

BM

30

Diğer

DP

Yüzdesi (%)
54,5

1

1,8

08:00-12:00

Z3

13

23,6

Doktor

DR

10

18,2

12:00-16:00

Z4

6

10,9

Stajyer Öğrenci

SJ

1

1,8

16:00-20:00

Z5

2

3,6

Teknisyen

TE

27

49,1

20:00-23:59

Z6

4

7,3

Transfer

TR

1

1,8

Total

55

100,0

Tıbbi Sekreter

TS

Total

6

10,9

55

100,0
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Grafik 2: Bildirim yapılan
hata türlerinin
dağılımı

Hataya sebep olan kişilerin dağılımı incelendiğinde %
49,1 laboratuvarda çalışan teknisyenler, % 18,2 doktorlar,
%16,4 bilinmeyen kişiler ve % 10,9 tıbbi sekreterlerdir.
Hatanın meydana geldiği zaman dilimi % 54,5 bilinmeyen,
%23,6’sı 08:00-12:00 saatleri arasındadır.
Hata türlerine göre görülme oranları Grafik 2 ve Tablo
3’de verilmiştir.
Bu grafik incelendiğinde analitik dönemde yer alan hatalardan birisi olan “uygunsuz boyama tekniği” % 25,5 ve
ikinci sırada preanalitik ve analitik dönemde karşılaşılan
“hatalı kimliklendirilmiş numune” % 18,2 oranında bildirilmiştir. Diğer hata türlerinin çoğunun analitik döneme ait
olduğu görülmüştür.

3.1.

Tartışma

Ülkemizde patoloji laboratuvarlarında kalite iyileştirme ve
izleme programları yeni yeni uygulanmakta ve bu konuda
çok az yayınlanmış literatür vardır. Laboratuvar akreditasyonuna hazırlık için yapılan bir çalışmada Kalite Kontrol
Komisyonun “College of American Pathologists”in belirlediği “Anatomic Pathology Checklist”i referans alınmıştır
(Usubütün vd., 2007: 87).
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire
Başkanlığı tarafından geliştirilen Laboratuvar Hataları
Sınıflandırma Sistemini (LHSS) kullanan ve sonuçlarını
yayınlamış araştırmalar bulunmadığından bulgularımızı
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Tablo 3: Bildirim Yapılan Hata türlerinin kodları, sayısı,
yüzdesi
Hata Türleri

Kod

Sayısı

Yüzdesi %

Test isteminde eksik/yanlış bilgi

L02

1

1,8

Hatalı kayıt

L05

1

1,8

Hatalı kimliklendirilmiş numune

L07

10

18,2

Kaybolan numune

L08

1

1,8

Hatalı numune kabı/tüpü

L10

2

3,6

Boş numune kabı/tüpü (içinde
numune yok)

L11

3

5,5

Numunenin fiksatif içinde
gönderilmemesi

L21

1

1,8

Uygunsuz transfer koşulları

L24

1

1,8

Uygunsuz saklanmış numune

L29

1

1,8

Cihaz arızası

L39

1

1,8

Uygunsuz kalite kontrol sonucu ile
çalışılması

L45

1

1,8

Uygunsuz boyama tekniği

L49

14

25,5

Hatalı rapor

L55

1

1,8

Düzgün olmayan doku, yatış hatası

L59.08

1

1,8

Başka doku örneği/misafir parça

L59.19

2

3,6

Kesit tam değil, yüzeysel

L59.20

3

5,5

Kalın/ince kesit

L59.21

2

3,6

Açık, zayıf boyanma

L59.24

1

1,8

Hava kabarcığı

L59.27

1

1,8

Kesit bulanık, berrak değil

L59.29

1

1,8

Çalışma kağıdı doğru eşleşmemiş

L59.32

2

3,6

Diğer analitik dönem hata türleri

L59.33

4

7,3

55

100,0

Total
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Biyopsilerde hatalı kimliklendirme oranı 1000 cerrahi numunede 4,3 yanlış etiketlenmiş numune olarak bildirilmektedir (Makary, 2007:450). Bu sayılar ciddi oranlarda
olup hasta güvenliği açısından önemli risk oluşturmaktadır. Çalışmamızda hata türleri içerisinde %18,2 oranında
hatalı kimliklendirilmiş biyopsi numunesi tespit edilmiştir.
Hasta güvenliğini yakından ilgilendiren bu hatayı azaltmaya yönelik kalite iyileştirme çalışmalarında el ile işlem
yapmayı ortadan kaldıran bilgisayarların ve barkodlama
sisteminin yaygın olarak kullanılması önerilmektedir.
Hatalı etiketleme patoloji tetkik istem kağıtları ve biyopsi
numunelerinin yanı sıra makroskopik örnekleme, bloklar ve lamlarda da saptanabilmektedir. Bu oran 1000 vakada blokta 1,7, lamda 1,1 olarak bildirilmiştir (Nakhleh
vd., 2011:969). Başka bir çalışmada vakaların % 0,25’de
numune etiketleme hatası saptanmış ve bunların % 73’ü
hasta adı, % 24’nü biyopsinin alındığı yer olarak bulunmuştur (Layfield vd., 2010:466). Çalışmamızda % 18,2 oranında hatalı kimliklendirilmiş numune bildirimi yapılmış
olup yapılan birçok araştırmalarda bildirildiği gibi bu hata
türünün sık görülebileceğini destekler niteliktedir.
Hatalı kimliklendirmenin görülebileceği yerler: numune
kabul öncesi (preanalitik), numune kabulü, blok etiketleme, makroskopik kesit ve diseksiyon, doku gömme, kesit,
lam kapama, ilgili patoloji uzmanına lamların teslimi, mikroskobik inceleme, rapor yazma ve onaylanan raporun
teslimi aşamalarıdır. Potansiyel hataları yakalayabilmek
için bu işlem basamaklarında kontrol sistemleri oluşturmak gerektiği belirtilmektedir (Dhir, vd. 2005:80).
Patoloji laboratuvarında yanlış tanıya neden olabilecek
diğer bir durum analitik süreçteki doku takibi ve preperat hazırlama işlem basamaklarında yabancı doku kontaminasyonu ile gerçekleşebilen boyalı lamlarda görülen
yabancı-misafir doku/sitoloji örneklerinin varlığıdır. Bu
konu ile ilgili yapılan bir araştırmada biyopsi numunelerinden hazırlanan lamların % 0,01-1,2’de yabancı doku
kontaminasyonu görülebildiği ve hata kaynağının % 60’nı

2015 yılında Portekiz’de 5 hastaneyi kapsayan 10.574
olguyu kapsayan bir çalışmada preanalitik hataların
prevalansı % 3,1 ve bu hataların % 4,1’i histoloji numunelerinde, % 0,9’u sitoloji numunelerinde saptanmıştır
(Roque vd., 2015:181). Bu çalışmaya benzer şekilde geniş ölçekli ve birbirine benzer patoloji laboratuvarlarında
karşılaşılan hataların sayısını ve oranlarını belirlemeye
yönelik çalışmalar planlanabilir. Bu çalışmalarda standardize edilmiş ve sınıflandırılmış hata türlerinin araştırılması ile laboratuvarlar arası kıyaslama yapma olanağı
da doğabilecektir.
Çalışmamızda hatalı rapor oranı % 1,8 gibi düşük oranda olmakla birlikte patoloji raporlarının tekrar değerlendirilmesi ve düzeltilmiş raporlardaki hata oranlarının da
izlenmesi diğer önemli bir konudur. Bu konuda yapılan
bir araştırmada düzletilmiş rapor oranı her 1.000 patoloji raporu için 2,6-4,8 oranında bulunmuştur (Meier vd.,
2008:238). Patoloji raporlarındaki hataların oranlarını
saptayabilmek için bu konuda geçerli bir sınıflandırma
sistemine ihtiyaç vardır.

4.
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Tanı amaçlı laboratuvarlardaki medikal hatalar ile ilgili bir
derlemede hataların %46-68,2’nin preanalitik, %7-13’nün
analitik ve %18,5-47’sinin postanalitik dönemde meydana
geldiği bildirilmektedir (Julie, 2012:41). Bizim çalışmamızda
en fazla hata oranı %69,1 ile analitik döneme aittir. Bu durum laboratuvar içinde analitik süreçte karşılaşılan hataların daha çok bildirilmesine bağlı olabilir. Postanalitik hata
oranı %1,8 olup oldukça düşüktür. Bu durum imzalanmış
ve onaylanmış raporların tekrar değerlendirilmemesine
yönelik bir kalite iyileştirme programının uygulanmıyor
olmasına bağlı olabilir. Preanalitik döneme ait hataların
kaynaklandığı yerler ilgili klinik ve poliklinikler ile biyopsi
işleminin gerçekleştiği birimlerdir. Preanalitik hataların en
sık nedeni hatalı kimliklendirilmiş numunelerdir.

su banyosunun oluşturduğu belirtilmektedir (Layfield vd.,
2011:767). Bizde ki hata bildirimlerinin % 3,6’sını boyanmış lamlarda başka doku örneği/misafir parçanın bulunması oluşturmaktadır. Bu hatanın azaltılması için parafin
kesitlerin su banyosuna atılarak lama alındığı aşamada banyo suyunun sık değiştirilmesi, temizliği ve küçük
doku örneklerine ait kesit artıklarının dikkatli bir şekilde
su banyosundan uzaklaştırılması önerilmektedir. Ayrıca
makroskopi çalışma tahtalarının ve ekipmanlarının (bistüri, pens, süzgü vs.) dikkatli bir şekilde temizlenmesi, boyama kaplarının sık temizlenmesi ve boyaların süzülmesinin
de doku kontaminasyonunu azaltacağı bildirilmiştir (Platt
vd., 2009: 978).
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diğer ülkelerde yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları ile kıyaslayabiliriz.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Tıbbi patoloji laboratuvarlarında preanalitik, analitik ve
postanalitik süreçlerde hasta güvenliğini tehdit eden
hataların azaltılmasına ve önlenmesine yönelik Sağlık
Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
tarafından geliştirilen Laboratuvar Hataları Sınıflandırma
Sistemini (LHSS) kullanmak hasta güvenliğini geliştirmeye önemli katkı sağlayacaktır. Bu sistem ile tıbbi patoloji
laboratuvarları arasında hata türleri konusunda ortak
bir dil oluşturulabilecek ve kıyaslama yapabilme olanağı
sağlanabilecektir.
Kalite iyileştirme, kalite güvence ve izleme programını
planlarken tüm sürecin dâhil edilmesi oldukça önemlidir.
Birçok araştırma bu süreçlerin her bir aşamasında hasta
güvenliğini tehdit edebilecek hataların meydana geldiğini
göstermektedir.
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Laboratuvar hatalarının bildirilmesi dışında diğer kalite
göstergelerinin de sistematik bir şekilde izlenmesi gereklidir. Yıllık kalite programında ulusal ve/veya uluslararası
diğer kalite standartlarının da bütünleşmiş bir şekilde yer
alması sağlanmalıdır. Hastanelerimizde uygulanmak üzere yayınlanan “Sağlıkta Kalite Standartları (Versiyon-5)”
içinde yer alan patoloji laboratuvarı kalite standartlarını
uygulayarak bunu sağlayabiliriz (SHGM Sağlıkta Kalite ve
Akreditasyon Daire Başkanlığı, 2015:307-318).

Tüm sağlık çalışanları tespit ettikleri laboratuvar hatalarını
bildirmeleri konusunda teşvik edilebilir ve farkındalıklarını
arttırmak için eğitimler yapılabilir.
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Laboratuvarlarda görülen hataların analizi için kalite geliştirme ekibi kurulabilir ve hataların kök neden analizleri bu
ekip tarafından yapılabilir.
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Patolojide görülen laboratuvar hatalarının türlerini
belirlemek için Sağlık Bakanlığı tarafından bu konuda
yeni çalışmalar yapılabilir ve patolojiye uygun hale getirilmiş laboratuvar hataları sınıflama sistemi kullanıma
sunulabilir.
Ülkemizde laboratuvar hatalarının izlenmesi, analiz
edilmesi ve bu hataların azaltılmasına yönelik çalışmalar
yaygın bir şekilde uygulanmalıdır. Bu çalışmalarda
elde edilen sonuçları ve deneyimleri uygun zeminlerde
paylaşarak hasta güvenliğinin geliştirilmesine ciddi katkıda bulunabiliriz.
Laboratuvar hatalarının azaltılması ve önlenmesine yönelik gelişmiş bilgisayar yazılımlarını, barkodlama sistemlerini kullanabilir, kritik noktalarda mümkün olduğunca elle iş
yapmanın önüne geçecek otomasyon teknolojilerini araştırabilir, geliştirebilir ve uygulayabiliriz.
Tıbbi patoloji laboratuvarlarında çok aşamalı, emek yoğun
ve karışık bir süreçle doğru tanı verebiliyoruz. Bu süreçlerin herhangi bir aşamasında ciddi hataların meydana
gelebileceğini, hastalarımıza istemeden de olsa zarar verebileceğimizi unutmamalıyız.
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YOĞUN BAKIMLARDA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN, ŞEFKAT
YORGUNLUĞU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Emine AKTAŞ1, Mustafa GÜLENÇ1, Gökhan GÜRSOY1, M. İbrahim TUĞLU2
Salihli Devlet Hastanesi, emineaktas_999@hotmail.com

1

Celal Bayar Üniversitesi, ibrahim.tuglu@cbu.edu.tr

Yoğun bakım hemşireliği, hastaların fizyolojik, psikolojik, duygusal ve sosyal dengesini en iyi duruma getirmeyi ve yaşamına
doğrudan etki eden bireysel bakımı sağlamayı amaçlar. Hastaların düştüğü zor durumlar karşısında gözlerin yaşarması,
kaybında duyulan kederin sergilenmesi, hastalarla kuvvetli bağların belirtisi olarak görülür. Yoğun bakım ünitelerinin diğer
servislerden farklı olan fiziksel yapısı, hastaların daha kritik olması, sağlık ekibi arasındaki mesleki ilişki, hasta yakınlarının kaygı
ve endişelerinden dolayı beklentilerinin yüksek olması, her an gerginleşebilecek bir ortamda çalışmak, hemşirelerde belirgin bir
duygusal yorgunluğa neden olabilmektedir.
Bu araştırma ile; Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Salihli İlçe Devlet Hastanesi; nöroloji, anestezi, koroner ve yeni doğan yoğun
bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin şefkat yorgunluğu açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Söz edilen yoğun bakım ünitelerinde çalışan 55 hemşire araştırmamızın evrenini oluşturmakta olup örneklem seçimine
gidilmemiştir. Nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan projektif (analitik) bilgi edinme yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın bulgularında; şefkat yorgunluğu düzeyleri değerlendirildiğinde hemşirelerin; %58’inin yüksek düzeyde, %20’sinin
orta düzeyde ve % 22’sinin düşük düzeyde oldukları, şefkat yorgunluğunun nedenlerinin; %38 etkenin çalışma koşullarından,
%35 etkenin yönetsel sorunlardan, %20 etkenin bireysel sorunlardan, %7 etkenin ise diğer sebeplerden kaynaklandığı, şefkat
yorgunluğunun yönetimi ve tedavisine ilişkin değerlendirmede ise; %42 kurumsal stratejiler, %35 kişisel stratejiler, %16
profesyonel stratejiler ve %7 diğer stratejiler olduğu belirlenmiştir.
Sonuç olarak; yoğun bakım hemşirelerinin yüksek düzeyde şefkat yorgunluğu yaşadıkları, bunu tetikleyici olarak yoğun bakımda
çalışıyor olmaları, yönetimin tutumu ve diğer (hasta yakınları tarafından takdir edilmeme, hemşireler arası ekip uyumsuzluğu vb)
sebepler olduğu, şefkat yorgunluğunun tedavi ve yönetiminin de motivasyon arttırıcı etkinlikler, ödüller, takdir edilme, kararlara
katılma ve etkin performans değerlendirme sistemi olduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım Hemşireliği, Şefkat Yorgunluğu, Yönetimi ve Tedavisi
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2

IN THE INTENSIVE CARE NURSES, COMPASSION EVALUATION TERMS OF FATIGUE
SUMMARY
Intensive care nursing, aims patient physiological, psychological, emotional and social stability optimization status and have a
direct impact on the life to provide individual care. The eyes in the face of difficult circumstances lives have fallen ill, exhibiting
the grief at the loss of senses, it is seen as a sign of the strong ties with patients. With different physical structure from other
service intensive care unit, to be more critical patients, professional relationships between the health care team, have high
expectations for their care and concern for relatives of patients, every moment working in an environment that can be strained,
it can cause a significant emotional exhaustion among nurses.
With this research; Association of Public Hospitals in Manisa Salihli District State Hospital; neurology, anesthesia, nurses working
in the neonatal intensive care unit and coronary aimed to evaluate in terms of compassion fatigue.
Constitute the universe of our survey of 55 nurses working in intensive care units is not taken word sampling. One of projective
qualitative data collection methods (analytical) method is used to obtain information.
Findings of the research; When assessing nurses’ compassion fatigue levels; The high level of 58%, 20% moderate and 22% were
in low levels, the causes of compassion fatigue; 38% of the active working conditions, 35% of the administrative problems of
factors, 20% of active individual problems, while 7% were caused by factors other causes, in the assessment of the management
and treatment of compassion fatigue; 42% corporate strategies, 35% of individual strategies, is determined to be 16% and 7%
of professional strategies, other strategies.
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As a result; intensive care nurse of a high level of compassion fatigue they experience, it triggers as they are working in intensive
care, management’s attitude and the other (patient to be appreciated by their relatives, nurses among team incompatibility etc.)
caused, motivation-enhancing activities in the treatment and management of compassion fatigue, awards, appreciation Not, it
is understood that participate in the decision and the effective performance evaluation system.
Keywords: Critical Care Nursing , Compassion Fatigue , Management and Treatment
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1.1.

GİRİŞ
Yoğun Bakım Hemşireliği

Yoğun bakım hastaları; duygusal, psikolojik ve/veya fiziksel zayıflıkları göz önüne alındığında diğer hastalardan
daha fazla bakım gereksinimi olan hastalardır. (Başak vd.,
2010: 76). Hastaların ihtiyaç duyduğu bakım hem enstrümantal hem de anlamlı olmalıdır. Sürekli olarak mükemmel bir teknik bakıma sahip olsalar dahi hastaların bakımlarının duygusal yönleri tatmin edilmediğinde, tedaviyi
yetersiz olarak niteledikleri durumlarla karşılaşılmaktadır
(Kerfoot, 1996: 62). Bu yüzden sağlık çalışanları hastaların tercihlerine, ihtiyaçlarına ve değerlerine cevap vermeli, saygılı olmalı ve onlara duygusal destek sağlamalıdır
(Rego vd., 2010: 1419). Bu ünitelerde birçok nedene bağlı
(hastanın durumu, zamanın kullanımı, gelişmiş cihazlar
gibi) oluşan stres, yoğun bakım hemşiresinin profesyonel
davranış göstermesini engelleyebilmektedir (Kavaklı vd.,
2009: 168). Yoğun bakım servislerinin diğer servislerden
farklı olan yapısı, hastaların daha kritik olması, sağlık ekibi
arasındaki mesleki ilişki, her an gerginleşebilecek bir ortamda çalışmak, hemşirelerde belirgin bir strese ve tükenmişliğe neden olabilmektedir (Dede ve Çınar, 2008: 4).

1.2.

Şefkat Yorgunluğu

Hemşirelik, yoğun iş yükünün etkisiyle stresli bir meslektir. Sağlık örgütlerinde sağlık ekibinin değişmez bir üyesi
olarak hemşire, hasta ve hasta yakınlarının özgüvenini
destekler; duygu, düşünce, korku ve kaygılarını açıklamaları için cesaretlendirir ve uygun ortam hazırlar (Cebeci,
2007:89). Dolayısıyla, tedaviye yönelik bir ilişki kurmada hemşirenin önce kendi duygularını tanıması, hemşire-hasta etkileşiminin dinamiğini bilmesi, hastanın duygularını aynı biçimde hissetmeyi değil, anlamayı öğrenmesi
gereklidir. Şefkat duygusu yüksek olan hemşirelerin, karşıt duygularla mücadele edebilmeleri, hasta tedavisini
olumlu yönde etkiler. Ayrıca hemşirelerin sadece hastaları değil, sosyal yaşamda aile ve iş arkadaşları ile ilişkilerine de olumlu olarak yansımaktadır (Dinçer, 2008). Buna
göre, hem kişisel açıdan hem de hasta tedavisi açısından
olumlu etkileri nedeniyle, hemşirelerin şefkat duygusuna
sahip olmaları son derece önemli görülmektedir.
Şefkat yorgunluğu sırasıyla;

Şefkat; çevresindeki insanları kabullenme, onlarla
yakından ilgilenme, onlara sevecenlik ve empati ile yönelmedir.1950 yılında ilk defa hemşirelerde teşhis edilmiştir
(Eroğlu, 2014:160)

■■ Afetlere katılanlarda

New Orleans’deki Tulane Üniversitesi’nden psikolog
Charles Figley, “Özellikle acı çekenleri dinleyen ve onlar
için elinden yeterince şey gelmeyen kimselerde muazzam
bir yük oluştuğunu” belirtiyor. Sürekli şefkat vermesi gereken insanlarda görülen bir durumdur. Siz dış dünyadan
beslenemezsiniz fakat sizden sürekli merhamet ve şefkat
beklenirse, bir süre sonra şefkat yorgunluğu denen hadise ortaya çıkabiliyor (Lahad, 2000:294).

■■ Travma ve ilk müdahale çalışanlarında sıklıkla görülmektedir (Tunç, 2013:15)

Şefkat yorgunluğu (compassion fatigue), çalışanların geçmişteki performanslarından daha farklı olarak, müşterilere karşı sorumlu olmayı sürdüremediklerinin farkına varmaları sonucu yaşadıkları gerilim ve engellenme hislerini
ifade eder (Cordes ve Dougherty, 1993: 623).
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Şefkat yorgunluğunun diğer meslek gruplarına göre,
hemşirelik mesleğinde daha yaygın olduğu gözlemlenmiştir.(Gillath vd., 2005: 121). Kavramın farklı pek çok tanımı
bulunsa da bir hemşire olan Joinson (1992) iş ve acil servis
odası çalışanları bağlamında bu kavramı ilk kez tanımlayarak; şefkat yorgunluğunun, bireyleri yardım sağlama
rollerinde etkileyen eşsiz bir form olduğunu söylemiştir
(Lombardo ve Eyre, 2011:3).

■■ 112 çalışanlarında
■■ Acil servis çalışanlarında
■■ Yoğun bakım hemşirelerinde

Figley “şefkat
tanımlamıştır:

yorgunluğuna”

yol

açan

iki

faktör

■■ Empati
■■ Maruz kalma.
Bunlar olmaksızın şefkat yorgunluğunun gelişme olasılığı
düşüktür (Lahad, 2012: 2).
Maruz kalma noktasında ise hemşirelerin çalışma saatlerinin neredeyse tamamı boyunca yardıma muhtaç hastaların duygu durumlarına maruz kaldıkları bilinmektedir.

SÖZEL BİLDİRİLER
Yapmakta oldukları iş, hemşireleri hem psikososyal hem
de fiziksel sağlıkları anlamında hırpalamaktadır.

■■ Gerçekçi bir başarısızlık toleransına sahip olmak

Şefkat Yorgunluğunun Belirtileri:

Kurumsal Stratejiler

İşle ilgili
■■ Bazı hastalar ile çalışmaktan kaçınma veya korku

■■ Mümkün olduğu kadar rahat bir çalışma ortamı geliştirmek

■■ Hastalar ya da ailelere karşı azaltılmış empati hissetmek

■■ Hastaların yanı sıra çalışanlarla işyeri içinde destek ve
saygı kültürünü sağlamak (Gök,2015:313)

■■ İş ve kişisel hedeflerinin farkında olmak

■■ Sıkça izin kullanma
■■ Keyif eksikliği

GEREÇ VE YÖNTEM

■■ Baş ağrıları
■■ Sindirim problemleri ishal, kabızlık, mide rahatsızlıkları
■■ Kas gerginliği
■■ Uyku rahatsızlıkları
■■ Yorgunluk
■■ Kardiyak belirtiler: göğüs ağrısı/baskısı, çarpıntı, taşikardi
Duygusal
■■ Ruh hali değişimleri
■■ Huzursuzluk
■■ Sinirlilik
■■ Aşırı hassasiyet
■■ Anksiyete
■■ Maddelerin aşırı kullanımı: nikotin, alkol, uyuşturucu
madde
■■ Depresyon
■■ Öfke ve kızgınlık
■■ Objektivite kaybı
■■ Zayıf konsantrasyon, odaklanamama (Lombardo ve
Eyre, 2011).

2.1.

Araştırmanın Amacı ve Tipi

Bu çalışma; Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Salihli İlçe
Devlet Hastanesi; nöroloji, anestezi, koroner ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin şefkat
yorgunluğu açısından değerlendirilmesi amaçlanmış olup,
nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan projektif (analitik) bilgi edinme yöntemi kullanılmıştır.

2.2.

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman

Salihli İlçe Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin, 06 mayıs-24 haziran 2015 tarihleri arasında nitel verilerinin incelenmesi yoluyla
gerçekleştirilmiştir.

2.3.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Salihli İlçe Devlet Hastanesi; nöroloji, anestezi, koroner ve
yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde çalışan 55 hemşire
araştırmamızın evrenini oluşturmakta olup örneklem
seçimine gidilmemiştir.

1.3.Şefkat Yorgunluğunun Yönetimi ve Tedavisi:

2.4.

Kişisel Stratejiler

Araştırmanın sorularının ortaya konması için öncelikle Stamm (2009)’in Çalışanlar için Yaşam Kalitesi Ölçeği
(Professional Quality Of Life Scale: PROQOL)’nin Şefkat
Yorgunluğu (Compassion Fatigue) alt boyutundan alınan ifadeler ile Doherty (1997)’nin Duygusal Bulaşma
(Emotional Contagion) ölçeklerindeki ilgili ifadeler üzerine
çalışılmıştır. Araştırmamıza katılan hemşirelere 9 soru yöneltilmiş ve cevaplar aranmıştır. Görüşmeler yüz yüze yarı
yapılandırılmış görüşme şeklinde yürütülmüş ve katılımcıların konuya ilişkin ifadeleri araştırmacı tarafından aynı
anda yazıya geçirilmiştir.

■■ Bozulan şemaları tanımlamak
■■ Uygun bir iş-yaşam dengesi sağlamak
■■ Kişisel psikoterapiye başlamak
■■ İyileşme aktivitelerini tanımlamak
■■ Manevi ihtiyaçlara kulak vermek
Profesyonel Stratejiler
■■ Daha deneyimli bir meslektaşla sansür korkusu ve
utanma olmaksızın hastalara ilişkin konuların ve klinisyenin kendi yaklaşımının serbestçe tartışılacağı düzenli bir mesleki danışmanlık sağlamak
■■ Uygun öz bakım uygulamaları yapmak
■■ Profesyonel ağlar oluşturma ve muhafaza etmek

2.5.
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Fiziksel

Veri Toplama Araçları ve Uygulanması

Verilerin İstatistiksel Analizi

Görüşmeler tamamlandıktan sonra elde edilen yazılı kayıtların bilgisayar dökümü yapılmıştır. Sonra araştırma 4 ana
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temaya ayrılarak kodlamalar yapılmıştır. Tüm kodlamalar
tekrar yorumlanmış olup, netlik noktasına ulaşana kadar
tüm farklılıklar başka nitel araştırmacılarla tartışılmıştır.
Araştırmacı her alt temayı tekrar tanımlayarak her açıklamanın dâhil olduğu alt temayı doğrulamıştır. Ayrıca katılımcılar
tarafından dile getirilen görüşlerden alıntılar yapılmıştır.

Sınırlılıkları ve Etik Boyutu

Araştırma için Salihli İlçe Devlet Hastanesi yöneticilerinden yazılı izinler alınmıştır ( Ek 1). Yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerle bir ön görüşme yapılarak kendilerine
çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmaya katılımın
gönüllülük esasına göre gerçekleşeceği belirtilip görüşülmesi planlanan hemşirelerin onayı alınmıştır.

2.7.

Problemin Tanımı ve Önemi

Bu araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
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2.6.

■■ Yoğun bakım hemşireleri şefkat yorgunluğu yaşıyorlar
mı?
■■ Hemşirelerin şefkat yorgunluğu düzeyleri ne kadardır?
■■ Şefkat yorgunluğunun nedenlerine ilişkin görüşleri nelerdir?
■■ Şefkat yorgunluğunun yönetimi ve tedavisine ilişkin
görüşleri nelerdir?

3.

BULGULAR

Katılımcıların şefkat yorgunluğuna ilişkin görüşleri
incelendiğinde; hastalarla empati bazen kurdukları, çoğunlukla kuramadıkları, hastaların çektikleri acıların onları duyarsızlaştırdığı, yüksek düzeyde şefkat yorgunluğu
yaşadıkları, bunu tetikleyici olarak yoğun bakımda çalışıyor olmaları, yönetimin tutumu ve diğer (hasta yakınları
tarafından takdir edilmeme, hemşireler arası ekip uyumsuzluğu vb) sebepler olduğu, şefkat yorgunluğunun tedavi
ve yönetiminin de motivasyon arttırıcı etkinlikler, ödüller,
takdir edilme, kararlara katılma ve etkin performans değerlendirme sistemi olduğunu ifade etmişlerdir (Tablo 1).
Hemşire 1, Nöroloji Yoğun Bakım: Hemşirelik mesleğini
seviyorum ama yoğun şevkat yorgunluğu yaşıyorum. Bunun
sebebide idareciler tarafından çalışanla çalışmayanın bir
tutulması, mesleğimizin dışında işler yaptırılması, fiziki koşulların yetersiz oluşu, ödüllendirmenin yapılmaması, hasta
yakınları tarafından saygı gösterilmemesi ve hemşirelik mesleğine yeterince değer verilmemesi sayılabilir.
Hemşire 2, Nöroloji Yoğun Bakım: Zaman zaman, özellikle son zamanlarda yaşıyorum fakat bunu hastaların hak
etmediğini düşünerek kendimi toparlamaya çalışıyorum.
Bazen de hastaların yerine kendimi koyuyorum. Ama
hemşirelik mesleğinin içinde bulunduğu koşullar bizleri
duygusal anlamda tükendiriyor.

Tablo 1: Katılımcıların şefkat yorgunluğu algılarına ilişkin görüşleri
SORULAR

1- Baktığınız hastayla empati kuruyor musunuz?

2- Hastanede etrafınızdaki insanların duygu halleri size bulaşır mı?

3-Hastaların size “muhtaç” durumda olması sizde olumsuzluk hissi uyandırır mı?

4- Hastanın çektiği “acı” sizi yüksek düzeyde etkiler mi?

5- Hastanın umduğunuz iyileşmeyi göstermemesi, sizi olumsuz hissettirir mi?

6- Yardım ettiğiniz insanların acı yaşantılarını hatırlattığı için çeşitli etkinlik ve durumlarda
bulunmaktan kaçındığınız oluyor mu?

7- Yoğun bakımda çalışmanın yanında diğer sebeblerde (takdir edilmeme, yönetsel sorunlar,
motivasyon eksikliği vb.) şefkat yorgunluğunu önemli ölçüde artırır.

294

KATEGORİLER

F

%

Her zaman

15

27.0

Bazen

24

43.0

Hiçbir zaman

16

30.0

Toplam

55

100

Her zaman

8

14.5

Bazen

26

47.0

Hiçbir zaman

21

38.5

Toplam

55

100

Her zaman

10

18.2

Bazen

16

29.0

Hiçbir zaman

29

52.8

Toplam

55

100

Her zaman

11

20.0

Bazen

20

36.0

Hiçbir zaman

24

44.0

Toplam

55

100

Her zaman

8

14.5

Bazen

32

58.0

Hiçbir zaman

15

27.0

Toplam

55

100

Her zaman

25

46.0

Bazen

15

27.0

Hiçbir zaman

15

27.0

Toplam

55

100

Her zaman

32

58.0

Bazen

16

29.0

Hiçbir zaman

7

13.0

Toplam

55

100
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Hemşire 3, Nöroloji Yoğun Bakım: Hemşirelik mesleğinin
temel felsefesi şefkatli olmak. Fakat hepimiz bunu yaşıyoruz,
tükenmişiz. Hemşirelerin yaşam kalitesi çok önemsenmiyor.
Bu durumdan şikayetçi olsak bizler suçlanıyoruz. Meslek olarak ciddi örgütlenmeye ihtiyacımız var.
Hemşire 4, Anestezi Yoğun Bakım: Sürekli bilinçsiz has-

Tablo 2: Katılımcıların şefkat yorgunluğu düzeyleri
SORULAR
9-Şefkat yorgunluğunu ne
düzeyde yaşıyorsunuz?

KATEGORİLER

F

%

Yüksek

32

58

Orta

11

20

Düşük

12

22

Toplam

55

100

talarla çalışmak, hasta yakınlarının takdir etmemeleri, yöneticilerin sorunlara çözüm bulmamaları, mesleğimizde ekip
ruhunun olmaması ( herkes birbirinin açığını arıyor) sebeplerden sayılabilir.

zin karşılığını alamıyoruz. Çalışma koşullarımız her geçen
gün kötüye gidiyor. Motivasyona yönelik hiçbir faaliyette
bulunulmuyor.
Hemşire 6, Koroner Yoğun Bakım: Yoğun bakımda olup
da şefkat yorgunu olmayan hemşire yoktur diye düşünüyorum. Çalışma koşulları ve motivasyona yönelik hiçbirşeyin
olmaması hemşireleri tükendiriyor. Yöneticiler bu konunun
üzerine eğilmeli. Hemşire mutlu olursa hastalara şefkat

Şefkat yorgunluğu düzeyleri değerlendirildiğinde hemşirelerin; %58’inin yüksek düzeyde, %20’sinin orta düzeyde
ve % 22’sinin düşük düzeyde olduklarını belirtmişlerdir
(Tablo 2).
Tablo 3: Şefkat yorgunluğunun nedenlerine ilişkin görüşleri

gösterebilir.
Hemşire 7, Koroner Yoğun Bakım: Yoğun bakım çalışanları mutsuz ve yorgun. Bu süreç devam ettiği sürece çalışanların hepsi tükenecek.
Hemşire 8, Koroner Yoğun Bakım: Yoğun bakımda severek ve isteyerek çalışıyorum. Hastalarıma ve yakınlarına zaman zaman empati yapamıyorum. Bunu hak etmediklerini
düşünerek kendimi güçlendirmeye çalışıyorum. Çalışma koşullarının ağır olması ve gerekli düzenlemelerin yapılmaması
şefkat yorgunluğunu daha da artırıyor.
Hemşire 9, Yenidoğan Yoğun Bakım: Hemşirelik mesleği kutsal bir meslek fakat günümüzde hiçbir anlam ifade etmiyor. Bazı hastaneler hemşirelerin motivasyonuna
yönelik etkinlikler düzenliyor. Bizim hastanemizde de
olmalı bence. Hemşireler mutlu olsun ki hastalara daha
şefkatli olunabilsin. Saatimizi doldurup gitmenin derdindeyiz. Bu durum şiddeti bile tetikliyor. Hastaların söylediklerine tahammülümüz yok. Her geçen gün olumsuzluğa
gidiyoruz.

Katılımcılara şefkat yorgunluğunun sebepleri sorulduğunda; %38 etkenin yoğun bakımda çalışıyor olmaları, yoğun
bakımların fiziki şartlarının yetersizliği (çalışan konforunun ve hemşire dinlenme odalarının olmaması vb.), %35
etkenin, yönetsel sorunları yaşamaları (ödüllendirme ve
motivasyon arttırıcı etkinliklerin yapılmaması vb.), %20 etkenin bireysel sorunlar olması (beklentilerin fazla olması,
yoğun bakımda çalışmayı kendilerinin tercih etmeleri vb.),
%7 etkenin ise diğer sebepler (hasta yakınlarının beklentilerinin yüksek olması ve hasta yakınları tarafından takdir
edilmeme vb.) olarak belirtmişlerdir (Tablo 3).
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Hemşire 5, Anestezi Yoğun Bakım: Türkiye şartlarında

Tablo 4: Şefkat yorgunluğunun yönetimi ve tedavisine ilişkin
görüşleri

Hemşire 10, Yenidoğan Yoğun Bakım: Mesleğimi çok seviyorum ve isteyerek hemşire oldum. Fakat duygusal anlamda tükenmiş durumdayım. Hemşireler genelde kadın ağırlıkta. Kadınlar küçük şeylerden mutlu olabilir oysa. Bizlere
küçük ödüllendirmeler yapılıp gönüllerimiz alınabilir. Bizler
mutlu olalım ki hastalarımıza iyi davranabilelim. Bunun sebebi yönetimin işleyişi diyebilirim.
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Şefkat yorgunluğunun yönetimi ve tedavisine ilişkin görüşleri sorulduğunda; %42 kurumsal (ödüllendirme, çalışma koşullarının düzenlenmesi vb.), %35 kişisel (uygun
bir iş-yaşam dengesi sağlamak, kişisel psikoterapiye
başlamak vb.), %16 profesyonel (İş ve kişisel hedeflerinin
farkında olmak, uygun öz bakım yöntemleri geliştirmek
vb.) ve %7 diğer (hasta yakınlarının eğitilmesi ve etkili iletişim ağının kurulması vb.) stratejiler olarak belirtmişlerdir
(Tablo 4).

Öneri olarak da;
■■ Stresli çalışma saatlerini azaltmak
■■ Eğitim olanaklarını artırmak
■■ Hizmet sunulan kişilerle karşılaşılabilecek problemleri
azaltmak
■■ Çalışma koşullarını iyileştirmek
■■ Kararlara katılımı artırmak
■■ İşteki monotonluğu azaltmak

TARTIŞMA

Müşfik bir cerrah bile nihayetinde kesip biçmek, şefkatli
bir hemşire de acı veren işlemleri bir şekilde yapmak zorundadır. Ama neşter de iğne de nezaket ve şefkat eşliğinde daha az acı verir (Goleman, 2007: 312).
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4.

Şefkat yorgunluğu duygusunun iyileştirici niteliği ve gerekliği ortadadır. Sürekli şefkat vermesi gereken insanlarda görülen şefkat yorgunluğunun kişinin dış dünyadan
beslenememesi fakat kişiden sürekli merhamet ve şefkat
beklenmesi durumunda oluştuğunu, bunun önlenmesi
için de kişinin işin dışında da bir hayatının olmasını önermektedir (Sayar, 2012).
Brotheridge ve Lee (2003: 375) yüzeysel davranışın, yüksek düzeyli duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ve düşük
düzeyli kişisel başarı hissi ile ilişkili olduğunu bulmuştur.
(Gök, 2015) nitel bir çalışmasında hemşirelerin genelde
merhamet yorgunluğu yaşadıkları, bununla mücadele için
işyerinde ve iş dışında fikren ve fiziken yoğun bakım ortamından izole olma stratejisini tercih ettiklerini belirtmiştir.
Çalışmamızın bulguları, literatür bilgileriyle paralellik
göstermektedir.

5.

■■ Ödül sistemleri geliştirmek
■■ Başarıları takdir etmek
■■ İş zenginleştirmesine gitmek
■■ Sosyal ve mesleki destek programları
■■ Şefkat yorgunluğunu önlemeye yönelik seminer ve
eğitimler düzenlemek
■■ Çalışma çevre koşullarını iyileştirmek
■■ Etkin performans değerlendirme sistemleri oluşturmak gibi uygulamalar önerilebilir.
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ÖZET
Amaç: Bu araştırmada engelli kamu çalışanların algılarına göre hastanelerdeki engelli erişebilirliğini belirlemek amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma, 2014 yılında bir İlçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 13 engelli kamu çalışanı ile yürütülmüştür.
Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Veri toplama sürecinde görüşmeler, araştırmacı
tarafından yüz yüze yürütülmüştür. Elde edilen veriler Nvivo 8 programında çözümlenmiştir.
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2

Bulgular: Kamu çalışanlarının sıklıkla karşılaştıkları sorunlar arasında; “asansör genişliği”, “muayene masasının yüksekliği”,
“engelli otopark”, “refakatçi personel”, “işaret dili”, “web sitesi”, “yönlendirme levhaları”,” öncelikli kayıt hakkı”, “muayenede
öncelik sırası” ,”hasta mahremiyetinin sağlanması” yer almaktadır
Sonuç: Günümüzde hastane insan odaklı tasarım kriterlerine sahip bir planlama yaklaşımı benimsenmeli, yeni yapılacak
hastanelerin ve mevcut hastanelerin planlaması, erişilebilirlik olgusu göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hastaneler, Erişilebilirlik, Engelli

PUBLIC EMPLOYEESS’ VIEWS ON THE APPLICABILITY OF THE ACCESSIBILITY FOR THE DISABLED IN HOSPITALS
SUMMARY
Aim: According to this study, the perception of disabilities with the aim to determine the accessibility for the disabled in hospitals
Metod: Datas were collected semi structured interview form while gathering data, interviews were done face to face by the
researcher. Datas were analyezed with Nvivo 8 computer programme.
Results: “Lift width ”,“patient examination table”,”disabled parking”,”accompanying staff”,” sign language”,” website”, direction
signs “,”priority registration rights “,”The order of priority examination “,”ensuring patient privacy”are among the behaviors
frequently faced by public employees
Conclusion: Nowadays, in hospital planning approaches with “people oriented designs” must be assimilated. When designing
new and existing hospitals “accesibility” theme must be taken into account.
Keywords: Hospitals, Accessibility, Disabled

1.GİRİŞ
1.1.
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Engellilik Kavramı

düzeyde engelli, özürlü, sakat sözcükleri aslında aralarında anlam fakları olduğu halde aynı anlama gelmek üzere
kullanılmaktadır( Öztürk,2011;17).

Engellilik insan olma halinin bir parçasıdır. Neredeyse herkes yaşamının belli bir noktasında geçici veya kalıcı olarak zayıf düşecek ve uzun yıllar yaşayan insanlar işlevlerini yerine getirme konusunda artan zorluklarla karşılaşır
(Summary World Report on Disability,2011:7).

Bu alanda yapılmış hem ulusal hem uluslararası araştırmalarda birey fiziksel veya zihinsel rahatsızlıktan dolayı
olduğu gibi yaşadığı süreğen bir hastalıktan nedeniyle de
engelli olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle, “engelli” kavramı çok geniş bir kesimi ifade eder (Dalbay,2009:
35).

Engellilerle ilgili kavram konusunda Türkçenin yanı sıra
birçok dilde de yaklaşık olarak aynı anlama gelen birden
fazla sözcük bulunmaktadır. Örneğin Türkçede genel

Dünya Sağlık Örgütü, engelliliği “Sağlık alanında sakatlık”
bir noksanlık sonucu meydana gelen ve normal sayılabilecek bir insana oranla bir işi yapabilme yeteneğinin
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1.2.

Dünyada ve Ülkemizde Engellilik

15 yaş ve üstünde kişiler arasında engellilik ile yaşamak
durumunda olan kişi sayısını Dünya Sağlık Araştırması
(World HealthSurvey) 785 milyon (% 15.6) olarak belirtirken, Küresel Hastalık Yükü (Global Burden of Disease) çalışması bu sayıyı yaklaşık 975 milyon (% 19.2) olarak tahmin
etmektedir (Summary World Report on Disability,2011:1)
. Uluslararası İşçi Organizasyonu’na göre (Internation
Labour Organisation, ILO) çalışma yaşında olan insanların
yaklaşık 386 milyonu engellidir (Ayan,2014:2)
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Ulusal Özürlüler Veri Tabanında kayıtlı
1,559.213 engelli bulunmaktadır. Kayıtlı özürlülerin %
29,2’si zihinsel özürlüler,% 25,6’sı süreğen hastalığı olan
özürlüler,% 8,8’i ortopedik özürlüler, % 8,4’ü görme özürlüler, % 5,9’u işitme özürlüler, % 3,9’u ruhsal ve duygusal
özürlüler, % 0,2’si dil ve konuşma özürlüler ve % 18’i birden fazla özüre sahip olanlardır (TÜİK, 2011;2)

1.3.

Erişebilirlik Kavramı

İnsan yapımı ve doğal fiziksel çevre başta olmak üzere,
ekonomik, sosyal ve kültürel çevreye ulaşabilme, bu çevrelerde verilen hizmetlerden yararlanma ve katkıda bulunma olanaklarına sahip olmayı ifade eden erişebilirlik,
her türlü hakkın kullanımında önemli bir unsur olarak
karşımıza çıkmaktadır (Çağlar,2012:542). Erişebilirlik, yaşamın tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşabilmek
ve bunlardan yararlanabilmek anlamına gelmektedir(Ceylan,2014:10 )
Erişebilirlik kavramı uluslararası sözleşmelerde yer almaktadır. Erişebilirliği en geniş anlamıyla kavramlaştıran ve bağımsız bir hükümle düzenleyen ilk ve en yakın
tarihli sözleşme ise, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’dir.
Sözleşmenin 9. Maddesinde “engellilerin diğerleriyle eşit
temelde fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişime tam
olarak erişimi” nin sağlanmasını ifade edecek şekilde ortaya konmuştur.
Engelliler için erişebilirlik, hakları kullanabilmenin bir aracı
olmanın yanında, bağımsız yaşamanın, toplumsal yaşamın
tüm alanlarına tam olarak katılabilmenin de koşuludur.
Engellilerin bağımsız ve insan onuruna uygun bir yaşam

Engellilerin hak ve özgürlüklerine ilişkin yasal düzenlemelerde erişebilirlik 3 boyutuyla ele alınmaktadır; Fiziksel
çevreye erişebilirlik, engellilerin haklarını kullanabilecek
fırsatlara erişim ve bilgiye erişim.
Fiziksel çevreye erişebilirlik; engelliler mevzuatı tarandığında, engellilerin özellikle fiziksel erişim sorunlarını çözmeye yönelik yasal tedbirlerin daha ağırlıklı ele alındığı
görülmüştür. Özürlüler Kanununa göre kamu kurum ve
kuruluşlarına ait resmi yapılarla, yol, kaldırım, yaya geçidi,
açık ve kapalı alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve
kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış kamuya açık hizmet veren her türlü yapının
engellilerin erişilebilirliğine uygun duruma getirilmesini
zorunlu kılmıştır (5378 sayılı Kanun Geçici madde 2)
Bilgiye erişimi, modern teknolojinin bilginin edinilmesi,
paylaşılması ve uygulanmasına verdiği katkılar düşünüldüğünde, elektronik ve teknolojik araç-gereçler, bilginin
ve aynı zamanda iletişimin vazgeçilmez kaynakları olarak
kabul edilmektedir
Engelli Hakları Sözleşmesi’nde ise bilgi, sadece kamu kurum ve kuruluşlarının işlem ve işleyişine değil, her türlü
bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kapsamaktadır. Bu anlamda bilgiye erişim, engellilerin e-devlet, e-sağlık, e-eğitim
gibi elektronik hizmetlerden yararlanabilmelerini, şehir
içi ve şehir dışı ulaşımlarını yardımsız olarak sürdürebilmeleri için ulaşım ve yön bilgileri dahil, kamu hizmeti ya
da kamuya açık hizmet veren her türlü tesis ve hizmetleri
kullanabilmelerini sağlayacak bir sistem içindeki bilgi ve
iletişime erişim olanaklarına sahip olmayı içermektedir
(Çağlar,2012;577).
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Engelliler hakkında kanuna göre engelli, doğuştan veya
sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal,
duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yasama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve koruma,
bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir (5378 sK.,md. 3).

sürebilmeleri için toplumun diğer üyeleriyle eşit şekilde
fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojisi dahil
bilgiye ve iletişime, halka açık diğer tesis ve hizmetlere erişimlerinin sağlanması gerekmektedir (Çağlar,2012;543).
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kaybedilmesi ve kısıtlanması durumunu ifade eder” şeklinde tanımlamıştır(Berberoğlu,2011:1).

Engelli bireyler sağlık hizmetlerine başvurmak istediklerinde, karşılarına pek çok engel çıkmaktadır. Dünya Sağlık
Araştırması verilerinin analizi sonucunda, sağlık hizmetlerine erişimde tutumsal, fiziksel ve sistem düzeyinde
karşılaşılan engeller bakımından engelli kadın ve erkekler
arasında, ayrıca engelli bireylerle engelli olmayan bireyler
arasında çok büyük farkların olduğu gösterilmiştir (World
Report on Disability,2011:69)
Fiziksel engeller sağlık hizmet binalarının mimari tasarımından, ekipmanla veya ulaşımla ilgili sorunlardan
kaynaklanabilmektedir. Engelli bireyler ve sağlık hizmeti
sunucuları arasındaki iletişim güçlükleri de sıklıkla sorunlara yol açmaktadır. Engelli bireyler, hizmet sunuculardan
randevu alırken, hastalığın geçmişine ve semptomlarına
ilişkin bilgi vermeye ya da tanı ve sağlık durumlarının
yönetimi hakkındaki açıklamaları anlamaya çalıştıklarında güçlükler ortaya çıkabilmektedir (World Report on
Disability,2011: 77 )
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Hasta
Hakları
Yönetmeliğin
“Öncelik
Sırasının
Belirlenmesini İsteme” başlıklı 10. maddesinde; sağlık kuruluşunun hizmet verme imkânlarının yetersiz veya sınırlı
olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini istemek hakkı
olduğu ancak acil ve adli vakalar ile yaşlılar ve özürlüler
hakkında öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzuat
hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.”
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Engellilik alanındaki olumlu gelişmeler 2010 yılında
Anayasal düzeye taşınmış ve Anayasanın 10’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, engelliler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağı hükmü getirilerek
engellilere yönelik pozitif ayrımcılık anayasal düzeyde bir
güvence kazanmıştır

Yukarıda sıralanan bütün bu mevzuatın içerdiği uygulamalar, engelli bireylere yönelik sağlık hizmetlerinin (ideal sayılabilecek seviyede) çerçevesini çizmektedir. Keza
bütün bu mevzuatın öngördüğü hizmet ve uygulamalar,
Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan “Özürlü Kişilere Yönelik
Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Genelge ile bir
bakıma özetlenmiştir. Bu genelgede engelli bireylerin
sağlık hizmetine ulaşımındaki engellerin kaldırılması
ve mağduriyetlerine yer verilmemesi adına yapılan bildirimler, genel hukuk ve evrensel kabul edilmiş ilkelere
uygundur.
Ülkemizde sunulan sağlık hizmetleri, her geçen gün son
teknoloji kullanımı, alt yapı gelişimi, insan gücü kapasitesi ve niteliği anlamında gelişmiş batı ülkelerini aratmayacak şekilde hatta birçok alanda da örnek olacak şekilde
gelişmektedir. Her zaman daha iyisini gerçekleştirme
adına, Bakanlık çalışmaları sürekli değişim ve yenilenme
sürecinden geçmektedir. Bu çalışmalardan biri de sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik hazırlanan Hizmet Kalite
Standartları›dır. Hizmet Kalite Standartları (HKS) sistemi
“Hasta ve Çalışan Güvenliği”ne odaklanarak sürekli kendini geliştirmek durumundadır. Buradan yola çıkarak,
kurumlarımızda tedavi gören özürlü hasta/hasta yakınları ile özürlü çalışanlar da bu anlamda düşünülerek
HKS içindeki ilgili standart maddeleri oluşturulmuştur.
Özürlülere yönelik yapılan uygulamalar HKS kapsamında
standartlar ise engelli kişiler için işlevsel düzenlemeler
bulunmalıdır. Otopark alanı, lavabo, tuvalet ve banyolar

engelli kişilerin kullanımına yönelik düzenlenmelidir.
Engelli kişiler için çıkış rampaları ve tutunma barları bulunmalıdır. Engelli kişilerin sağlık hizmeti almaları ile
ilgili olarak; öncelikli kayıt yaptırmaları, poliklinik alanlarında öncelikli oturabilmeleri, öncelikli muayeneleri sağlanmalıdır. Asansörlerde engellilere yönelik düzenleme
yapılmalıdır (Sağlık Bakanlığı.2012;21 )

2.

YÖNTEM

Araştırmanın bu bölümünde; araştırma deseni, çalışma
grubu, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve analizi
üzerinde durulmuştur.

2.1.

Araştırma Deseni

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli çalışanların
sağlık kurumlarında erişebilirliklerinin değerlendirilmesi
amacıyla yapılan nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanan bu çalışma “durum çalışması” deseni kullanılarak yapılmıştır.
Durum çalışmasında amaç belirli bir duruma ilişkin sonuçları ortaya koymak olduğundan elde edilen sonuçların farklı durumlara genellenmesi söz konusu değildir.
(Yıldırım ve Şimşek, 2006; 77).

2.2.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, 2014 yılında bir ilçede
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 13 özürlü kamu çalışanı oluşturmaktadır.
Örneklemde yer alacak çalışanların belirlenmesinde araştırmanın amacına uygun olarak amaçlı örneklem seçim
yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemindeki temel anlayış, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Burada önceden hazırlanmış bir dizi
ölçüt kullanılabileceği gibi ölçütler araştırmacı tarafından
da geliştirilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011; 85).
Bu çalışmada araştırmacılar, örneklem seçimindeki temel
ölçütü engelli olup son bir ayda ilçe devlet hastanesinden

Tablo 1. Kamu görevlilerin demografik özellikleri
No
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Kod

Cinsi

Yaşı

Özürlülük durumu

No

Kod

Cinsi

Yaşı

Özürlülük durumu

1

A

Erkek

45

Ortopedik

8

H

Kadın

29

Ortopedik

2

B

Erkek

34

Ortopedik

9

I

Erkek

25

Görme

3

C

Kadın

38

Kronik hastalık

10

J

Erkek

44

Kronik hastalık

4

D

Kadın

33

İşitme

11

K

Erkek

33

İşitme

5

E

Erkek

41

Görme

12

L

Kadın

37

Kronik hastalık

6

F

Erkek

39

Görme

13

M

Erkek

32

Kronik hastalık

7

G

Erkek

36

Ortopedik
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Veri Toplama Aracı

Araştırma kapsamında kamu çalışanlarından veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Formun hazırlanma aşamasında ilgili literatür
taranmış, literatürdeki veriler doğrultusunda denemelik
görüşme maddeleri oluşturularak yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır.
Hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu, araştırma
konusu ile ilgili uzmanlıkları bulunan iki uzmana incelemeleri için verilmiştir. Uzmanlardan alınan bilgilere dayalı
olarak görüşme formuna son şekli verilmiştir. Görüşme
soruları hakkında uzman görüşü alınarak kapsam geçerliliği sağlanmıştır
Bu formda uzman görüşü doğrultusunda düzeltmeler yapılmıştır. Daha sonra yapılan pilot uygulama sonucunda
işlemeyen sorular çıkarılmış ve forma 4 soruluk son hali
verilmiştir. Ancak, görüşmeler yapılırken ileri sürülen görüşler bazında sondaj sorulara da yer verilmiştir
Uzman görüşü ile kapsam geçerliği sağlanan sorular,
her kamu çalışanına birebir uygulanmıştır. Sorular şu
şekildedir:
1. Hizmet aldığınız hastanenin fiziki yapısında zorlandığınız durumlar var mı?
2. Hizmet aldığınız hastanede engelli haklarını kolaylıkla kullanabildiniz mi?
3. Hizmet aldığınız hastanede bilgiye erişimde zorlandığınız durumlar oldu mu?

2.4.

Verilerin Toplanması

Nitel çalışmada katılımcıların kendilerinden neler beklendiği, sorulara cevap verirken nelere dikkat edilmesi
gerektiği konusunda yeterince bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla araştırmanın önemi ve kapsamı, bu
kapsamda kullanılan görüşme formu ve görüşme yöntemi konusunda katılımcılara doğrudan bilgi verilmiştir.
Daha sonra veri toplama aracı kamu çalışanlarına doğrudan uygulanmış ve uygulama süreci ortalama 30 dakika
sürmüştür.
Görüşmeler sırasında tarafsız kalınmaya, kişileri yönlendirmemeye özen gösterilmiştir. Görüşmeler sırasında
kişilerde gerginlik, kaygı ve stres yaratmamak amacıyla
her hangi bir ses ya da görüntü kayıt aracı kullanılmamış,
sorulara verilen yanıtlar görüşme formlarına el yazı ile
aktarılmıştır

Verilerin Analizi

Görüşme formlarında elde edilen veriler NVivo 8 nitel
veri analizi programına aktarılarak “içerik analizi”yle çözümlenmiştir. İçerik analizinde temelde yapılan işlem,
birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar
çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun
anlayacağı biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım
ve Şimşek, 2006; 227).
Araştırmacı tarafından belirlenen kodlar benzerlik ve
farklılıklar dikkate alınarak, birbiriyle ilişkili olabilecek
kodlar bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur.
Bu amaçla toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, daha sonra ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı
bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir. Araştırmada
elde edilen temaların birbirine benzeyen verilerini belirli
kavramlar çerçevesinde bir araya getirilmiş ve bunları
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenmiş ve
raporlaştırılmıştır.
Bu çalışmada kodlamalar ve temalar NVivo 8.0 programı yardımıyla oluşturulmuştur. NVivo 8.0 programı ile
çok geniş kapsamlı içerikler kolaylıkla kodlanabilmekte,
karmaşık bilgiler basitçe düzenlenmekte böylelikle verilerin bütününe hâkim olunması sağlanmaktadır. NVivo
8.0 programı kodlamalar yapılırken hızlı geri çağırma ve
daha sonra analiz yapmaya fırsat vermektedir. Bununla
birlikte model, grafik ve matrisler oluşturarak araştırmacının yeni fikir ve ilişkileri fark etmesini ve bulgularını daha görsel olarak ortaya koymasını sağlamaktadır
(Cassell vd.,2005; 49).
Araştırmacılar tarafından yapılan yorumları desteklemek
ve katılanların bakış acılarını yansıtmak amacıyla görüşme
metinlerinden örnek alıntılara yer verilmiştir.

3.
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hizmet almış olma şeklinde belirlemişlerdir. Araştırmada
yer alacak kamu görevlileri A, B, C, D, E ve F şeklinde kodlanmıştır. Bu kamu görevlileri demografik özellikleri Tablo
1’de verilmiştir

BULGULAR

Bu bölümde verilerin analizinden elde edilen bulgular,
araştırmanın amaçlarında yer alan soruların sırası dikkate
alınarak verilmiştir.

3.1.

Hastanenin Fiziki Çevre Erişebilirliğindeki
Sorunlar

Çalışma grubunda yer alan engelli kamu çalışanların
hastanedeki fiziki çevre erişebilirliğini ilişkin görüşleri şekil
1’de yer almaktadır.
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levhaları ” temasına yapıldığı tespit edilmiştir. Bu temaya referans olan kamu çalışanların görüşleri aşağıda
örneklendirilmiştir.
“İşaret dili bilen personel olmayınca hastanede çok
zorlandım……” ( K,33,işitme), “ işaret dili bilmeyen doktorla
anlaşmam zordu……………” (D,33,işitme), “Hastanenin web
sitesinde işitme engelliler için tanıtıcı video programı aradım.
Maalesef bulamadım………….” ( K,33,işitme), (D,33,işitme).

“Görme engelliler için oluşturulan sarı renkli takip çizgilerin
üzerlerinde engeller vardı……….” (E,41,Görme ),
Şekil 1:

Hastanenin fiziki çevre erişebilirliğindeki sorunlarına
ilişkin şematik gösterimi

Nitel analiz sonucunda en fazla yüklemenin “asansör genişliği, muayene masası, engelli otopark” temasına yapıldığı tespit edilmiştir. Bu temaya referans olan kamu çalışanların görüşleri aşağıda örneklendirilmiştir.
01-04 Mart 2016, Antalya
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“Yönlendirme levhaları dikkati çekici hale gelmeli………….” (
C,38, Kronik hastalık),

“Tıbbi Müdahale Onam Formu Braille Alfabe İle yazılmadığından formdaki bilgiler başkası tarafından okundu………………..”
(I,25,Görme )
“Hastane girişindeki refakatçi personelin yüzü gülmüyordu.
Soru sormaktan çekindim…….”(G,36,ortopedik), (J,44 kronik
hastalık).

“Asansörler o kadar dar ki rahat nefes alamadım……” ( B,
34,Ortopedik) ,“Asansör o kadar dardı sandalyemi hareket
ettirmekte zorlandım…”( G,36 Ortopedik)

3.3.

“Muayene masasına çıkarken o kadar zorlandım ki…….”(I,25,Görme), Muayene masasına çıkıp uzanmak benim için bir
ölümdü…………” ( H,29,Ortopedik).

Çalışma grubunda yer alan engelli kamu çalışanlarının
engelli haklarının kullanımına ilişkin görüşleri l şekil 3’de
yer almaktadır.

Engelli Haklarının Kullanımımdaki
Zorluklar

“Otoparkta arabamı yer bulmak için zorlandım…………” (M,
32, kronik hastalık), “Engelli otopark levhasına hiç dikkat
edilmeden normal kişiler arabalarını sıralamışlar………..” (
K,33,işitme )

3.2.

Bilgiye Erişimdeki Zorluklar

Çalışma grubunda yer alan engelli kamu çalışanlarının
bilgiye erişime ilişkin görüşleri şekil 2’de yer almaktadır.

Şekil 3:

Engelli haklarının kullanımımdaki zorluklara ilişkin
şematik gösterimi

Nitel analiz sonucunda en fazla yüklemenin “öncelikli kayıt hakkı, muayenede öncelik sırası, hasta mahremiyetinin sağlanması ” temasına yapıldığı tespit edilmiştir. Bu
temaya referans olan kamu çalışanların görüşleri aşağıda
örneklendirilmiştir.
“Öncelikli kayıt yaptırma hakkımı kullanırken diğer hastalar
tarafından rahatsız edildim……”
( A,45,Ortopedik),
“Diğer hastalar öncelikli kayıt yaptırma konusunda hakkımızın olduğunu bilmiyorlar ……………” (H,29, ortopedik).
“Muayene öncelik hakkımı kullanırken başka bir hasta ile
kavga ettim………….” ( B,34, Ortopedik),

Bilgiye erişimdeki sorunlarına ilişkin şematik gösterimi

Muayene öncelik hakkını belirten levhalar bulunmalı……..….”
(G,36,ortopedik), (J,44 kronik hastalık),( B,34, Ortopedik),

Nitel analiz sonucunda en fazla yüklemenin “refakatçi personel, işaret dili, web sitesi, yönlendirme

“Muayene olurken odada başka bir hasta vardı…………….”(
K,33,İşitme), ( J,44 Kronik hastalık),

Şekil 2:
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durumunda hastayla iletişim kurarken bu dili bilen hemşirelerden yardım istemeye yönlendirilmesi gereklidir.

Bu araştırmada en sık karşılaşılan sorunlar arasında; “asansör genişliği”, “muayene masasının yüksekliği”, “engelli otopark”, “refakatçi personel”, “işaret dili”, “web sitesi”, “yönlendirme levhaları”,” öncelikli kayıt hakkı”, “muayenede öncelik
sırası” ,”hasta mahremiyetinin sağlanması” olduğu kamu
çalışanları görüşleri çerçevesinde tespit edilmiştir.

Sağlık kurumlarındaki randevu sisteminin görsel olarak
da erişilebilir olması da zorunludur. Bunun için telefonla
randevuya alternatif olarak, internet üzerinden randevu
verilmesi, kurumda randevu verme bölümünde çalışan
personelin işaret dilini bilen personelden seçilmesi ya da
bu konuda zorunlu eğitime tabi tutulması düşünülebilir.

Kayıtlı olan özürlü bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanırken karşılaştıkları sorunlar incelendiğinde; % 69,8’i
hastane işlemlerini takip etmede başka birine ihtiyaç duyduklarını, % 53,3’ü sağlık çalışanları ile yeterli düzeyde
iletişim kuramadıklarını, % 47,5’i sağlık personelinin özrü
ve tedavisi hakkında yeterli bilgi veremediğini, % 47,4’ü
sağlık kuruluşu içinde hareket güçlüğü yaşadıklarını, %
45,6’sı sağlık kuruluşuna giderken ulaşımda engellerin olduğunu belirtmiştir (TÜİK 2011,32).

Bunun dışında, ekranda işaret diliyle duyuru yapılması gibi
yöntemler benimsenerek sağlık kurumlarında görsel iletişimin yaygın olarak kullanılması politika olarak benimsenmelidir. Bu amaçla, sağlık kurumlarının belirli oranda işaret
dili bilen personel istihdam etmesi zorunlu kılınabilir.

Engelli vatandaşların Hastane, sağlık ocağı vb. yerlerden
hizmet alırken karşılaştıkları sorunların belirlenmesi amacıyla sorulan bu soruya verilen cevaplar şu şekildedir.
Hastanede işlerimi hallederken başkasının yardımına ihtiyacım var cevabı verenler %26,5 Sağlık çalışanlarıyla iyi
iletişim kuramıyorum %16, sağlık personeli sağlık sorunlarımla ilgili yeterli bilgi vermiyorlar %11,5, sağlık kurumlarına giderken ulaşım sıkıntısı çekiyorum %5,5,Hastane binaları yeterli konfora sahip değil %5 (KÜÇÜKTIĞLI, 2012:26)
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ÖNERİLER

Sağlık kurumlarının fiziksel erişilebilirliğinin sağlanması,
aynı zamanda muayene odalarının, tanı cihazlarının, tuvaletlerin, kantinlerin de özürlüler açısından erişilebilir
olmasının sağlanması zorunludur.
Sağlık kurumlarında yaygın olarak sözlü iletişim kurmakta
zorluk çeken özürlü bireyler olduğunu göz önüne alarak,
sağlık personelinin işaret dili öğrenmesi desteklenmelidir.
İşaret dili öğrenen sağlık personeline anlamlı bir miktarda dil tazminatı ödenmesi özendirici bir yöntem olarak
düşünülebilir. Hekimlerin işaret dili öğrenmemiş olması

KAYNAKLAR

hakkı

ve

01-04 Mart 2016, Antalya

SONUÇ VE TARTIŞMA

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

4.

303

SÖZEL BİLDİRİLER
SB-353

ACİL SERVİSLERDE HASTA GÜVENLİĞİ SORUNLARI
Yurdagül ERDEM
Prof.Dr., Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ABD, erdemyurd@gmail.com

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET
Hızlı gelişen teknolojinin sağlık alanında da yaygın kullanımı sonucunda sağlık hizmetlerinin en önemli konusunu hasta güvenliği
oluşturmaya başlamıştır. Acil servisler, bakımın aciliyetinin söz konusu olduğu, ani, beklenmedik, yaşamı tehdit eden bir duruma
sahip bireylerin başvurduğu, fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunların bir arada yaşandığı karmaşık bakım alanlarıdır. Pek çok
hastane acillerinin erişkin hastalarla birlikte çocuk hastaları kabul ettiği, çoğunda çocuklara her türlü tedavi girişimi yapabilecek
donanıma sahip olmadıkları bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerde de ayaktan bakım hizmetlerinin %10’unun acil servise başvuru
olduğu, acilde (çocuk ve erişkin) hastaların doktoru görmek için bekleme süresinin ortalama 46,5 dakika ve bir hastanın ortalama
3.5 saat acilde kaldığı belirlenmiştir. Ülkemizde hastaların %30’a yakını acillerden giriş yapmaktadır. Ülkemizde pediatrik/erişkin
acillerde çalışan acil uzman hekim/hemşire sayısal yetersizliğinin çok önemli boyutlarda olduğu bildirilmektedir. Ülkemizde acil
servis hizmetleri, acil servis hizmetleri uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ (2009)’e göre yürütülmektedir. Acil servisler
seviyelendirilmiş ve kapasitesine göre triyaj yapması belirlenmiştir. Bu çabalara rağmen, acil servislerde araç-gereç, fiziksel alan
ve personel kaynaklarını aşan oranda kalabalık olmakta ve hastaların hasta güvenliğini tehdit etmektedir. Bu derleme makalede,
hasta güvenliği sorunları çeşitli boyutları ile tartışılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, acil servis, triyaj, çocuk, erişkin

ISSUES OF PATIENT SAFETY IN THE EMERGENCY DEPARTMENT SETTING
SUMMARY
The widespread use of the fast-developing technology in the field of health has started to build the most important issue of
health care as a result of patient safety. Emergency services, maintenance of the urgency of the case, sudden, unexpected,
it refers to individuals with a life-threatening condition, physical and complex care areas are experiencing a combination of
psychological and social problems. Many hospitals that agreed pediatric patients with adult emergency patients, most of the
children are known to have the hardware to do all kinds of intervention. Of ambulatory care services in developed countries,
where the emergency department of 10%, in an emergency (children and adults) the waiting time to see a doctor, it was
determined that an average of 46.5 minutes and a patient’s average of 3.5 hours of stay in the emergency room. Close to 30% of
patients in our country is to enter the emergency room. In our country, the pediatric / adult emergency workers in emergency
specialist physician / nurse is reported to be in very important aspects of digital failure. National emergency services, emergency
services notification about application procedures and principles (2009) carried out according to. Emergency services were
determined to triage and graded according to capacity. Despite these efforts, the emergency tools, being in a crowd in excess of
the rate of physical space and staff resources and threaten patient safety of patients. In this review article, patient safety issues
were discussed with various sizes and presented solutions.
Keywords: Patient safety, emergency department setting, triage, children, adult

1.

GIRIŞ

Hızlı gelişen teknolojinin sağlık alanında da yaygın kullanımı sonucunda sağlık hizmetlerinin en önemli konusunu
hasta güvenliği oluşturmaya başlamıştır. Hasta güvenliği;
hastaların tedavi ve bakımları sırasında oluşabilecek zararlardan kaçınmak, kaza eseri yaralanmaları engellemek,
hata olasılığını azaltmak ve önlemektir (Joint Commission
International, 2010). Acil servisler, bakımın aciliyetinin söz
konusu olduğu, ani, beklenmedik, yaşamı tehdit eden bir
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duruma sahip bireylerin başvurduğu, fiziksel, psikolojik
ve sosyal sorunların bir arada yaşandığı karmaşık bakım
alanlarıdır (Tekşam, 2009).
Acil servisler pek çok hasta için hastaneye giriş kapısıdır
ve hızlı geçiş yoludur. Çok sayıda hasta farklı bakım sağlayıcıları arasında bu alanda geçiş yaparlar, tedavi sonucu ya taburcu olur ya da yatışa alınırlar. Acil servisler aynı
zamanda tanı belirsizliğinin olduğu, bazı hastalara resesitasyon gerektiren, adli sorunlarla (şüpheli ölüm, ansızın
ölüm, beklenmedik ölüm, çocuk istismarı, zehirlenmeler

22-49 yaş arasında abdominal ağrılar, 50-64 yaş arasında gögüs ağrısı, 65 yaş üzerinde kalp krizlerinin yer aldığı belirlenmiştir. Aynı araştırmada acil servise başvuran
vakaların %35.3’ünün zehirlenme, kaza ve travma, tıbbi
tedavinin yan etkileri nedeniyle başvurduğu, kaza ve travma başvurularının %41’inin motorlu araç kazaları olduğu
saptanmıştır.

Acil servislerde araç-gereç, fiziksel alan ve personel kaynaklarını aşan oranda kalabalık olmakta ve hastaların hasta güvenliğini tehdit etmektedir. Pek çok hastane acillerinin erişkin hastalarla birlikte çocuk hastaları kabul ettiği,
çoğunda çocuklara her türlü tedavi girişimi yapabilecek
donanıma sahip olmadıkları belirtilmiştir (O’Neill ve diğ.
2004). Takata ve diğ. (2008) çocuk acillerdeki hasta güvenliğini azaltan tıbbi hatalara yanlış hasta kimliklendirmesi,
erişkin acil personelinin çocuk yaş grupları ile çalışma deneyimlerinin yetersizliği, çocuk ilaç dozlarının hesaplanma
hataları, hastane öncesi personel, acil personeli, vardiyalar arası personel ve aile arasında iletişim eksikliği, yanlış
tanı, yanlış tedavi ve araç-gereç eksikliklerinin neden olduğunu belirtmiştir.

Hasta güvenliğini tehdit edebilecek bir diğer sorunda personel eksikliği yanında personelin bilgi eksikliğidir. Çalışmalar çocuk acil servislerinde özel eğitim almış
“Çocuk acil tıp uzmanı” hekimlerin ve eğitimli sağlık personelinin bulunmasının ölüm oranlarını belirgin derecede
azalttığını göstermektedir (Molyneux ve diğ.2006; Hunt
ve diğ, 2006). ABD’de 2006’da yapılan bir çalışmada acil
çalışanlarının çocuk hastalarda ilaç dozu hesaplama, resesitasyon vb konularda nasıl ele alabilecekleri konusunda
çok bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir (Hunt ve diğ.
2006). Yine aynı yıl Malawi’de The Queen Elizabeth Central
Hospital’da yapılan bir çalışmada çocuk acil servisi yeniden yapılandırılmış ve personellere çocuk acil konusunda
eğitim verilmiş, triyaj uygulaması başladıktan sonra 5 yaş
altı yatan hasta çocuk ölümleri %10-18’den %5-8 düzeyine
inmiştir (Şekil 1) ( Molyneux ve diğ.2006 ).

2.

ACIL SERVISLERDE HASTA
GÜVENLIĞI SORUNLARI

Acillerde kalabalığa bağlı hastalar uzun süre bakım ve
gözetim için bekleyebilmektedir. Hastaların uzun süre
acilde bakım, gözetim ve konsültasyon için beklemesine
bağlı daha fazla ağrı ve acı çekme olasılığı bulunmaktadır (O’Neill ve diğ. 2004; Barate ve diğ. 2007). McCaig ve
Burt (2005) tarafından açıklanan ABD’de Ulusal Hastane
Ayaktan Tıbbi Bakım Araştırması (NHAMCS, 2003) sonuçlarına göre, ayaktan bakım hizmetlerinin (çoğu doktor
muayenehanesi) %10’unun (ülkemizde bu oran %30’a yakındır) acil servise başvuru olduğu, acilde (çocuk ve erişkin) hastaların doktoru görmek için bekleme süresinin
ortalama 46,5 dakika ve bir hastanın ortalama 3.5 saat
acilde kaldığı belirlenmiş. Acile başvurularda yaş özelliklerine göre sıklıkla 13 yaşın altında faranjit gibi akut solunum yolu hastalığı olan çocuklar, 13-21 yaş arasında
adolesan ve genç ergenlerde kesici-ezici yaralanmalar,

Ülkemizde acil sağlık hizmetleri, Yataklı Sağlık Tesislerinde
Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları
Hakkında Tebliğe (2009) göre yeniden düzenlenmiş, acil
hasta kapasitesi, acil vakaların özelliği ve vakanın branşlara göre ağırlıklı oranı, fiziki şartları, bulundurduğu malzeme, tıbbi donanım ve personelin niteliği, hizmet verdiği
bölgenin özellikleri, bulunduğu konum, bünyesinde faaliyet gösterdiği sağlık tesisinin statüsü gibi ölçütler dikkate
alınarak I., II. ve III. Seviye olarak sınıflandırılmıştır. Seviye
1 olan acil servisler acil servis hizmetlerinin ağırlıklı olarak
pratisyen tabiplerce 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak yürütüldüğü, üst düzey bakım gerektiren hastaların stabilizasyonu sağlandıktan sonra ileri seviyeli acil
servislerin bulunduğu sağlık tesislerine sevk edildiği, daha
çok ayaktan stabil hastaların muayene, tetkik ve tedavilerinin yapılabildiği, gerektiğinde kısa süreli müşahedenin
sağlanabildiği acil servislerdir. Seviye 2 olan aciller, acil
hastaların pratisyen tabiplerce karşılandığı, dahili veya
cerrahi branşlardan en az birer uzmanın sorumluluğunda, 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak uzman
Şekil 1:
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ve yaralanmalar) sıkça karşılaşılan yoğun stres ve kaygı
alanlarıdır (Goldman ve Koren, 2007). Amerika Birleşik
Devletleri (ABD)’de acil servise başvuran (2014) vakaların
çoğunu erişkinlerin oluşturduğu, her 5 hastadan birisinin
15 yaşın altı çocuk hastaların (%19.6) olduğu, bu olguların
%5’inin yatırılarak tedavi edildiği belirtilmiştir (Ball ve diğ,
2014).
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Etkin Çocuk Acil Servis
Hizmetinin Hastanede
Çocuk Ölümlerinin
Azalmasına Etkisi
(Molyneux ve diğ.2006;
Türkiye Çocuk Yoğun
Bakım-Çocuk Acil Tıp
Hekim İnsangücü
Raporu, 2008’den
alınmıştır).
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düzeyinde acil sağlık hizmetinin verilebildiği, diğer branş
uzmanlarının ise ihtiyaca göre icap (evde nöbet) yöntemi
ile acil sağlık hizmeti sunduğu acil servisler olarak belirlenmiştir. Seviye 3 olan aciller ise bünyesinde Dahiliye,
Genel cerrahi, Kadın hastalıkları ve doğum, Çocuk sağlığı
ve hastalıkları, Ortopedi ve travmatoloji ile Beyin cerrahi,
Kardiyoloji, Nöroloji, Anestezi ve reanimasyon branşlarında ve bu branşlara ilave olarak hasta yoğunluğuna göre
gerektiğinde diğer branşlarda da 24 saat kesintisiz hizmet
esasına dayalı olarak uzman düzeyinde acil sağlık hizmeti
verilebilen acil servislerdir (Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil
Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında
Tebliğ, 2009). Ülkemizde de sıklıkla çocuk acil servisleri
ayrı bir servis olmayıp, hastanelerin erişkin acilleri ile birlikte olan servisler biçimindedir.
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Ülkemizde pediatrik/erişkin acillerde çalışan acil uzman
hekim/hemşire sayısal yetersizliğinin çok önemli boyutlarda olduğu bildirilmektedir. Türkiye Çocuk Yoğun BakımÇocuk Acil Tıp İnsangücü Raporu (2008)’na göre 100.000
çocuğa düşen çocuk acil tıp uzmanı sayısı yalnız 0,04 olup;
bu oran ABD’nin 1/40’ı, Avustralya’nın 1/39’u, Kanada’nın
1/22’i kadardır. Ülke sağlık sisteminde acillerde performansa dayalı hizmet beklentisi daha fazla vakanın acillere
kabulüne neden olmakta ve acil başvurularından ücret
alınmaması acil olmayan vakaların da başvurmasına yol
açmaktadır. Buna çözüm olarak acil olmayan vakalardan
ücret alma politikası oluşturulmuştur. Ülkemizde acil vakalarının çoğunu erişkin hastalar oluşturmaktadır. Yılda
yaklaşık 15.000.000 çocuk, acil polikliniklerine başvurmakta, bunların yaklaşık 3.000.000 kadarı “çok acil” hastalardan oluşmaktadır.
Ülkemizde acil servis hizmetlerinin uygulama usul ve
esasları hakkında tebliğ (2009)’de acil hizmetlerinin özellikle uzman hekim gözetiminde pratisyen hekimlerce verilmesi gereken hizmetler olduğunun altı çizilmiştir. Buna
ek olarak acilde çalışacak hemşirenin ve diğer personelin
eğitim görmüş ve tecrübeli olması zorunluluğu vurgulanmıştır. Türk Tabipler Birliğince 2011’de yayınlanan Türkiye
ve Dünya’da hasta güvenliği raporunda, sağlık çalışanlarının hasta güvenliğini tehdit eden durumlara ilişkin görüşlerinde sıklık sırasına göre aşırı iş yükü (%93.7), hekimin
hastaya ayırdığı sürenin yetersizliği (%92.8), sağlık çalışanlarının eğitim yetersizliği (%84)’nin ilk 3 sırada yer aldığı
görülmüştür.
Çalışmalar erişkin/çocuk acil kalabalığına katkıda bulunan en önemli faktörün, aslında acil olmadığı halde acil
bakım hizmeti almak isteyen hastalar olduğu, bu nedenle acile başvurular arasında gerçekten acil olan hastaların belirlenerek öncelikli bakım hizmeti alması gerektiği
belirtilmektedir (Tekşam, 2009; Aacharya ve diğ. 2011).
Bu hizmeti sağlamak için erişkin/çocuk acil birimlerinde,
bakım önceliğini belirleyebilmek için triyaj protokolleri
geliştirilmesi önerilmiştir. Triyaj: Acil servise başvuran
hastaların, hastalıkları ile ilgili şikâyetleri, belirtilerin
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şiddeti ve tıbbi durumlarının aciliyeti göz önüne alınarak
hekim veya bu konuda eğitim almış hemşire tarafından
yapılan öncelik belirleme işlemidir. Triyaj değerlendirmesi, hastalığın ciddiyetini belirlemek için subjektif ve
objektif verileri değerlendirerek hastanın iki-beş dakika
içinde hızlı yapılan değerlendirmesidir. Triyajda kısaca
doğru zamanda, doğru kişinin, doğru yerde, doğru nedenle bulunması hedeftir (Zimmermann, 2001; O’Neill
ve Molczan, 2003). Triyaj değerlendirmesi, birincil ve
ikincil değerlendirme kullanılarak sistematik bir şekilde
tamamlanmalıdır. Birincil değerlendirme; hastalığın ciddiyetini belirlemek için 30 saniyelik kısa bir süre içinde
hava yolu, solunum ve dolaşımın değerlendirilmesini
içerir. İkincil değerlendirme ise; daha genel bir değerlendirme için tepeden tırnağa detaylı bir değerlendirmeyi
içerir. Bu değerlendirme tamamlandıktan ve öykü alındıktan sonra, hastanın triyaj düzeyi belirlenerek sınıflandırılır. Bekleme salonunda bekleyen hastaların hasta
güvenliğini sağlamak için hastalar bu sistem ile yeniden
değerlendirilir ve hastanın durumundaki değişikliklere
göre gerekirse yeni düzey belirlenebilir.
Triyaj etik açıdan, adalet dağıtımının klasik bir örneği
olarak görülür. Hastalar akut durumuna göre sıraya konularak en acil olanına öncelik verilmesi“hasta güvenliği”
açısından önemlidir. Acil bakımda hastanın uzun süre
konsültasyon için beklemesi daha fazla ağrı çekmesine
neden olarak hasta güvenliğine zarar verme olasılığı ile
“zarar vermeme” etik ilkesinin ihlaline neden olmaktadır.
Amerika Acil Doktorları Birliği ve Acil Hemşireleri Birliği
(2012), acil hastaların bakım kalitesinin artırılmasında
“standardize edilmiş triyaj skalası ve acil durum sınıflama sistemi kullanımının” yararlı olacağını belirterek Acil
Durum Şiddet Indeksi (ESI) denilen 5 düzeyli triyaj skalasının kullanımını desteklemişlerdir (Gilboy ve diğ, 2012;
Barbara ve diğ, 2015). (Tablo 1). ABD’de (2011) hastanelerin acil servislerin %57’sinin bu triyaj sınıflama sistemini kullandıkları belirlenmiş. Acil Durum Şiddet Indeksi 5
düzeyli triyaj skalası ile yapılan çalışmalarda hemşirelerin
kullanımını kolay buldukları, subjektif karar vermeyi azalttığı ve diğer indekslerden daha doğru tanılama yapmayı
kolaylaştırdığı belirtilmiş. Bu indekse göre 1. ve 2. düzeydeki hastalar hızlıca tedavi altına alınmakta, 3. ve 4. düzeydeki hastalar acil departmanının minör travma alanlarına yönlendiriliyor, 5.düzey olan hastalar acil olmayıp,
mümkün olduğu zaman bakılabilir hastalar olup, bekleme
salonunda bekletilmektedir. Bu sınıflama sisteminin kullanımının; Hemşireler arasında dil-iletişim kolaylığı sağladığı, hemşirelerin diğer klinik hemşiresini aradığında “2.
düzey hastası için yatak arıyorum” dediğinde bunun “çok
acil” akut bakım gerektiren hasta olduğunu hemşirelerin
anlamasını kolaylaştırdığı, hizmet gereksinimlerini belirlemede hastane yöneticilerine de kolaylık sağladığı belirtilmiştir (Gilboy ve diğ, 2012).

SÖZEL BİLDİRİLER
Tablo 1: Beş düzeyli triyaj sistemi *

Düzey 1 Resüsitasyon-Yaşamı
tehdit eden kritik durum

Derhal tedavi gerektiren hayatı
tehdit eden yaralanma ya da
hastalığı olanlar

Tedavi ve tekrar izlem sıklığı

Vaka örneği

Renk

Derhal ve her 1-5 dakikada bir
izlem

Şiddetli travma, Kadiak arrest,
ciddi solunum sıkıntısı, nöbet
geçirme, şok tablosu

< 30 dakika

Göğüs ağrısı
Majör kırık
Ciddi ağrı
Diyabetik ketoasidoz
Akut karın
Yenidoğan ateşi

30-60 dakika

Basit kırık
Laserasyon
hastalar
Kontüzyon
Burkulma, Dehidratasyon

Sarı

Yeşil

Mavi

Düzey 2 Çok acil

Hayatı tehdit edebilecek ciddi
sağlık problemi olma ihtimali
olan hastalar

Düzey 3
Olası yaşamı tehdit edici
durum-Acil

Derhal tedaviyi gerektirmeyen
ciddi sağlık problemi olan

Düzey 4
Daha az acil olan stabil sağlık
durumu

Acilde değerlendirilmesi
gereken ancak durumu stabil
hastalar

60-120 dakika

Boğaz ağrısı
Döküntü
Konstipasyon
İmpetigo
Abrazyon

Düzey 5
Acil değil

Durumu stabil olan,
değerlendirmesinde yarar olan
hastalar

Mümkün olduğu zaman
bakılabilir.

Kulak ağrısı,
Dikiş alma, kontrol
Soğuk algınlığı semptomu
Minör ağrılar

Kırmızı

Turuncu

* Gilboy N, Tanabe T, Travers D, Rosenau AM. (2012). Emergency Severity Index (ESI): A Triage Tool for Emergency Department Care, Version 4. Implementation Handbook 2012 Edition. Agency for
Healthcare Research and Quality Publication No.12-0014.
*Barbara L Yoost,BL., Crawford LR. Fundamentals of Nursing: Active Learning for Collaborative Practice.Elsevier Inc. 2015.

Ülkemizde triyaj acil servis hizmetlerinin uygulama usul
ve esasları hakkında tebliğde (2009) tanımlanmaktadır.
Triyaj için öncelik sırasını belirlemede renk kodu, kırmızı,
sarı ve yeşil renkler kullanılmaktadır (Tablo 2). Dal hastaneleri ve bünyesinde I. Seviye acil servisi bulunan sağlık
tesislerinde triyaj uygulaması yapılması zorunlu değildir.
112 Acil ambulanslarıyla sağlık tesisine getirilen hastalara
triyaj uygulaması yapılmaz. Kabul işlemleri en kısa sürede
tamamlanır (Yataklı sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ, 2009).

Hastanelerde hasta güvenliğini en çok tehdit eden durumlardan birisi de ilaç güvenliğidir. Çalışmalar hemşirelerin hasta bakım sorumluluklarını yerine getirdikleri
zamanın %16,9 ila %26,9‘unu ilaç uygulama aşamasında
geçirmektedir. Barkodlu ilaç verme sisteminin ilaç verme
süresini azalttığı (36,49 saatten 18,42 saate) belirlenmiş
(Tsai ve diğ. 2010). Barkodlu ilaç verme sistemi (Barcode
Medication Administration System), okunabilir talimatlar
sağlaması, ilaçlar ve dozajları hakkında karar desteği sunması, yanlış ilacın uygulanması/order verilmeyen ilacın
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Düzey ve Akut olma durumu

Tablo 2: Türkiye’de Triyajda Kullanılan Renk Kategorileri*
Yeşil

Sarı

Kırmızı

Ayaktan başvuran, genel durumu itibariyle stabil
olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek basit sağlık
sorunları bulunan hastalar.

Yüksek risk olmayan hafif derecede her türlü ağrı
Genel durumu ve hayati bulguları stabil hastada her türlü basit belirti, basit
yara, küçük sıyrık, dikiş gerekmeyen basit kesiler

Suistimal riski/şüpheli çocuk
Kategori 1: Hayatı tehdit etme olasılığı, uzuv kaybı riski
Ateşi yüksek onkoloji hastası, steroid kullanan hasta,Nöbet öyküsü,
ve önemli morbidite oranı olan durumlar.
Orta derece solunum sıkıntısı, hipertansiyon
Kategori 2: Orta/uzamış dönem belirtileri olan ve
ciddiyet potansiyeli taşıyan durum.

Basit kanamalar
Bilinç kaybı olmayan minör kafa travmaları
Dehidratasyon olmayan kusma ve ishaller

Kategori 1: Hayatı tehdit eden ve hızlı agresif yaklaşım
ve acil olarak eş zamanlı değerlendirme ve tedavi
gerektiren durum.

Kardiyak Arrest
Solunum Arresti
Genel durumu bozuk çocuk veya infantlar

Kategori 2: Hayatı tehdit etme olasılığı yüksek olan ve
10 dakika içinde değerlendirilip tedavi edilmesi gerekli İlaç aşırı alımı olan hastanın yanıtsız veya hipoventilasyonda olması
durum.

*Yataklı sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin Uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/10/20091016-16.htm .
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uygulanmasının engellenmesi, hasta kayıtlarına daha hızlı
erişim/uzaktan erişim sağlaması açısından daha güvenli
görülmektedir (Tsai ve diğ. 2010).
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Çalışmalar, ilaç hatalarına benzer görünen ya da kulağa
benzer gelen ilaçların daha fazla neden olduğunu göstermektedir. İsmail ve Taqi (2013) makalesinde, ABD
Eczacılar (USP) birliğine göre ilaç hatalarının %15’ine ilaçta
isim benzerliği karışıklıklarının neden olduğu belirlenmiştir. Hastanede yatan hastaların %2-7’si ciddi ilaç hataları
ile karşılaşmaktadır. İlaç hatalarına bağlı hastalar 4.6 gün
fazladan hastanede kalmaktadır. Bazı ilaçların sözel order
alındığında kulağa benzer gelmesinin sorun olduğu görülmüştür. Acillerde de sözel order fazla verilebilmektedir. İlaç güvenliği için, yüksek riskli ilaçların tanımlanması,
uygun ortamlarda saklanması, order kontrol sürecinde
eczacıların aktif rol alması, uygun teknikle ve mümkünse eczacı tarafından ilacın hazırlanması, hasta adına paketlenmesi, üzerine uygun kayıt ve etiket yapıştırılması,
hastanın yatış öncesi kullandığı ilaçların tespiti, etkileşen
ilaçlar ve ilaç yan etkilerinin gözlemlenmesi ve taburculuk
sonrası kullanılacak ilaçlar konusunda hasta/aile eğitimi
yapılması önerilmiştir (İsmail ve Taqi, 2013; Mansur, 2010;
Goldman ve Koren,2007).
Acil servislerde özellikle çocuk hastalarda üzerinde tıbbi
işlem yapabilmek için ebeveyn izni sorunu da hasta güvenliği açısından önemlidir. Ebeveyn izni genellikle küçük
çocukların (yasal olarak ülke kanunlarına göre vesayet
altında tutulma yaşında olan küçük çocuklar) tıbbi değerlendirme ve tedavisi için gerekli zorunlulukdur. Ancak
bu “ebeveyn onamı genel kuralı”nı yerine getirememe
durumuna acil servislerde sıklıkla rastlanabilmektedir.
Özellikle bir kaza ya da taravma halinde ambulnsla acile getirilen akut vakalarda bu ikilem yaşanabilmektedir.
Çocuk Hakları Sözleşmesi, Hastanede Yatan Çocuğun
Hakları Bildirgesi gibi uluslararası bildirgelerde de belirtildiği gibi tüm çocukların acil tedavi hizmetlerinden sınırsız
yararlanma hakkı bulunmaktadır. Acil durumlarda çocuğun yaşamsal risk altında kaldığı, ebeveynlerin ortamda
bulunmadığı durumlarda bu sorunla karşı karşıya kalınabilir. American Pediatri Akademisi (APA, 2011b) bu konuya
açıklık getirmiştir. Küçük çocukların yaşamı ya da sağlığı
tehdit altında olduğu durumlarda yasal karar vericinin
hazır bulunmadığı durumlarda sağlık çalışanları gerekli
tıbbi tedaviyi veya çocuğun daha detaylı tıbbi bakım alabileceği merkeze hasta transportunu sağlayabilir. APA, bu
yaklaşım için etik temeli “çocuğun en iyi yararını aramak
(yararlı olma ilkesi) sağlık profesyonellerinin görevidir”e
dayandırmaktadır. Acil hasta çocuğun ebeveynlerinin yaşam kurtarıcı müdahaleyi reddettiği durumda da acil hekimi çocuğun üstün yararını gözeterek ebeveyn onamı aramaksızın acil müdahalede bulunabilmektedir.[İhmal ya da
istismara uğrayan çocuklarda çocuk koruma hizmetleri ya
da bölgesel hukuk otoriteleri (bizde savcılar) değerlendirme ve tedavi için onam verme otoritesine sahiptir.

3.

ÖNERILER

Hasta güvenliği için tıbbi hataların önlenmesinde Joint
Commission International (2010)’ın da önerileri doğrultusunda alınabilecek önlemler;
■■ Öncelikle tıbbi hataların tanınması ve onlardan ders
alınması gereklidir. Yasal, etik ve rekabete dayalı nedenler yüzünden tıbbi hataların ortaya çıkarılmaması
hataların tekrarına ve hastaların zarar görmesinin sürmesine yol açar. Bu durum; tıbbın “zarar vermeme”
ilkesi ile çelişir.
■■ Hasta kimliğinin doğru tanımlanması/ oda numarası
kesinlikle kullanılmaması,
■■ Etkin iletişimin sağlanması: sözlü istem alma yönetimi,
geri okuma ve doğrulatma,
■■ Acillerde doğru hastaya hızlı müdahale ve bekleme
sürelerinin azaltılması için triyaj sisteminin kurulması/
işletilmesi,
■■ Yüksek-riskli ilaçların yönetimi/konsantre elektrolit
solüsyonları gibi ilaçların hasta bakım ünitelerinde bulundurulmaması,
■■ Yanlış hasta, yanlış uygulamaları önlemek: işaretleme,
hasta kimlik tanımı, takım yönetimi,
■■ Sağlık hizmetine bağlı enfeksiyonları azaltma: uygun el
yıkama uygulamaları,
■■ Hastaların düşmelerine bağlı kaza ve yaralanmaları
engelleme: risk belirlenmesi.
■■ Klinik uygulama rehberlerinden, karar verme destek
sistemlerinden yararlanılması,
■■ Kritik yol haritaları (critical pathways) oluşturulması,
■■ Davranış değişikliğini sağlayacak eğitim programları,
■■ Yasal önlemler, akreditasyon, hizmet alıcılarının zorlamaları,
■■ Hasta güvenliği konusunun herkesin sahiplenmesi gereken bir konu olduğunun kabul edilmesi, çalışanlar ve
hastalar arasında açık iletişimin teşvik edilmesi,
■■ Çalışanlara hasta güvenliğini tehdit eden işlemleri belirleme ve azaltma konusunda sorumluluk verilmesi,
■■ Hasta güvenliği için kaynak ayrılması,
■■ Hasta güvenliğinin kalite iyileştirme programlarının
parçası haline getirilmesi gereklidir.
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SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ KAPSAMINDA EL
YIKAMANIN DOLAYLI KANTİTATİF İZLEMİ: BİR YOLU
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ÖZET
Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlarının önlenmesinde en kolay ve en etkili yol sağlık personelinin el yıkamasıdır. Bu
çalışmada el yıkama eğitimi ile kan kültür sonuçları ilişkisi irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: El yıkama, hijyen, koagülaz negatif stafilokok, kantitatif, izlem
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INDIRECT QUANTATIVE SURVEİLLANCE OF HAND WASHİNG FOR HEALTH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM: IS THERE A
WAY?
SUMMARY
Hand washing by the healthcare staff is the most easiest and effective way to prevent healthcare associated infections. The
relationship between hand washing training and blood culture results is evaluated in this study.
Keywords: hand washing, hygiene, coagulase negative staphylococcus, quantitative, surveillance.

1.

GİRİŞ

Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar hem hastane kalite yönetim sistemi kapsamında, hem de hasta güvenliği
kapsamında son derece önemlidir. (Peterson, 2006, who.
int, 2015) Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar hastanede kalış süresi, mortalite/morbidite ve maliyet artışları ile
yakından ilişkilidir. Bu nedenle sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi büyük önem taşımaktadır.
Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde
önde gelen ve en kolay yol sağlık çalışanlarının el hijyen
kurallarına uyumudur (Casewell 1977, Doebbeling 1992,
Webster 1994, Zafar 1995, Pittet 2000, Larson 2000, Conly
1989, Simmons 1990, MacDonald 2004, Swoboda 2004,
Hilburn 2003, Lam 2004, Won 2004, Zerr 2005, Rosenthal
2005, Johnson 2005.)
Günümüzde hastanelerde el hijyenine uyumun değerlendirilmesinde direkt gözlem, el hijyeni ürün kullanımının ölçümü ve bilimsel çalışmalarla el hijyen uyumunun
kontrolü gibi yöntemler kullanılmaktadır (http://www.
jointcommission.org/assets/1/18/hh_monograph.pdf).
Bununla beraber, el hijyeni uygulamasının izleminde kantitatif net bir metod tanımlanmamıştır.
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Koagülaz negatif stafilokoklar, insan patojeni olmakla
beraber, özellikle ciltte kolonize olurlar. Yeterli el hijyeni/
asepsi-antisepsi sağlanmadığında kan kültürleri ve beyin
omurilik sıvı kültürlerini kontamine ederek yalancı pozitifliklere neden olabilen ve katater enfeksiyonlarında sıkça izole edilen mikroorganizmalardır. (Sharek 2002, Hira
2010)
Çalışmamızda el hijyenine uyumun kantitatif izleminde,
hastanede yatan hastalardan alınan kan kültürlerindeki
koagülaz negatif stafilok izolasyon oranlarının yol gösterici olup olamayacağı irdelenmiştir.

2.

YÖNTEM

Hastanemizde 01 Ocak 2015 - 01 Ekim 2015 tariheri arasında yatan hastalardan alınan kan kültürü sonuçlarına,
20 Mayıs – 30 Haziran 2015 tarihi arasında tüm hemşirelere verilen el hijyen eğitiminin etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma prospektif kesitsel özellikte dizayn edilmiştir.
Çalışmada, otomatize kan kültürü sistemlerinden BacT/
Alert 3D (bioMérieux-Fransa) kullanıldı. Kan örnekleri hastaların ateşi yükselmeden hemen önce veya ateşli
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Çalışma süresince toplam 3639 kan kültürü alındı toplam
1019 kan kültüründe üreme oldu, bunların ise 415 tanesi koagülaz negatif stafilokok olarak tanımlandı (%40.7).
Aylara göre alınan kültür ve KNS sayıları tablo 1 de sunulmuştur. Toplam 113 hemşireye el hijyeni eğitimi verildi.
Eğitim öncesi 50 puan olan ortalama test skoru eğitim
sonrasında 59,73 puan olarak tespit edildi ve iki ortalama
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olarak değerlendirildi (p<0.05). Eğitim değerlendirilmesinde kullanılan
sorular tablo 2 de sunulmuştur.
Eğitim öncesi dönemde (Ocak-Nisan2015) toplam KNS
izolasyon oranı %42.1 iken eğitim sonrası dönemde

Hastanelerde el hijyenine uyumun takibinde kullanılan
yöntemler halen subjektiftir. El hijyenine tüm birim personellerince uyum gösterilmediği sürece amacına ulaşamamaktadır. Çalışmamız süre açısından kısıtlı olmakla beraber, bu konuda yapılacak kapsamlı çalışmalara öncülük
etmesi bakımından ilktir. Çalışmamız hastanelerde verilen
hizmet içi eğitimlerin etki süresine de ışık tutmaktadır.
Eğitimden sonraki 3 aylı dönemde tedrici bir yükselişle
oranların eğitim öncesi döneme benzer şekilde gerçekleşmesi son derece düşündürücüdür. Eğitim için personel
iş gücü kaybı göze alınmış ama verimliliğin maalesef son
derece kısa sürdüğü gözlemlenmiştir. Personel değişimi,
iş yoğunluğu veya algıda azalma nedeni ile bu durumla
karşılaşılmış olabilir. Eğitim sonrası dönemde sahada aktif
izlem ve düzeltici/önleyici faaliyetler, eğitimin desteklenmesi etkinliğine olumlu katkı sağlayabilir.
Sonuç olarak, el hijyenine uyumun takibinde KNS izolasyon oranlarının izlemi, bazal KNS izolasyon oranlarını bilen merkezlerde indirekt kantitatif bir yol olabilir. Ancak
bunu destekleyecek kapsamlı kontrollü prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
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(Temmuz-Eylül 2015) KNS izolasyon oranı %35.3 olarak
gerçekleşti. KNS izolasyon oranındaki bu düşüş istatistiksel olarak anlamı olarak bulundu (p<0,05). Eğitimin
tamamlanmasını izleyen Temmuz 2015 ayında alınan
kan kültürlerindeki KNS izolasyon oranı %32.2 olarak ve
tüm çalışma süresince en düşük düzeyde (bazal seviyede) gerçekleşti. Bu düşüklük de istatistiksel olarak anlamlı
bulundu (p<0,05). Ancak eğitimden sonraki diğer aylarda
KNS oranları tekrar yükseldi ( Ağustos % 33 ve Eylül %40.4)
Eylül ayı sonundaki KNS izolasyon oranı ile eğitim öncesi
oranlar arasında fark saptanmadı (p>0,05).
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dönemde farklı venlerden, erişkin hastalardan 5-10 ml,
çocuk hastalardan 1-4 ml olacak şekilde alındı. Şişeler
sisteme yüklendikten sonra pozitif alarm veren şişelerden preparat hazırlanarak Gram ile boyandı ve görülen
bakterinin morfolojisine göre, %5 koyun kanlı agar veya
McConkey agara pasajları yapılarak 35°C’de 24 saat inkübe
edildi. Üreyen bakterilerin tanımlanması Vitek 2 Compact
(bioMérieux, Fransa) testi ile biyokimyasal olarak gerçekleştirildi. Stafilokokların metisiline direnç durumları,
EUCAST önerileri doğrultusunda sefoksitin disk difüzyon
yöntemiyle tanımlandı. Tüm hemşirelere 20 Mayıs 2015
tarihinden başlayarak 30 Haziran 2015 tarihine kadar el
hijyeni alımı hakkında 1,5 saat süreli eğitim verildi. Eğitim
öncesinde ve sonunda 10 soru ile çoktan seçmeli ölçme
değerlendirme yapıldı. Tüm sonuçlar istatistiksel anlamlılık açısından IBM SPSS V22.0 ile değerlendirildi.

Tablo 1: Aylara göre alınan kan kültürü, toplam üreme ve KNS sayıları

KNS

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

58

43

45

38

52

49

37

44

49

TOPLAM ÜREME

128

109

102

98

119

95

115

132

121

TOPLAM KK

424

412

396

404

368

395

386

435

419

Tablo 2: Eğitim değerlendirme soruları
Sıra No

Sorular

1

El hijyeni ne zaman uygulanır?

10

2

Alkol bazlı el antiseptikleri hangi enfeksiyona karşı koruyucu değildir?

10

3

Eller mikroroganizmaların taşınmasında nasıl rol oynar?

10

4

Aşağıdakilerden hangisi ellerin mikrobiyolojik yükünü arttıran faktörlerdendir?

10

5

Aşağıdaki mikroorganizma taşıyıcılığı-risk faktörü eşleştirmelerinden hangisi bilimsel olarak gösterilmiştir?

10

6

Sıradan bir insanın elinde santimetrekarede yaklaşık ne kadar mikroorganizma bulunur?

10

7

El yıkama ile hedeflenen aşağıdakilerden hangisidir?

10

8

El dezenfektanı kullanım ilkesi hangi şıkta en doğru şekilde tanımlanmıştır?

10

9

Aşağıdakilerden hangisi el hijyen kalitesini kötü yönde etkilemez?

10

10

Non-steril eldiven ne zaman kullanılmamalıdır?

Toplam

Puan

10
100
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YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BASI YARASI ORANLARI
Ayper ÖNAL ALKAN1, Fatma KAYNAK1, Güliz DOMAÇ1
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi, İstanbul, Türkiye

1

Çalışmamız 2013-2014-2015 (on aylık) yıllarındaki yoğun bakım ünitemizdeki bası yarası gelişen hastaların risk puanları, evreleri,
bası yarası gelişen bölgeleri ve bası yarası oranları (%) incelenerek sonuçlar tablo şeklinde sunulmuştur.
Bası yaraları tüm sağlık bakım kuruluşları için önemli bir kalite ve bakım göstergesidir. Hasta güvenliği ve konforlu hasta bakımının
temelini oluşturur. Önleyici faaliyetler ile standart protokol ve bakımın planlanması, sağlık personeli, hasta ve yakınlarının
eğitimi, prevelans, insidans çalışmaları ile hastane yönetimlerinin dikkat etmesi gereken önemli hususlardır. Hastanemiz
kalite standartları gereği bası yaralarının kayıt ve değerlendirmesi için 2014 yılı itibari ile stoma ve yara bakım hemşiresi
görevlendirilmiştir. Yapılan eğitimler sonucunda değerlendirmelerin doğru yapıldığı ve bunun önemi vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bası Yarası, Bası Yarası Gösterge Oranları, Bası Yarası Oranları

INTENSIVE CARE UNIT PRESSURE WOUND THE RATE
SUMMARY
Case studies and in-service training are conducted to improve the quality of wound care and to ensure prevention activities
of the development of pressure ulcer in our hospital. Also, planning effective use of support surfaces, changing position of
hospitalization, using regular of barrier creams and the creating a record using consultation form by stoma-wound care nurses
are made. This study aims to prevent the development of pressure ulser while improving our quality of care and reducing costs,
along with to investigate the rate of pressure ulser indicator and sub-indicators in The Level III Intensive Care Unit in our hospital
and to emphasizes the importance of accurate record by comparing with literature.
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Hastanemizde yara bakım kalitesini arttırabilmek ve bası yarası gelişmesini önleyici faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla
hizmet içi eğitimler ve vaka analizleri yapılmaktadır. Ayrıca destek yüzey kullanımını etkin planlamak, hastanın yatış pozisyon
değişikliğini ve düzenli bariyer krem kullanımını sağlamak, stoma ve yara bakım hemşiresi konsültasyon formu kullanarak
kayıt oluşturmak gibi faaliyetler de yapılmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız, bası yarası gelişmesini önlemek, oluşan yaraların
ilerlemesini engellemek, bakım kalitemizi arttırırken, maliyeti düşürmek, bunlarla birlikte bası yarası gösterge oranlarımızı ve alt
göstergelerimizi inceleyip literatür ile karşılaştırarak etkin ve güvenilir yara bakımının, tedavisinin ve doğru kayıt sistemiyle bası
yarası takibinin önemini vurgulamaktır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

This research examines (2013-2014-2015) risk scores of developing pressure ulser, phases, areas and rates of patients with
developing pressure ulcer in our intensive care units by presenting in tabular form.
Pressure ulcer is an crucial quality indicator for all health care organizations. Pressure ulcer is the basis of patient care, patient
safety and comfort. Preventative activities, standard protocol, the planning of nursing care, health personnel, education
of patients and their families, the prevalence and incidence studies are considerable issues to the attention of hospital
administrators. According to the quality standards of our hospital, stoma and wound care nurse were assigned for registration
and evaluation of pressure ulcers in 2014. The results of conducted trainings was emphasized the importance and accurate
evaluation of pressure ulcer.
Keywords: Pressure Ulser, Indicator Rates of Pressure Ulser, Rate of Pressure Ulser

1.

GİRİŞ

Bası yaraları tüm sağlık bakım kuruluşları için önemli bir

personeli, hasta ve yakınlarının eğitimi, prevelans, insidans çalışmaları ile hastane yönetimlerinin dikkat etmesi
gereken önemli hususlardır.

kalite ve bakım göstergesidir. Hasta güvenliği ve konfor-

Hastanemiz kalite standartları gereği bası yaralarının kayıt

lu hasta bakımının temelini oluşturur. Önleyici faaliyet-

ve değerlendirmesi için 2014 yılı itibari ile stoma ve yara

ler ile standart protokol ve bakımın planlanması, sağlık

bakım hemşiresi görevlendirilmiştir.
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Bası yaraları tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur.
Çünkü basınç yaraları, hastanın yaşam kalitesini etkilemekte ve sağlık bakım maliyetini arttırmaktadır. (Efteli ve
Güneş, 2014)

Bası yarası, tüm dünyada ve ülkemiz de sağlık kurumları
için hastanın sağlığını tehdit eden önemli bir risk faktörü
olarak görülmektedir. Bası yarası, hastanın yaşam kalitesini düşürür, hastanede kalış süresini uzatır, sağlığına yeniden kavuşmasını geciktirir, komplikasyon gelişme riskini
arttırır. Hareket kısıtlılığı ve kronik hastalığı olan, yaşlı bireylerde hayatı tehdit eder. Önleyici faaliyetler ile basınç
ülserleri görülme sıklığı azaltılabilecek olmasına rağmen,
azalma görülmemekte ve önemli bir problem olmaya devam etmektedir (Ö. Uzun, 2010).
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Bası yarası, tek başına, basınç ya da yırtılma ile basıncın
bir arada sebep olduğu, genellikle kemik çıkıntıları üzerinde ortaya çıkan lokalize deri ve / veya deri altı doku hasarıdır (www.npuap.org 2015)

Bası yarası değerlendirmesi hasta güvenliği içinde yer
alan değerlendirmelerden biridir. Hastanın kliniğe kabul
edildiğinde yapılması gereken bası yarası risk değerlendirmesi; verilecek olan bakımın planlanmasını, takibini ve
sürekliliğini sağlamaktadır. Güvenilir, geçerli ve hastanın
içinde bulunduğu durumu tam olarak ortaya koyan risk
değerlendirme ölçeklerinin özellikle hastanın bakım kalitesini arttırması ve çalışanlar arasında bakım standardı
oluşturması açısından önemi çok büyüktür . Braden risk
değerlendirme ölçeği en yaygın kullanılan ölçek olup geniş yaş aralığındaki hasta grupları için kullanılabilecek en
güvenilir ve geçerli ölçektir . Ölçek; uyaranın algılanması,
nem, aktivite, hareket, beslenme, sürtünme ve tahriş olmak üzere 6 alt boyut içermektedir .(Ersoy ve Ark. 2013)
Hemşirenin öncelikli rolü, bası yarası risk değerlendirme ölçekleri kullanarak risk altındaki bireyleri değerlendirerek, bası yaralarına neden olan faktörleri ortadan
kaldırmaya yönelik önlemleri almak, deri bütünlüğünü
korumak, sürdürmek ve yara gelişimini önlemektir. Yara
geliştiğinde ise, iyileşmeyi sağlayacak ve yinelemesini önleyecek hedeflere ulaşmada bireysel özellikler doğrultusunda birey ve/veya ailesi ile birlikte, birey için en uygun
şekilde planlanan hemşirelik girişimlerinin uygulanmasına karar vermektir( H. Banu Katran 2015).
Amerikan Ulusal Basınç Ülseri Danışmanlık Paneli’nden
(NPUAP) alınan veriler akut bakım ünitelerinde insidansın
%0,4-38, uzun dönem bakım ünitelerinde %2,2-23,9 ve
evde bakım birimlerinde %0-17, prevelans oranlarının ise
akut bakım ünitelerinde %10-18, uzun dönem bakım ünitelerinde %2,3-28 ve ev bakım birimlerinde ise %0-29 arasında değiştiğini göstermektedir (Holy Wong ve Ark. 2015)
Avrupa’daki en son araştırmalarda 25 akut bakım hastanesinde 5947 hastanın ortalama prevelansı %18-20
olarak hesaplanmıştır. İngiltere, Belçika, İtalya, Portekiz
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ve İsveç’te bir veya daha fazla basınç ülseri gelişen 1078
hastada nokta prevelans %18,2, İngiltere’de %21,9 olarak
tespit edilmiştir (Gencer ve Özkan 2015)

1.1.

Bası Yarası Evreleri (NPUAP)

Evre 1:
Genellikle kemik çıkıntılar üzerindeki sınırlı bir alanda ortaya çıkan, deri bütünlüğü bozulmamış olan, parmakla
basmakla solmayan kızarıklık.

Evre 2:
Kırmızımsı pembe renkte yara yatağına sahip kısmi
kalınlıkta dermis kaybı ve vezikül vardır.

Evre 3:
Tam kalınlıkta doku kaybı , yara yatağında deri altı yağ dokusu görülebilir, kemik, tendon ya da kaslar etkilenmemiştir, sarı, siyah nekrotik ya da cepler ve tüneller bulunabilir.

Kemik, tendon veya kasların etkilendiği tam kalınlıkta
doku kaybı, cepleşme ve tünelleşme vardır.

2.

AMAÇ

Bu çalışmadaki amacımız, bası yarası gelişmesini önlemek,
oluşan yaraların ilerlemesini engellemek, bakım kalitemizi
arttırırken, maliyeti düşürmek, bunlarla birlikte bası yarası
gösterge oranlarımızı ve alt göstergelerimizi inceleyip literatür ile karşılaştırarak etkin ve güvenilir yara bakımının,
tedavisinin ve doğru kayıt sistemiyle bası yarası takibinin
önemini vurgulamaktır.

3.
3.1.

BULGULAR
2013-2014-2015 (on aylık) Yılları YBÜ Risk
Puanları, Evreleri ve Bası Yarası Oranları
(%)
Çok
Yüksek
Yüksek 1.Evre 2.Evre 3.Evre 4.Evre
Risk
Risk

Bası
Yarası
Oranı

Düşük
Risk

Orta
Risk

2013

5.30

2.70

73.30

18.70

56.30

39.6

4.20

0

9.30

2014

0.65

5.81

65.81

27.74

26.18

59.95

8.90

5.34

17.61

2015

0

10.26

97.44

16.47

17.83

70.06

12.1

0

11.84
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Evre 4:

Bası yarası risk puanlarına göre dağılım oranlarına bakıldığında düşük risk grubu hasta oranlarımız azalmış, orta risk
grubundaki hasta oranımız artmış, yüksek risk grubundaki
hasta oranımız artmış, çok yüksek risk grubundaki hasta
oranlarımız önce artış gösterirken sonrasında düşme eğilimi göstermiştir. Bu değişimlerin stoma ve yara bakım
hemşiresinin yaptığı eğitimler sonrası hemşirelerin hastaların risk değerlendirmelerinin doğru yapıldığı, bu doğrultuda oranlarımızın arttığı görülmektedir.
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Evrelerine göre gelişen bası yarası dağılım oranlarına baktığımızda evre 1’ deki oranlarımızda azalma, evre 2’deki
oranlarımızda artma, evre 3 deki oranlarımızda az miktarda artma, maliyeti yüksek olan evre 4 oranlarımızda da
azalma görülmektedir. Evre 2 oranlarımızdaki artış, hastaların sık değerlendirmeleri sonucu düzenli yara bakımı
neticesinde ileri evrelere progresyonun analamlı ölçüde
azalması nedeniyledir.

3.2.

2013-2014-2015(on aylık) Yılları YBÜ
Bölgelere Göre Bası Yarası Oranları(%)
Sacrum Topuk Torokanter Scapula Gluteal Bacak

Diğer

2013

53.26

4.36

16.30

6.52

4.35

3.26

11.95

2014

26.96

20.16

4.97

8.38

2.36

13.87

23.30

2015

30.68

20.45

8.52

2.84

9.09

16.48

11.94

Bölgelere göre bası yarası oranları değerlendirildiğinde, en sık karşılaştığımız alanlar olan sakral ve trokanterik bölgelerde azalma izlenirken topuk, gluteal ve bacak
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güncellenmesi için kliniğin uygun olduğu zamanlarda
tekrarı sağlanmaktadır.
7.

Kliniklere, Anestezi ve Reanimasyon ünitesine
yeni başlayan sağlık personeline “Bası Yarası Riski
Tanılama /Değerlendirme Formu”nun kullanımı ile ilgili eğitimler verilmektedir.

8.

Hastanemizin tüm kliniklerinde kullanılmak üzere
yara bakım ürünleri temini sağlanıp, ürünlerin doğru
ve etkin kullanımı için eğitimler verilmektedir.

9.

Tedavilerinin takibi için Plastik Cerrahi ve Kalp Damar
Cerrahisinden konsültasyonlar istenmektedir, önerilere göre tedavilerin devamlılığı sağlanmaktadır.

10. Kliniklere ve Anestezi ve Reanimasyon ünitesinde hastaların pozisyonu sırasında sürtünmeyi önlemek, hasta konforunu arttırmak için ara çarşaf
kullanılmaktadır.
11. Bası yarası olan ve risk taşıyan hasta ve hasta yakınlarına eğitimler verilip, ‘’Bası Yarası Önleme’’ ile ilgili
broşürlerin etkin kullanımı sağlanmaktadır.
01-04 Mart 2016, Antalya
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bölgelerinde artma olduğu görülmüştür. Bu artış, daha
önce bası yaralarının istatistiksel izleminde kullanılan indikatör formumuzda sadece sakral ve trokanterik alanlardaki yaraların bulunması ve revize ettiğimiz forma topuk,
gluteal ve bacak yaralarının da dahil edilmesiyle farkındalığını artması nedeniyledir. Scapuler alanda ise önce artma sonrasında ise azalma izlenmiştir.

Bası yarası oranlarımıza bakıldığında kayıt ve değerlendirilmenin ön planda olduğu 2014 yılında bası yarası oranlarımızda artma olduğu, 2015 yılında ise doğru kayıt ve
değerlendirme yapılırken oranlarımızda düşüş görülmüş
ve hedef oranın altında kalınmıştır.
Hedef değere aylık takipler ve 3 aylık dönemlerde ulaşılamaması durumunda, düzenleyici önleyici faaliyetlerin
planlaması gerekmektedir.

3.3.
1.

Anestezi ve Reanimasyon ünitesinde ve kliniklerde bası yarası kayıt, takip ve tedavisi Stoma ve Yara
Bakım Hemşiresi tarafından yapılmaktadır.

2.

Kliniklerde çalışan hemşirelere 2015 yılı hizmet içi
eğitim planı altında Bası Yarası ve Hemşirelik Bakımı
ile ilgili eğitimler planlandı ve uygulama planlanan tarihlerde yapılmaktadır.

3.

Koruyucu ekipmanlar olarak topuk koruyucu jeller
ve pedler kullanıldı, pozisyon verilirken pozisyon jelleri, yastıklar kullanılmaktadır. Koruyucu önlemler olarak bariyer krem, koruyucu sprey kullanılmaktadır.

4.

Anestezi ve Reanimasyon ünitesinde yara bakım
hemşiresi koordinatörlüğünde farkındalığı arttırmak
için vaka analizleri yapılmaktadır.

5.

Bası yarası olan ve risk puanı yüksek olan hastaların
antidekübit özelliğe sahip tempur yataklarda yatmaları planlanmaktadır, antidekübit özelliğe sahip olmayan yataklar için 10 adet yatak alım süreci başlatıldı ve
sonuçlandırıldı.

6.
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Düzenleyici Önleyici Faaliyetler (DÖF)

Anestezi ve Reanimasyon ünitesinde Bası Yarası ve
Hemşirelik Bakımı ile ilgili hizmet içi eğitimler yapılması planlanan tarihte uygulanmaktadır, bilginin

12. Anestezi ve Reanimasyon ünitesinde uygun faaliyetlerin duyurulması için yara bakım köşesi
oluşturulmuştur.
13. Hastanemizde İnme tanılı hastalarda bası yarası gösterge takibi ayrıca yapılmaktadır.

4.

SONUÇ

Sonuç olarak Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda
gösterge takiplerinin uygulanmasıyla bası yaralarının
düzenli takip sonucu tanının doğru konulması, doğru evrelendirme, evrelerin ilerleyişinin yavaşlaması ve yıl sonu
oranlarımızın düşüşünün sağlandığı görüşündeyiz.
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BIR DEVLET HASTANESINDE ÇALIŞAN HEMŞIRELERIN
ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE İŞ DOYUMLARI
ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI
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Yrd.Doç.Dr, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, cbu_ebelik@hotmail.com
3
Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
1

Bu çalışma, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerin örgüte bağlılıkları ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi
incelemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir araştırmadır.
Araştırma, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 237 hemşire ile yapılmıştır. Veriler
Tanıtıcı Bilgi Formu, Minnesota İş Doyumu Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği ile toplanmıştır.
Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama, independent
samples t test, one way Anova ve Pearson korelasyon analizi testleri kullanılmıştır.
Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 36.88±6.09 olup, %86.1’i kadındır. Araştırmaya katılan hemşirelerin Minnesota
Doyum Ölçeğinden aldığı “Genel Doyum” puanı 3.20±.52’ dir. Araştırmaya katılan sağlık personeli Minnesota Doyum Ölçeği
“İçsel Doyum” alt boyutundan 3.43±.51 puanını alırken, “Dışsal Doyum” alt boyutundan ise 3.02±.65 puan almıştır. Hemşirelerin
Örgütsel Bağlılık Ölçeğinden aldığı toplam puanı 56.21±9.07’ dir. Elde edilen bulgulara göre hemşirelerin en fazla gösterdikleri
bağlılık düzeyi devam bağlılık bulunmuştur. Minnesota İş Doyumu Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği arasında pozitif bir
korelasyon vardır (r=0560, p=0.00).
Anahtar Kelimeler: İş tatmini, Örgütsel Bağlılık, Hemşire.

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN EVALUATION OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND
JOB SATISFACTION OF NURSES IN A STATE HOSPITAL

01-04 Mart 2016, Antalya

ÖZET
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2

SUMMARY
In this descriptive study, it’s aimed to investigate the relationship between evaluation of organizational commitment and the
job satisfaction of nurses, who work in and a illnesses hospital.
237 nurses who work in a illnesses hospital, accepted to participate in this study. Data was collected with Personal Information
Form, Minnesota Job Satisfaction Scale and Organizational Commitment Questionnaire.
The data were analyzed on SPSS 15.0 package program. In data analysis, percentage, average, independent samples t test, one
way Anova and Pearson corelation analysis were used.
The mean age of nurses participating in the research was 36.88±6.09, 87.2 % of women. The “General Satisfaction” point taken
by the participants from Minnesota Satisfaction Scale is 3,20±,52. The participants got 3,43±,51 points and 3,02±,65 points from
“Inner Satisfaction” and “Outer Satisfaction” subdimensions of Minnesota Satisfaction Scale respectively. The point taken by
the participants from Organizational Commitment Scale is 56.21±9.07. According to the results, it has been found out that the
teachers show continuance commitment most. There is a positive correlation between Minnesota Job Satisfaction Scale and
Organizational Commitment Scale (r=0.560, p=0.00).
Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment, Nurse.
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GİRİŞ

Günümüzde hızla artan rekabet ortamı örgütlerin yenilikçi, motivasyonu yüksek ve verimli çalışanlara olan ihtiyacını arttırmıştır. Ancak çoğu örgütte çalışanların iş tatmini
ve moral düzeyleri çok düşük düzeyde kalmaktadır. Oysa
bir kurumun başarılı olması, o kurumda çalışanların iş tatminlerinin sürekli yüksek tutulmasını gerektirmektedir.
Örgütsel bağlılık ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen
birçok çalışmada, çalışanlardaki yüksek örgütsel bağlılık
ve iş doyumunun genellikle daha üstün performans ve
daha iyi üretkenlikle sonuçlandığı belirtilmekte ve ilişkinin
evrensel olduğunu savunulmaktadır. Nitekim kurumlarına bağlı olan çalışanların, örgüt gelişimi için daha fazla
çaba sarf edeceklerini ve dolayısıyla hem örgütün hem de
çalışanın daha başarılı olacağı, ortaya konan ürünün veya
hizmetin kalitesini olumlu yönde etkilediği başka yazarlarca da desteklenmektedir (Duygulu ve Aban, 2007: 62,
Pekuslu Sanar vd., 2013: 173).
01-04 Mart 2016, Antalya
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Literatürde, “örgütsel bağlılık” ile ilgili çok sayıda tanıma
rastlanmakla birlikte genel olarak örgüte bağlılık, “örgütün amaç ve değerlerine inanma ve onları kabul etme”,
“örgüt adına daha fazla çaba gösterme” ve “örgüt üyeliğini sürdürmek için sürekli isteklilik gösterme” şeklinde ifade edilmektedir (Duygulu ve Korkmaz, 2008:
11). Çalışanların örgütle ilişkisi ile şekillenen ve onların örgütün sürekli bir üyesi olma kararını almalarını sağlayan
davranıştır (Meyer ve Allen, 1997: 11) Literatürdeki tüm
örgütsel bağlılık yaklaşımları 3 temel öğeye dayanmaktadır. Bunlar; duygusal bağlanma, maliyet algılanması ve
zorunluluktur (Allen ve Meyer, 1990: 5). Araştırmacılar örgütsel bağlılığı, “duygusal bağlılık”, “devam bağlılığı” şeklinde ikiye ayırırken, daha sonraları bu öğeler sayesinde, iki
farklı bağlılık türüne “normatif bağlılığı” da eklemişlerdir
(Weiner, 1982: 418, Allen ve Meyer, 1990: 7).
İş doyumu bir çalışanın işinden aldığı zevkin derecesiyle
ilgilidir (Muchinsky, 2000). İş doyumu, insanların işleriyle
ilgili duygularını yansıtan tutumsal bir değişkendir. Basit
olarak iş doyumu insanların işlerinden hoşlanma derecesidir, iş doyumsuzluğu da insanların işlerinden hoşlanmama derecesidir (Spector, 1996: 693; Yelboğa, 2012: 171).
İş doyumu özellikle “etkili yönetim” için iş yerlerinde
önemli bir konudur. İş doyumu bir kişinin işiyle ilgili değerlendirmesinin olumlu duygu ya da memnuniyet verici
bir sonucudur. İş doyumu, genellikle çalışanların işlerine
ilişkin duyguları olarak tanımlanır. Bu duygular bireylerin
önceki iş yaşantılarına, beklentilerine ve sahip oldukları seçeneklere bağlıdır (Ergin, 1997: 26, Duygulu ve Korkmaz,
2008: 11). İşinden doyum alan bireylerin, iş yerinde, toplum yaşamında ve aile yaşamında olumlu davranışlar gösterme olasılığı oldukça yüksektir. İşinden doyum sağlamış
bir bireyin çalıştığı iş yerine katkıları ise göz ardı edilemez.
Özellikle yönetici hemşireler açısından işinden doyum sağlayan bir hemşireye sahip olmanın anlamının verimlilik, iş
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yerinde sağlıklı ve mutlu bir yaşam, işe zamanında gelme, işten ayrılma isteğinin düşük olması ve toplam olarak hemşirelik bakım hizmetlerinin kalitesinin yükselmesi
olduğu gözlenmektedir (Duygulu ve Korkmaz, 2008: 11).
Hemşirelikte işgücü kaybına neden olan işten ayrılmalar,
kesin verilere ulaşılamamkla birlikte, hastanelerde yüksek
oranda görülmektedir. Diğer taraftan, işten ayrılma yoluyla nitelikli insan gücünün azalması, hastane yönetimleri
için maliyeti artırıcı bir unsurdur. Ayrıca eksik elemanla
çalışma, mevcut hemşirelerde aşırı iş yükü nedeniyle ek
bir strese yol açma açısından önemli bir problem olarak
karşımıza çıkmaktadır (Duygulu ve Korkmaz, 2008: 11,
Corser 1998: 32). Bu durum sonucunda bakım kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmazdır (Duygulu ve
Korkmaz, 2008: 11, Alpender 1990: 51).
İş tatmini daha çok iş çevresi ile ilişkilendirilmesine karşılık, örgütsel bağlılık örgütün geneline karşı duyulan olumlu duygu ve tutumlar olarak ifade edilmektedir. Birbiriyle
ilişkili görünen bu iki kavram arsındaki temel farklılık,
bağlılığın daha çok örgütün amaçları ve değerlerinin bütününe uygunluğu temsili iken, iş tatmininin sadece işin
çeşitli boyutlarıyla ilişkili olmasıdır (Bayram Kök, 2010). İş
tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi
için dört model oluşturulmuştur. Bunlar:
1- İş tatmini örgütsel bağlılığa neden olur
2- Örgütsel bağlılık iş tatminine neden olur
3- Örgütsel bağlılık iş tatmini karşılıklı olarak ilişkilidir
4- Örgütsel bağlılık iş tatmini bağımsızdır
Yapılan çalışmalar, iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasında
kurulan bu modellerden ikisini önemli ölçüde desteklemektedir. Bunlardan birincisi iş tatminini örgütsel bağlılığın nedeni olarak gören modeldir. Diğeri ise, karşılıklı ilişki
modelidir. Bazı yazarlar tatminin bağlılığın nedeni olabileceğini savunurlar. Çünkü onlar tatminin çalışan tutumlarını daha hızlı düzenleyebileceğine devamlı ve istikrarlı olan
bağlılıktan daha hızlı değişebileceğine inanmaktadırlar.
Bazıları ise, karşılıklı ilişki modelini destekleyen bulgular
ortaya koymuşlardır. Bütün bu çalışmaların ortaya koyduğu nedensel sıralamanın farklılığı bir yana üzerinde durulan asıl nokta, değişkenler arasındaki önemli ve pozitif
ilişkidir. Gordon ve arkadaşları (1980) tarafından yapılan
çalışmada, tatmin ile örgütsel bağlılık boyutları arasında
pozitif ilişki üzerinde durulmaktadır (Bayram Kök, 2010).
Özellikle, günümüzde çalışanların sıradan bir üretim faktörü olmadığının anlaşılması ve uzun dönemde rekabette başarılı olmanın asli unsuru olarak insanın kabul edilişiyle birlikte, örgütlerin nitelikli işgücü talebi artmıştır.
Çalışanların nitelik düzeyinin artışı ise yeni sorunları ortaya
çıkarmıştır. Bunların başında nitelik düzeyi artan çalışanların örgüte bağlılığını sağlamak gelmektedir. Örgütlerde
çalışanlar arasında profesyonelleşme arttıkça, bağlılık
sağlamak daha fazla güçleşmektedir. Çünkü profesyonel
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2.1.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Amacı ve Tipi

Araştırma, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerin örgüte bağlılığı ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir
araştırmadır.

2.2.

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman

Araştırma, 01-30 Temmuz 2014 tarihleri arasında Manisa
Turgutlu Devlet Hastanesinde çalışmakta olan hemşireler
ile yapılmıştır.

2.3.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini 01-30 Temmuz 2014 tarihleri arasında ilgili kurumda çalışmakta olan hemşireler (n=285)
oluşturmuştur. Evrenin tamamı araştırmaya dâhil edildiğinden örneklem seçimine gidilmemiştir. Çalışmanın
yapıldığı tarihler arasında izinli, raporlu vs. olmayan ve
çalışmaya katılmayı kabul eden 237 kişiyle çalışma tamamlanmıştır (katılım oranı %83,16).

2.4.

Veri Toplama Araçları ve Uygulanması

Araştırma verilerinin toplanmasında; hemşirelerin tanıtıcı
özelliklerini içeren 8 sorudan oluşan anket formu, Minnesota
İş Doyumu Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır.
Minnesota İş Doyum Ölçeği: Weiss ve arkadaşları (1967)
tarafından geliştirilen ölçek Baycan (1985) tarafından
Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
yapılmıştır. (Cronbach Alfa = 0,77). 1-5 arasında puanlanan beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçek puanlamasında,
Hiç memnun değilim; 1 puan, Memnun değilim; 2 puan,
Kararsızım; 3 puan, Memnunum; 4 puan, Çok memnunum; 5 puan olarak değerlendirilmektedir. Ölçekte
ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Minnesota İş
Doyum Ölçeği içsel, dışsal ve genel doyum düzeyini belirleyici özelliklere sahip 20 madde ve 2 faktörden oluşmaktadır (Sanar vd., 2013: 173).
1.		 Alt Boyut (İçsel doyum): Başarı, tanınma veya
takdir edilme, işin kendisi, işin sorumluluğu, yükselme ve terfiye bağlı görev değişikliği gibi işin içsel
niteliğine ilişkin tatminkarlıkla ilgili öğelerden oluşmaktadır. Bu boyutun maddelerinden elde edilen

Genel doyum puanı 20 maddeden elde edilen puanların
toplamının 20’ye, içsel doyum puanı 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,
10, 11, 15, 16, 20 içsel faktörleri oluşturan maddelerden
elde edilen puanların toplamının 12’ye, dışsal doyum puanı 5, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19 dışsal faktörleri oluşturan
maddelerden elde edilen puanların toplamının 8’e bölünmesi ile elde edilmektedir. Ölçeğin nötr doyum puanı
3’tür. Ölçekten alınan puan 3’ten küçük ise iş doyumu düşük, 3’ten büyük ise iş doyumu yüksek olarak değerlendirilmektedir ( Köroğlu, 2012: 279).
Örgütsel Bağlılık Ölçeği: Türkiye’de literatürde yaygın bir
şekilde kullanılan ve kabul gören bu ölçek duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyut ve 18 maddeden oluşmaktadır. Her boyutta 6 madde
yer almaktadır. Ölçekte 3, 4, 5 ve 13. maddeler olumsuz
anlam içermektedir ve bu maddeler tersten kodlanmıştır.
Ölçeğin orjinalinde 7’li likert ölçeği kullanılmasına karşılık,
bu çalışmada 5’li likert ölçeğinin (5=Tamamen katılıyorum, 4= Katılıyorum, 3= Kararsızım, 2= Katılmıyorum, 1=
Hiç katılmıyorum) kullanılması tercih edilmiştir. Her boyut
için alınabilecek en yüksek puan 30, en düşük puan 6’dır
(Pekuslu Sanar vd., 2013: 173).
Araştırmanın verileri, ilgili hastane yönetimi ve Manisa
Kamu Hastaneler Birliği’nden izin alındıktan sonra, araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelere ilgili formlar
uygulanarak toplanmıştır. Uygulama süresi yaklaşık 10
dakikadır.

2.5.
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puanlarının 12’ye bölünmesi ile içsel doyum puanı
elde edilmektedir.
2. Alt Boyut (Dışsal doyum): İşletme politikası ve yönetimi, denetim şekli, yönetici, çalışma ve astlarla
ilişkiler, çalışma koşulları, ücret gibi işin çevresine
ait öğelerden oluşmaktadır. Bu boyutun maddelerinden elde edilen puanların toplamının 8’e bölünmesi ile dışsal doyum puanı bulunur.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

kişilerin bağlılığı, çalıştıkları kurumdan ziyade işlerinedir.
Dolayısıyla kendileri için iş yerinde kalmak; isteklerinin
karşılanması ve tatmin olmalarıyla yakından ilişkilidir. Bu
anlamda örgütler bu ilişkiyi destekleyecek ortam ve uygulamalar için çalışmaktadırlar (Bayram Kök,2010, Pekuslu
Sanar vd., 2013: 173).

Verilerin İstatistiksel Analizi

Elde edilen veriler, SPSS 15.0 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama,
independent samples t test, one way Anova ve Pearson
korelasyon analizi testleri kullanılmıştır.

2.6.

Araştırmanın Hizmet Kalite Standartları
İle Olan İlişkisi

00 01 01 43 00 Çalışan güvenliği açısından düzenlemeler
yapılmalıdır.
00 01 01 43 01
yapılmalı,

Bölüm bazında risk değerlendirmesi

o Risk değerlendirmesi asgari; radyasyon, gürültü, tehlikeli maddeler kanserojen/mutajen maddeler, tıbbi atıklar,
enfeksiyon, alerjen maddeler, ergonomi, şiddet, iletişim
konularını kapsamalıdır.
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00 01 01 43 02 Bölüm bazında tespit edilen risklere yönelik çalışan güvenliği için koruyucu önlemler alınmalıdır.
00 01 01 43 03 Çalışanların maruz kaldığı olaylar kayıt altına alınmalı,
o Gerekli düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.

Tablo 2: Hemşirelerin Örgütsel Bağlılık Ölçeği Alt
Boyutlarından Aldıkları Puanların Dağılımı (n=237)
Örgütsel Bağlılık Ölçeği Alt
Boyutları

BULGULAR

Bu bölümde, hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri;
Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Minnesota İş Doyum Ölçeği
puan ortalamaları; sosyo-demografik özellikler ile ölçek
puan ortalamalarının karşılaştırıldığı verileri incelenmiştir.
Tablo 1: Hemşirelerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre
Dağılımı
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Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması
36,88±6,09 olup, %86,1’i kadın, %40,5’inin meslekte çalışma süresi 11-20 yıl, %49,8’inin kurumda çalışma süresi
6-10 yıl ve %50,2’si önlisans mezunudur (Tablo 1).

ÖZELLİKLER

n

%

Yaş
24-32 yaş
33-41 yaş
42 ve üzeri

84
123
30

35,4
51,9
12,7

Yaş Ortalaması= 36,88±6,09
Cinsiyet
Kadın
Erkek

204
33

86,1
13,9

Meslekte Çalışma Süresi
1-10 yıl
11-20 yıl
21 ve üzeri

78
96
63

32,9
40,5
26,6

Kurumda Çalışma Süresi
1-5 yıl
6-10 yıl
11 ve üzeri

57
118
62

24,1
49,8
26,2

Eğitim Durumu
Lise
Ön lisans
Lisans ve üzeri

26
119
92

11,0
50,2
38,8

Toplam

237

100,0

X

Sd

Duygusal Bağlılık

17,70

3,91

Devam Bağlılık

21,28

3,83

Normatif Bağlılık

17,22

3,13

Genel Bağlılık

56,21

9,07

Hemşirelerin duygusal bağlılık puanı ortalaması
17,70±3,91, devam bağlılığı puanı ortalaması 21,28±3,83,
normatif bağlılık puanı ortalaması 17,22±3,13, genel örgütsel bağlılık puanı ortalaması 56,21±9,07 olarak bulunmuştur (Tablo 2) (Cronbach Alpha = 0,81).
Tablo 3: Hemşirelerin Minnesota İş Doyum Ölçeği ve Alt
Boyutlarından Aldıkları Puanların Dağılımı (n=237)
Minnesota Doyum Ölçeği ve Alt
Boyutları

X

Sd

İçsel Doyum Puanı

3,43

0,51

Dışsal Doyum Puanı

3,02

0,65

Genel İş Doyumu Ölçek Puanı

3,20

0,52

Tablo 3’de hemşirelerin Minesota İş Doyum Ölçeği’nden
aldıkları puanların ortalamaları verilmiştir. Buna göre,
hemşirelerin iş doyumu puan ortalamaları 3,20±0,52’tir.
Hemşirelerin içsel doyum puanı ortalaması 3,43±0,51; dışsal doyum puanı ortalaması 3,02±0,65 olarak bulunmuştur (Cronbach Alpha = 0,87).
Araştırmaya katılan hemşirelerin, yaş grupları ile örgütsel
bağlılık puan ortalaması karşılaştırıldığında 24-32 yaş grubu örgütsel bağlılık puan ortalamasının 54,78±7,76 iken

Tablo 4: Hemşirelerin Yaş Grupları, Meslekte Çalışma Süresi ve Kurumda Çalışma Süresi İle Örgütsel Bağlılık Ölçeği Puan
Ortalamalarının Karşılaştırılması

Yaş
24-32 yaş
33-41 yaş

42 ve üzeri

Meslekte Çalışma Süresi
1-5 yıl
6-10 yıl
11 ve üzeri

Kurumda Çalışma Süresi
1-5 yıl
6-10 yıl
11ve üzeri
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DUYGUSAL

DEVAM

NORMATİF

TOPLAM

17,02±3,94
18,30±4,03
17,10±2,90

21,05±3,13
21,47±4,31
21,13±3,60

16,70±3,14
17,84±3,28
16,13±1,65

54,78±7,76
57,63±10,2
54,36±6,40

F=3,151
p=0,045

F=0,325
p=0,723

F=5,597
p=0,004

F=3,229
p=0,041

17,37±3,74
18,16±4,13
17,39±4,13

21,16±3,99
22,07±3,99
20,23±4,40

17,38±3,04
17,51±2,71
16,58±3,75

55,93±7,28
57,75±9,25
54,22±10,41

F=1,147
p=0,319

F=4,538
p=0,012

F=1,812
p=0,166

F=2,983
p=0,053

16,73±3,97
17,66±3,66
18,66±4,14

20,45±3,94
21,96±3,59
20,75±3,99

15,89±2,51
17,33±2,93
18,22±3,61

53,08±8,80
56,96±8,10
57,64±10,43

F=3,683
p=0,027

F=3,865
p=0,022

F=8,916
p=0,000

F=4,704
p=0,010

Hemşirelerin yaş grupları ile toplam örgütsel puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır
(p=0,004). Araştırmaya katılan hemşirelerin, meslekte çalışma yılı ile örgütsel bağlılık puan ortalaması karşılaştırıldığında 1-5 yıl meslekte çalışma yılı olanların örgütsel bağlılık puan ortalaması 55,93±7,28 iken, 6-10 yıl meslekte
çalışma yılı olanların örgütsel bağlılık puan ortalamasının
57,75±9,25 olduğu görülmektedir.
Hemşirelerin meslekte çalışma yılı ile toplam örgütsel
puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark vardır (p=0,005), Hemşirelerin kurumda çalışma yılı
ile örgütsel bağlılık puan ortalaması karşılaştırıldığında,
1-5 yıldır çalışmakta olanların puan ortalaması 53,08±8,80
iken 11 yıl ve daha fazla yıldır çalışmakta olanların puan
ortalaması
57,64±10,43 olarak saptanmıştır, kurumda
çalışma yılı ile örgütsel bağlılık puan ortalaması arasında
anlamlı bir fark vardır (p=0,005).
Tablo 5: Hemşirelerin Cinsiyetleri İle Minnesota İş Doyum
Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması
Cinsiyet
Kadın
Erkek

İçsel Doyum

Dışsal Doyum

Toplam

3,49±0,47
3,07±0,61

3,02±0,62
3,04±0,79

3,30±0,49
3,06±0,65

F=4,482
p=0,000

F=0,125
p=0,901

F=5,533
p=0,01

Araştırmaya katılan hemşirelerin, cinsiyetleri ve iş doyum
ölçeği puan ortalaması karşılaştırıldığında, kadınların iş
doyumu puan ortalaması 3,30±0,49 iken erkeklerin puan
ortalaması 3,06±0,65 olarak saptanmıştır, aralarındaki
fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,01).
Tablo 6: Örgütsel Bağlılık Alt Ölçek Puanları İle İş Doyumu
Arasındaki İlişki
Örgütsel Bağlılık

Genel İş
Doyumu

İçsel Doyum

Dışsal Doyum

Duygusal Bağlılık

r=0,567
p=0,000

r=0,471
p=0,000

r=0,571
p=0,000

Devam Bağlılığı

r=0,429
p=0,000

r=0,407
p=0,000

r=0,374
p=0,000

Normatif Bağlılık

r=0,386
p=0,000

r=0,347
p=0,000

r=0,358
p=0,001

Toplam Puan

r=0,560
p=0,000

r=0,927
p=0,000

r=0,895
p=0,000

Örgütsel bağlılık alt ölçek puanları ile iş doyumu arasında
pozitif korelasyon olduğu saptanmıştır (p=0,000).
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Araştırmaya katılan hemşirelerin duygusal bağlılık puanı
ortalaması 17,70±3,91; devam bağlılığı puanı ortalaması
21,28±3,83; normatif bağlılık puanı ortalaması 17,22±3,83,

genel örgütsel bağlılık puanı ortalaması 56,21±9,07 olarak
bulunmuştur (Tablo 2). Mart ve Sabuncu’nun hemşirelikte
iletişim boyutu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelenmek amacıyla yaptıkları çalışmada örgütsel bağlılık
ölçeği “duygusal bağlılık” alt boyutu puan ortalaması
22,39±8,06; “normatif bağlılık” alt boyutu puan ortalaması 22,24±8,57; “devam bağlılığı” alt boyutu puan ortalaması 22,17±7,74 örgütsel bağlılık ölçeğinin genel puan
ortalaması ise 66,80±19,48 olarak bulunmuştur. Sanar ve
arkadaşlarının hemşirelerin örgütsel bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada, hemşirelerin duygusal bağlılık puanı ortalaması 17,81±3,57; devam
bağlılığı puanı ortalaması 21,91±3,63; normatif bağlılık
puanı ortalaması 17,84±3,39, genel örgütsel bağlılık puanı
ortalaması 57,56±8,45 olarak bulunmuştur, Benligiray ve
Sönmez’in hekimlerin ve hemşirelerin örgütlerine bağlılık
durumlarını duygusal, normative ve devamlılık alt boyutlarına göre analiz etmek amacıyla yaptığı çalışmada hemşirelerin genel örgütsel bağlılık puanı ortalaması 40,68
olarak bulunmuştur, bizim çalışmamızda da hemşirelerin
örgütsel bağlılık düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir (Benligiray ve Sönmez, 2011: 235).
Hemşirelerin içsel doyum puanı ortalaması 3,43±0,51, dışsal doyum puanı ortalaması 3,02±0,65, genel iş doyumu
puanı ortalaması 3,20±0,52 olarak bulunmuştur (Tablo 3).
Genel doyum puan ortalamasının normal olduğu gözlemlenmiştir. Sanar ve arkadaşlarının çalışmasında da genel
doyum puan ortalamasının normal olmasına karşın dışşal
doyum puan ortalaması düşük bulunmuştur (Sanar vd.,
2013: 173), Durmuş ve Günay’ın çalışmasında hemşirelerin iş doyumları düşük olarak belirlenmiştir (Durmuş
ve Günay, 2007: 143). Çelen ve arkadaşları da (2004)
hemşirelerin hekimlere oranla daha düşük, ancak diğer
sağlık mesleklerine oranla biraz daha yüksek iş doyum
düzeyine sahip olduklarını belirlemişlerdir.
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Çam ve arkadaşlarının çalışmasında, hekim ve hemşirelerin genel, içsel ve dışsal iş doyumları incelendiğinde, genel iş doyumları ortalama puanı 3,4±0,5, içsel iş doyumu
ortalama puanı 3,4±0,6, dışsal iş doyumu ortalama puanı
3,3±0,6 olarak bulunmuştur ve bulgular benzerlik göstermektedir (Çam vd., 2005: 215). Kahraman ve arkadaşlarının, yoğun bakım hemşirelerinin iş doyumunu belirlemek
amacıyla yaptıkları çalışmalarında ve Golbasi ve arkadaşlarının186 hemşire ile yaptıkları bir çalışmada hemşirelerin iş doyum düzeylerini ‘orta düzey’ olarak bulmuşlardır
(Kahraman vd., 2011: 16, Golbasi vd., 2008: 1804).
Bu çalışmada da, iş doyumu ölçeğinden alınabilecek minimum ve maksimum puanlar göz önüne alındığında, hemşirelerin iş doyumu puan ortalamalarının “orta düzey”de
bir iş doyumu algısını ifade ettiği söylenebilir.
Araştırmaya katılan hemşirelerin, yaş grupları ve örgütsel bağlılık puan ortalaması karşılaştırıldığında, hemşirelerin yaş grupları ile toplam örgütsel puan ortalaması
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arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır ve yaşları arttıkça kuruma örgütsel bağlılık düzeyinin de arttığı
saptanmıştır (p=0,041). Hemşirelerin, kurumda çalışma
süresi ile örgütsel puan ortalaması karşılaştırıldığında
aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(p=0,053). Sanar ve ark. çalışmasında da kurumda çalışma süresi ile örgütsel bağlılık puan ortalaması arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p=0,002) (Sanar vd., 2013:
173). Araştırmaya katılan hemşirelerin, meslekte çalışma
süresi ile örgütsel puan ortalaması karşılaştırıldığında
aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(p=0,053). Hemşirelerin yaş grupları, meslekte ve kurumda çalışma süreleri arttıkça örgütsel puan ortalamalarının
arttığı görülmüştür, yıllar geçtikçe kuruma bağlılığında
arttığı söylenebilir.
Hemşirelerin, cinsiyetleri ve iş doyum ölçeği puan ortalaması karşılaştırıldığında, kadınların iş doyumu puan
ortalaması 3,30±0,49 iken erkeklerin puan ortalaması
3,06±0,65 olarak saptanmıştır, aralarındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,01).
01-04 Mart 2016, Antalya
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Örgütsel bağlılık alt ölçek puanları ile iş doyumu arasında
pozitif korelasyon olduğu, örgütsel bağlılık arttıkça iş doyumunun arttığı saptanmıştır (p=0,000).
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SONUÇ

Elde edilen bulgulara göre, hemşirelerinin örgütsel bağlılık ve iş doyumlarının ‘orta’ düzeyde olduğu söylenebilir. İş
doyumu ve örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki saptanmış, örgütsel bağlılık arttıkça iş doyumunun da arttığı
görülmüştür. Hemşirelerin duygusal bağlılıklarının yaş ve
kurumda çalışma sürelerine; devam bağlılıklarının meslekte ve kurumda çalışma sürelerine; normatif bağlılıklarının yaş ve kurumda çalışma sürelerine göre anlamlı bir
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Hemşirelerin cinsiyetleri
ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. Kadınların
iş doyumu erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur.
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TİROİDEKTOMİ AMELİYATLARINDA PROFİLAKTİK
ANTİBİYOTİK UYGULAMASININ GEREKLİLİĞİ:
EĞİTİMİN ROLÜ
Berat EVİNÇ¹, Vahide BAYRAKAL², A. Hüseyin BASKIN2
¹İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, tuncberat@gmail.com

Sağlıkta kalite geliştirme ve akreditasyonun temel prensiplerinden biri, “etkin sağlık hizmeti” dir. Etkin sağlık hizmeti,
bilimsel normlara uygun hizmet vermektir. Sağlık hizmetine başvuran kişileri, tedavilerin olası zararlarından korumak da bu
normlardandır. Dünya Sağlık Örgütü’ nün (DSÖ) yara sınıflaması birinci sınıfında (temiz yara yeri) yer alan tiroidektomi gibi
ameliyatlarda, profilaktik antibiyotik uygulamasının gerekli olup-olmadığı konusu netlik kazanmamıştır.
Ameliyat öncesi yara yeri sterilizasyonu - düzenli yara yeri bakımı - cerrahi alet sterilizasyonu, hastane yatış süresinin mümkün
olduğunca kısa tutulması, kullanılıyorsa sigara kullanımından kişinin uzaklaştırılması, … gibi temel kurallara uyulduğunda, yara
yeri enfeksiyonu gelişimi engellenir. Böylece antibiyotiğe bağlı yan etkiler önlenebilir ve ilaç kullanımına bağlı maliyet azaltılabilir.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi servisinde, tiroidektomi ameliyatı olan hastalara
profilaktik antibiyotik uygulamasının sıklığı araştırılmıştır. Antibiyotik profilaksisinin kişisel risk profili değerlendirilmesine göre
seçilmiş hastalarda uygulanması gerektiğine dair kanıtlar, sunum halinde sorumlu genel cerrahi hekimleriyle paylaşılmıştır.
Farkındalık eğitimi sonrası profilaktik antibiyotik uygulaması % 5.7 oranında azaldı.
Tiroidektomi ameliyatlarında profilaktik antibiyotik kullanımının gerekli olup-olmadığının ve eğitimin rolünün irdelendiği
çalışmamızda, “sürekli ve düzenli olarak bilgi düzeylerinin eşitlenmesinin” (sürekli eğitimin) uygun olmayan antibiyotik kullanımını
önleyebileceği kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: sağlıkta kalite, cerrahide antibiyotik profilaksisi

EVALUATION OF THE AWARENESS ABOUT PROPHYLACTIC ANTIBIOTIC USAGE AFTER THYROID SURGERY

01-04 Mart 2016, Antalya

ÖZET
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²Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı, İzmir

SUMMARY
One of the basic principles of the quality at health and accreditation is effective health care. Effective health care should be
appropriate to the scientific norms. Prophylactic antibiotic use at clean operations like thyroidectomy which is described as first
class wound by WHO is controversial.
Operation site infection can be prevented by following the principles like preoperative operation site sterilization, regular
wound care, surgical instrument sterilization, shortening of hospitalization, avoiding smoking and etc.Following these principles
provide to prevent side effects related to antibiotics and to reduce costs related to drug use.
Prophylactic antibotic use after thyroidectomy operations at İzmir Katip Çelebi University Atatürk Education and Investigation
Hospital General Surgery Service was investigated. Scientific proofs about using antibotic prophylaxis must be used only the
patients chosen by evaluation of personal risk profile was shared by general surgeons as a presentation. After that presentation
propylactic antibiotic use after thyroidectomy operations were reduced 5.7%.
In this study it was evaluated that whether prophylactic antibiotic use after thyoidectomy operations is necessary and the role
of education. It was decided that regular and continous knowledge synchronization can prevent inappropriate antibotic use.
Keywords: quality at health, at surgery antibiotic prophylaxis
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GIRIŞ

Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon çalışmaları
çerçevesinde, ulusal (T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Kalite
Standartları Hastane Versiyon-5- 2015) ve uluslararası
( Joint Commission International – JCI) sağlıkta kalite geliştirme çalışmaları, Hasta Bakımı konusunda, Cerrahi
Güvenlik alanlarında gereklilikler konusunda, standartlar (normlar) ortaya koyar. Her hastanın cerrahi bakımı,
değerlendirme bulguları doğrultusunda planlanmalı ve
dökümante edilmelidir. Cerrahi sonrası bakım planlamasına, hastanın değerlendirilen ihtiyaç ve durumu ve uygulanacak cerrahinin türüne bağlı olarak ameliyattan önce
başlanmalıdır. Bu çerçevede hasta birey olarak iyi tanımlanmalı, postoperatif cerrahi enfeksiyon gelişme riski açısından iyi değerlendirilmeli, gerekli olduğu taktirde antibiyotik profilaksisi yapılmalıdır (Bures, 2014: 675).
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1.

Tanımlanmış risk grubunda olmayan hastaya gereği dışında yapılan her antibiyotik hastaya zarar vermekte,
bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç geliştirmesine neden
olmakta ve maliyeti arttırmaktadır. Uluslararası yayınlara
göre, antibiyotik profilaksisi her hasta ayrı bir birey olarak
değerlendirilerek risk grubu tanımlamasına göre yapılmadır (Kalafat, 2010: 125,126).
Gelişmekte olan ülkelerin toplam sağlık bütçesinin %35‘i
antibiyotiklere harcanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde antibiyotik kullanımının önemli bir kısmı hastane ve
hekim kontrolü dışında olsa da hastaneler antibiyotiklerin
en yoğun ve uzun süreli kullanıldığı, geniş spektrumlu antibiyotiklerin en sık kullanıldığı yerler olduğundan dirençli
patojenler için hem kaynak hem de rezervuar görevi görürler. Buna rağmen birçok gelişmekte olan ülkede hastanelerde antibiyotik kullanımı alışkanlıklar dahilinde yapılmakta ve yeterince kontrol edilmemektedir (Karahocagil,
2007:49).

2.

PROFILAKTIK ANTIBIYOTIK
KULLANIMI

2.1.

Cerrahide Profilaktik Antibiyotik
Kullanımı

Profilaktik antibiyotik kullanımı, gösterilen ya da düşünülen enfeksiyon olmadan enfeksiyon oluşumunu önlemeye yönelik antibiyotik kullanımıdır. Antibiyotik profilaksisi
dokuda bakteri yayılımını ve cerrahi sahadaki mikroorganizmaların sayısını düşürerek post-operatif bakteriyel enfeksiyonların sıklığını azaltmak için yapılır ve enfeksiyonların önlenmesinde cerrahi prensiplere uyulması en önemli
faktördür. Ancak post-operatif bakteriyel enfeksiyonların
sıklığını azaltmak için;
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■■ Preoperatif hastanede kalış süresinin mümkün olduğunca kısa tutulması,
■■ Mümkünse hastanın ameliyat hazırlığı işlemlerinin
ayaktan tamamlanması,
■■ Preoperatif deri temizliğinin mutlaka yapılması,
■■ Saç ya da kılların ameliyattan hemen önce temizlenmesi,
■■ Ameliyat sahasının dikkatli antisepsisi,
■■ Ameliyat sırasında gerekmedikçe yabancı materyallerin kullanılmaması,
■■ Dokuların fazla travmatize edilmemesi,
■■ Kanlanmasının bozulmasına neden olacak girişimlerden kaçınılması, antibiyotik uygulamasının dışında, temel cerrahi prensiplerden bazılarıdır (Karadayı, 2002:
39).
Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı klinik çalışmalarla “postoperatif enfeksiyon riskini azalttığı” gösterilen
(temelde enfeksiyon riski %5’in üzerinde olan) cerrahi
girişimler için uygulanmalıdır. Enfeksiyon riski %2’nin altında olan akut enflamasyonun olmadığı, enfekte organın
açılmadığı girişimlerde (örnek, tiroidektomi) profilaktik
antibiyotik uygulaması gerekliliği tartışmalıdır (Karadayı,
2002: 39).

2.2.

Postoperatif Yara Enfeksiyonlarının
Ortaya Çıkmasında Hastaya Ait Faktörler

2.2.1. Hastaya ait sistemik faktörler
yaş, malnütrisyon, hipovolemi, doku perfüzyonunun bozuk olması, aşırı obez olması, diyabet, steroid ve diğer
immün sistem baskılayıcı ilaç kullanımı(Kalafat, 2010:
125,126).
2.2.2. Hastaya ait lokal faktörler
yara ve çevresiyle ilgili risk faktörlerini içerir. Yara içindeki
devitalize dokular, hematom, dren gibi yabancı cisimler,
ölü boşluk, preoperatif traşın çiziklerle yapılmış olması,
lokal ya da uzakta bir enfeksiyonun varlığı.

2.3.

Postoperatif Yara Enfeksiyonlarının
Ortaya Çıkmasında Hastaya Ait Olmayan
Faktörler

2.3.1. Ameliyata bağlı riskler
uygulanan kötü cerrahi tekniğe, ameliyatın uzun olmasına
( 2 saatten fazla ise ), intraoperatif kontaminasyona (ekipte enfekte personel olması, aletlerin kirli olması, ameliyathanenin havalandırmasındaki bozukluklar), hastanın
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temiz, temiz-kontamine, kontamine ve kirli oluşu önemli
bir risk faktörüdür.
2.3.2.1. Yara Sınıflaması; Temiz yara
Bakteri florasına sahip lümenli organların açılmadığı yaralardır. Tiroid, meme temiz yara ile yapılan ameliyatlardır.
Antibiyotik profilaksisi yapılmadığında yara yeri enfeksiyon oranı % 2 veya daha azdır bu nedenle antibiyotik
profilaksisi sadece risk gurubundaki hastaya yapılmalıdır,
her hastada endike değildir. Tüm ameliyatların yaklaşık %
70’i temiz yara grubuna girmektedir. Dolayısıyla kurallara
uyularak çok sayıda ameliyatta gereksiz antibiyotik tüketimi ve direnç gelişmesi önlenebilir.
2.3.2.2. Yara Sınıflaması; Temiz-kontamine yara
Virülan bakteri içermeyen lümenli organların açıldığı elektif kolesistektomi, histerektomi, barsak temizliği yapılmış
kolon ameliyatlarının yer aldığı yaralardır. Antibiyotik profilaksisi yapılmadığında yara yeri enfeksiyon oranı % 5-10
arasındadır.
2.3.2.3. Yara Sınıflaması; Kontamine yara
Pürülan enfeksiyon içeren akut apandisit, kolon içeriğinin
peritona yayıldığı kolon ameliyatları, akut kolesistit nedeniyle yapılan kolesistektomi ameliyatlarının yer aldığı
yaralardır. Beklenen enfeksiyon oranı antibiyotik profilaksisi yapılmadığı taktirde % 10-20 arasındadır. Temizkontamine ve kontamine yaralar oluşturan ameliyatlarda
antibiyotik profilaksisi şarttır ve doğru uygulandığı durumlarda enfeksiyon riski % 5‘in altına düşürülmektedir.
2.3.2.4. Yara Sınıflaması; Kirli yara
Dört saatten daha eski travmatik yaralar, tümör veya ülser perforasyonu sonucu ortaya çıkan peritonitlerde artık
belirgin enfeksiyon vardır. Bu yaralarda zaten yerleşmiş
enfeksiyon söz konusudur bu nedenle profilaksi değil uygun antibiyotik kullanılmaktadır (Kalafat, 2010: 125,126).

2.4.

Tiroid Bezi Hastalığı Multinodüler Guatr
ve Tiroidektomi

Tiroid bezi boynun ön tarafında yer alan önemli bir endokrin organdır. Tiroid bezi tiroid hormonları olarak adlandırılan ve metabolizma düzenleyici olarak fonksiyon
gören hormonları salgılar.
Guatr tiroit bezinin büyümesidir. Nodüler guatr multipl
nodüller (MNG) veya tek nodül “soliter” şeklinde görülür.
Patogenezine baktığımızda en çok kabul edilen hipotez,

Tiroidektomi tiroid bezinin tamamının çıkarılmasıdır.
Boyun ön tarafında yapılan bir kesiyle tiroidektomi operasyonu yapılır. Kesinin boyu vücut yapısı ve tiroid dokusunun büyüklüğüne göre 3-7 cm arasında olmaktadır
(Akçakaya, 2012: 4).
Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi (CAP) antibiyotiklerin en
sık kullanıldığı alanlardan biridir. Ancak CAP’ta endikasyonsuz antibiyotik kullanılması sıktır (Tuna, 2010: 93). Bu
nedenle çalışmamızda temiz yara olan tiroidektomi ameliyatlarında profilaksi kullanımı araştırılmıştır.
Ülkemizde hastanede yatan hastalarda tüketilen ilaç
gruplarının ilk sıralarında antibiyotikler bulunmaktadır
(Uluğ ve Kemeç, 2009: 14). Cerrahi profilakside antibiyotik kullanımı toplam antibiyotik tüketiminin en az üçte
birini oluşturmaktadır. Antibiyotiklerin gereksiz ve uygun
olmayan kullanımı ile yan etki sıklığının artması, süperenfeksiyonların gelişmesi ve maliyet artışı yanında dirençli
mikrooganizmaların ortaya çıkışı gündeme gelmektedir
(Ertuğrul ve Özgün, 2009: 44).
Antibiyotik uygulamalarının kontrolü ve konu ile ilgili sürekli eğitimler; hasta ilaç güvenliğini sağlamak, maliyet
yükünü azaltmak ve direnç gelişimini önlemek amacıyla
önemlidir. Cerrahi profilakside temiz yaraları içeren ameliyatlarda (tiroidektomi v.b.) profilaksi önerilmemektedir.
Ancak profilaktik antibiyotik kullanımı temiz yaralarda da
çok sık uygulanmaktadır (Karadayı, 2002: 39).
Antibiyotik profilaksisi; 80 yaş altı, ek metabolik, infektif,
hematolojik hastalığı olmayan, kardiak kapak hastalığı
olmayan, steroid veya immünsüpresif tedavi görmeyen,
aşırı obez olmayan hastalarda gerekli değildir. Antibiyotik
profilaksisi kişisel risk profili değerlendirilmesine göre
seçilmiş hastalarda uygulanabilir. Antibiyotik profilaksisi;
ameliyatta yaranın ne kadar kontamine olacağı, hastanın
mevcut hastalıkları (kronik hastalıklar, immunsupresyon
vb.) ve ameliyatın türü (organ nakli, protez uygulaması
vb.) göz önüne alınarak oluşturulacak “Hastanın kişisel
risk profiline” göre risk gurubunda olup olmadığı değerlendirilerek uygulanmalıdır (Kalafat, 2010: 125-126).

3.
3.1.
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2.3.2. Yaranın kontaminasyon derecesi

hipofiz bezinden salınan düzenleyici hormonların (TSH)
uzun süreli uyarısının tiroid bezinde büyümeye yol açtığıdır. MNG ‘li hastanın şikayeti sıklıkla tiroidin büyümesi, boyunda semptomatik ya da asemptomatik kitle
oluşturmasıdır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

hastanede ameliyattan önce uzun süre yatması ve hipotermiye bağlıdır.

MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın Tipi

Tiroidektomi ameliyatı olan hasta kayıtları prospektif kaydedildi ve retrospektif incelendi.
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3.2.

Araştırmanın Yeri ve Zamanı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde 01 Eylül 2014 – 30
Ocak 2015 tarihleri arasında yapıldı.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma
Genel Cerrahi Kliniğinde 01 Eylül 2014 –30 Ocak 2015 tarihleri arasında tiroidektomi ameliyatı geçiren 80 yaş altı,
eşlik eden metabolik, enfeksiyöz veya hematolojik hastalığı olmayan, kalp kapak hastalığı olmayan, steroid veya
immünsüpresif tedavi kullanmayan, ağır obez olmayan
hastalardır (Tablo 1).

3.4.
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3.3.

rilmiştir. Farkındalık eğitimi öncesi ve farkındalık eğitimi
sonrası uygulamaların maliyet analizi yapılmıştır.

3.5.

Araştırmanın değişkenleri

Tablo 1: Tiroidektomi ameliyatlarında incelenecek hasta
grubuna dahil olma ve dışlama kriterleri
DAHİL OLMA KRİTERLER

DIŞLAMA KRİTERLERİ

1. 15-80 yaş aralığında olan,

1. Eşlik eden metabolik, infeksiyöz
veya hematolojik hastalığı olan,

2. İKÇÜ Atatürk Eğitim ve
Araştırma Genel Cerrahi
Kliniğinde 01 Eylül 2014 - 30
Ocak 2015 tarihleri arasında
tiroidektomi operasyonu
geçiren hastalar

Araştırma Materyal ve Yöntemi

Eşlik eden metabolik, infeksiyöz veya hematolojik hastalığı olmayan, kalp kapak hastalığı olmayan, steroid veya immünsüpresif tedavi kullanmayan, ağır obez olmayan, 1580 yaş aralığında olan, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma
Genel Cerrahi Kliniğinde 01 Eylül 2014 - 30 Ocak 2015
tarihleri arasında tiroidektomi ameliyatı olan hasta kayıtları doktor ve tıbbi sekreter şifreleri ile bilgisayardan
incelenmiştir.

3.6.

2. Kalp kapak hastalığı olan,
3. Steroid veya immünsüpresif
tedavi kullanan,
4. Ağır obez olan hastalar

Veri Toplama Araçları

Hasta kayıtlarının incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir.

3.7.

Verilerin Değerlendirilmesi

Antibiyotiklerin maliyetlerinin hesaplanmasında 01 Eylül
2014 -30 Ocak 2015 tarihleri arasındaki veriler esas

Tiroidektomi ameliyatlarında ameliyat kesisinden 60 dakika önce ameliyathanede profilaksi amacıyla uygulanan
sefalosporin grubu antibiyotik olan sefazolin sodyum 1 g
kaydedilmiştir.

alınmıştır.

Temiz cerrahi yara sınıflamasında olan tiroid ameliyatlarında profilaksinin yerinin tanımlandığı, literatürdeki
uygulanması önerilen durumlar ve önerilerin olduğu
“Tiroid Ameliyatlarında Antibiyotiklerin Kullanımında
Farkındalığın Değerlendirilmesi” isimli farkındalık eğitimi
sunumu ulusal ve uluslararası çalışmalardan derlenerek
hazırlanmıştır (Kalafat, 2010:125- 126; Avenia, 2009-3;
Qin, 2014: 878; Bures, 2014: 675; Moalem, 2010: 949; Naz,
2006: 137). Farkındalık eğitiminin yapılacağı, bir hafta öncesinde her cuma günü yapılan cerrahi servisleri toplantısında, cerrahi hemşireleri ve hekimlerine duyurulmuştur.

yotiğinin proflaktik kullanımı verileri “Unpaired Student t

“Farkındalık Eğitimi Sunumu” genel cerrahi kliniği eğitim
sorumlusu direktifleriyle olağan cerrahi toplantısı sonrası
genel cerrahi ekibinden altı genel cerrahi servis hemşiresi, beş genel cerrahi asistanı, 19 genel cerrahi uzmanının
olduğu 30 kişilik gruba anlatılmıştır.
Farkındalık eğitimi sonrasında, dahil olma ve dışlama kriterlerine uygun hasta kayıtları incelenmiştir. Tiroidektomi
ameliyatlarında ameliyat kesisinden 60 dakika önce
ameliyathanede profilaksi amacıyla uygulanan sefalosporin grubu antibiyotikler kaydedilmiştir. Farkındalık
eğitiminin temiz cerrahi yara sınıflamasında olan tiroidektomi ameliyatlarında profilaksi amacıyla uygulanan
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antibiyotiklerin uygulama sıklığı üzerine etkisi değerlendi-

“ Farkındalık Eğitimi” öncesi ve sonrası “multinoduler guatr” tanısı alan ve tiroidektomi ameliyatı sonrası etken
maddesi sefalosporin grubu sefazolin sodyum 1g antibitest”i yöntemi ile analiz edilmiştir. Eğitim öncesi ve sonrası proflaktik antibiyotik kullanımı sayısı karşılaştırılmış ve
p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir.

3.8.

Araştırmanın Sınırlılıkları

“Tiroid

Ameliyatlarında

Profilaktik

Antibiyotik

Kullanımında Farkındalığın Değerlendirilmesi” başlıklı tez
araştırmasının planlandığı süre içinde başvuran olguların
değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın verileri araştırmanın yapıldığı tarihler arasındaki verileri yansıtmaktadır.

3.9.

Etik Kurul Onayı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik ve Laboratuvar
Araştırmalı Etik Kurulu’ nun 23.01.2015 tarihli 62 sayılı
toplantısında 1859- GOA Protokol Numaralı 2015/ 02-31
kararı araştırmanın etik kurul onayı alınmıştır.
Araştırmanın

gerçekleştirildiği

İzmir

Kâtip

Çelebi

Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurum
izni alınmıştır.
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Farkındalık Eğitimi Öncesi Proflaktik
Sefazolin Sodyum 1g Uygulamasının
Değerlendirilmesi

Farkındalık eğitimi öncesi, Eylül-Ekim-Kasım 2014 tarihlerinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde MNG tanısı ile tiroidektomi ameliyatı yapılan 74 hastadan 65 hastaya profilaksi amacıyla
Sefazolin Sodyum 1 g uygulanmış, 9 hastaya profilaktik
antibiyotik uygulanmamıştır.

4.2.

4.4.

Farkındalık Eğitimi Sonrası Aylara
Göre Proflaktik Sefazolin Sodyum 1g
Uygulamasının Değerlendirilmesi

Farkındalık eğitimi sonrası Kasım ayında 13 hastadan
10’una profilaktik sefazolin sodyum 1 g uygulanmış 3’üne
profilaktik antibiyotik uygulanmamıştır; Aralık ayında 34
hastadan 33’üne profilaktik sefazolin sodyum 1 g uygulanmış; 1’ine profilaktik antibiyotik uygulanmamıştır. Ocak
ayında 95 hastadan 78 hastaya profilaktik sefazolin sodyum 1 g uygulanmış, 17 hastaya profilaktik antibiyotik
uygulanmamıştır. Farkındalık eğitimi sonrası proflaktik
sefazolin sodyum 1g uygulamasının aylara göre dağılımı
Grafik 2’ de gösterilmiştir.

Farkındalık Eğitimi Sonrası Proflaktik
Sefazolin Sodyum 1g Uygulamasının
Değerlendirilmesi

Farkındalık eğitimi sonrası, Kasım-Aralık-Ocak 2014 tarihlerinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde MNG tanısı ile tiroidektomi ameliyatı yapılan 95 hastadan 78 hastaya profilaksi amacıyla
Sefazolin Sodyum 1 g uygulanmış, 17 hastaya profilaktik
antibiyotik uygulanmamıştır.

4.3.

Farkındalık Eğitimi Öncesi Aylara
Göre Proflaktik Sefazolin Sodyum 1g
Uygulamasının Değerlendirilmesi

Farkındalık eğitimi öncesi Eylül ayında 29 hastadan 27’sine
profilaktik sefazolin sodyum 1 g uygulanmış, 2’sine profilaktik antibiyotik uygulanmamıştır; Ekim ayında 23 hastadan 22’sine profilaktik sefazolin sodyum 1 g uygulanmış, 1’ine profilaktik antibiyotik uygulanmamıştır; Kasım
ayında 22 hastadan 16’sına profilaktik sefazolin sodyum
1 g uygulanmış, 6’sına profilaktik antibiyotik uygulanmamıştır. Farkındalık eğitimi öncesi proflaktik sefazolin sodyum 1g uygulamasının aylara göre dağılımı Grafik 1’ de
gösterilmiştir.

Grafik 2: Farkındalık eğitimi sonrası proflaktik sefazolin sodyum
1g uygulamasının aylara göre dağılım

4.5.

Farkındalık Eğitimi Öncesi ve Sonrası
Aylara Göre Profilaktik Sefazolin
Uygulama Yüzdesi

Farkındalık eğitimi öncesinde profilaktik sefazolin Eylül
ayında %93.10 oranında; Ekim ayında % 95.65 oranında;
Kasım ayında %72.72 oranında uygulanmıştır.
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Farkındalık eğitimi sonrasında profilaktik sefazolin Kasım
ayında %76.92; Aralık ayında % 97.05; Ocak ayında %
82.10 oranında uygulanmıştır.

4.6.

Farkındalık Eğitimi Öncesi ve Sonrası
Proflaktik Sefazolin Uygulama Tercihi

Farkındalık eğitimi öncesinde profilaktik sefazolin %87.83
oranında uygulanmış, %12.17 oranında uygulanmamıştır.
Farkındalık eğitimi sonrasında profilaktik sefazolin %82.10
oranında uygulanmış, %17.90 oranında uygulanmamıştır
(Grafik 3, Tablo 2).

Grafik 1: Farkındalık eğitimi öncesi proflaktik sefazolin sodyum
1g uygulamasının aylara göre dağılım

327

SÖZEL BİLDİRİLER
Farkındalık eğitimi sonrası profilaktik antibiyotik uygulaması % 5.7 oranında azalmıştır.Bu azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).
Farkındalık eğitimi öncesi profilaktik antibiyotik uygulaması ile farkındalık eğitimi sonrası profilaktik antibiyotik
uygulaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05).

4.8.

Tablo 2: Farkındalık Eğitimi Öncesi ve Sonrası
Proflaktik Sefazolin Sodyum 1g Uygulamasının
Değerlendirilmesi

01-04 Mart 2016, Antalya
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Grafik 3: Farkındalık Eğitimi Öncesi ve Sonrası Proflaktik
Sefazolin Uygulama Yüzdelerinin Karşılaştırılması

Profilaktik Sefazolin
Sodyum 1g
Uygulanan
Hastaların Yüzdesi

Profilaktik
Sefazolin Sodyum
1g Uygulanmayan
Hastaların Yüzdesi

Farkındalık Eğitimi
Öncesi (n=74)

%87.83 (n=74/65)

% 12.17 (n=74/ 9)

Farkındalık Eğitimi
Sonrası (n=95)

%82.10 (n=95/ 78)

% 17.90 (n=95/ 17)

4.7.

Farkındalık Eğitiminin Tiroidektomi
Ameliyatlarında Profilaktik Antibiyotik
Kullanımını Değiştirmesinin Maliyete
Etkisi

Farkındalık eğitimi öncesinde Multinodüler Guatr (MNG)
tanısıyla Tiroidektomi ameliyatı olan toplam 74 hastadan
65 hastaya profilaksi amacıyla antibiyotik uygulandığı, 9
hastaya uygulanmadığı belirlenmiştir: Uygulama tercihi %
87.8, antibiyotik uygulama maliyeti 326.95 lira oldu (antibiyotik uygulama maliyeti hasta başı 4.41 tl).
Elektif tiroidektomide antibiyotik profilaksisi kişisel risk
profili değerlendirilmesine göre yapılmalıdır, tiroidektomi
ameliyatı olan ve risk grubunda olmayan hastalar için gerekli değildir, bu sebeple 14 Kasım 2014 tarihinde Genel
Cerrahi hekimlerine, uluslararası yayınlardan derlenen,
risk grubunda olmayan tiroid hastalarına profilaksinin
önerilmediğine dair “Tiroid ameliyatlarında profilaktik
antibiyotik kullanımında farkındalığın değerlendirilmesi“ isimli sunum yapılmıştır. Yapılan sunumun ardından
yapılan farkındalık eğitiminin etkinliğini değerlendirmek
amacıyla 17 Kasım 2014 – 30 Ocak 2015 tarihlerinde tiroid
ameliyatı olan hastaların kayıtları incelenmiştir. Bu süre
içinde Multinodüler Guatr (MNG) tanısıyla Tiroidektomi
ameliyatı olan toplam 95 hastadan 78 hastaya profilaksi
uygulandığı, 17 hastaya profilaksi uygulanmadığı belirlenmiştir: Uygulama tercihi % 82.1, antibiyotik uygulama maliyeti 392.34 lira olmuştur (antibiyotik uygulama maliyeti
hasta başı 4.12 tl).
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Profilaksi Amacıyla Antibiyotik Uygulanan
ve Antibiyotik Uygulanmayan Hastaların
Post-Operasyonel Enfeksiyon Sonuçları

Ameliyattan bir hafta sonra kontrole gelen hastaların enfeksiyon açısından değerlendirildiğine dair doktor kayıtları incelenmiştir. Profilaksi amacıyla antibiyotik uygulanan
ve antibiyotik uygulanmayan hastaların, antibiyotik uygulansa da uygulanmasa da, hiç birinde enfeksiyon bulgusu
gözlenmediğine dair sonuçlar alınmıştır.

5.

SONUÇ VE ÖNERILER

Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon çalışmalarında
sağlık hizmeti; hastaya söz verilen zamanda, hasta- hasta
yakınlarını ve sağlık çalışanlarını esas alan, verimli, etkin,
güvenli-emniyetli ve adil bir kalite yaklaşımıyla yerine getirilmelidir. Bu noktada, Temiz Cerrahi alan operasyonu sayılan tiroidektomi ameliyatlarında (temiz yara) profilaktik
antibiyotik uygulamasının gerekliliği verimlilik ve etkinlik
anlamında sürekli olarak sorgulanmalıdır. Profilaktik antibiyotik uygulamalarına karar vermeden önce, hastanın
risk grubunda olup olmadığı değerlendirilmeli, cerrahi
yara sınıflandırmalarına dikkat edilmelidir. Antibiyotiğin
uygulama zamanı da kritik önem taşır. İnsizyon sırasında
ve dokuların mikroorganizmalarla potansiyel kontaminasyon süresi boyunca antibiyotiğin dokuda yeterli dozda
bulunması istenir. Amaç, bakteriyel floranın azaltılması
ve konağın normal savunma mekanizmalarının karşı koyabileceği düzeye getirilmesidir. Profilaktik antibiyotiğin
optimum uygulama zamanı ameliyattan 30-60 dakika öncedir. Pratik olarak anestezi indüksiyonu ile verilmesinin
en iyi zamanlama olduğu belirtilmektedir. Antibiyotiklerin
profilaktik olarak kullanım süreleri sınırlıdır. Birçok cerrahi
girişimde antibiyotiklerin postoperatif dönemde verilmeye devam edilmesinin gerekli olmadığı, süperenfeksiyon
ve direnç gelişimini artırdığı bilinmektedir. Genel olarak
profilaktik antibiyotiğin tek doz olarak verilmesinin yeterli olduğu düşünülür. Operasyon 2-4 saatten uzun sürüyorsa veya kan kaybı fazla ise ek doz antibiyotik gerekir
(Karadayı, 2002: 39).
Eğitim yönetiminde amaç hastanenin kalite iyileştirme faaliyetleri doğrultusunda hasta/hasta yakını ve çalışanlara
yönelik gerekli eğitimlerin etkin ve etkili bir şekilde verilmesidir (T.C Sağlık Bakanlığı 2015: 20-23). Bu bağlamda

Şekil 1:

Antibiyotik Uygulamasında Ortak Paydaşların Hedefi:
Doğru Profilaksi

Tiroid cerrahisinde profilaktik antibiyotik uygulamasının
tanımlanmış risk grubunda olmayan hastalara uygulanmaması gerektiğine dair direktifler antibiyotik kontrol ekibinin yayınladığı antibiyotik kullanım rehberine eklenmeli,
çalışanlara yönelik belirli aralıklarla düzenlenen hizmet içi
eğitimde sunulmalıdır. Uygulanan eğitimlerin etkinlik ve
etkililiği değerlendirilmelidir. Uygulanan eğitimlerin etkinlik ve etkililiğini değerlendirmek üzere ön test-son test yapılabilir ya da eğitime bağlı davranış değişikliğine yönelik
kabul görmüş ölçekler gibi ölçme yöntemleri kullanılabilir
(T.C Sağlık Bakanlığı 2015: 20-23). İlgili çalışanların, eğitim
komitesince paylaşılması uygun görülen eğitim materyalleri ve kaynak dokümanlara ulaşabilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

sürekli daha iyi olmayı hedefleyen yönetim, etkili bir yönetimdir. Hastanelerde kalite sistemlerinin uygulanabilmesi çalışanların bu felsefeyi benimsemesi ve tam katılımın
sağlanmasıyla mümkün olabilir. Çalışanların tam katılımı
çalışanların hedefleri belirlemede, kara alma ve problem
çözmede gönüllü olarak yer aldıkları bir süreçtir (Yolcu,
2014: 26). İdari ve mali işler müdürü koordinatörlüğünde maliyet analizi değerlendirme ile süreç yönetimi takip
edilmeli ve düzeltici faaliyetler desteklenmelidir. Hasta
güvenliği komitesi de sürece dahil edilmeli istatistikler
paylaşılmalıdır. Hazırlanan eğitim sunumu hekimlerin dikkatinden kaçıp klinik uygulamada devam eden antibiyoterapinin saptanması amacıyla genel cerrahi servis hemşirelerini ve profilaksi amacıyla keşiden önceki 60 dakika
içerisinde ameliyathanede uygulayan ameliyathane hemşirelerini de kapsamalıdır (Şekil-1).
Bazı hekimler çevresel koşullardan ya da hastanın kendi
hijyenini sağlayamamasından kaynaklanabilecek enfeksiyonlara karşı hasta risk grubunda olmasa da enfeksiyon
oluşumu bakımından risk almamak amacıyla antibiyotik
profilaksisini her hastada uygulamayı tercih etmektedir.
Çevresel koşullarda hijyen standartlarının sağlanması ve
eğitim komitesinin hazırlayacağı ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası uygulanması gereken hijyen kuralları kapsamlı
broşürler verilerek ve hastaya bireysel hijyen ile ilgili eğitim verilerek enfeksiyon riski en aza indirilerek profilaktik
antibiyotik uygulaması azaltılabilir. Ayrıca genelde anestezi ekibinin, genel cerrahi uzmanı gelmeden sefazolin 1
g uyguladığı tespit edildi, konu ile ilgili hastane yönetimi
ile görüşülerek gerekli düzenlemeler “Düzeltici-Önleyici
Faaliyetler” (DÖF) çalışmaları ile sağlanabilir.
Sonuç olarak, temiz cerrahi yara söz konusu olduğunda,
profilaksi amacıyla antibiyotik uygulanan ve antibiyotik
uygulanmayan hastaların, antibiyotik uygulansa da uygulanmasa da, hiç birinde enfeksiyon bulgusu gözlenmemiştir. Temiz cerrahi operasyonlarındaki profilaktik antibiyotik kullanımının verimlilik ve etkinliğinin sorgulandığı
eğitimler, asistan hekim rotasyonlarında ve uzman hekimlerin güncel literatürü takiplerinde düzenli aralıklarla yinelenmeli ve farkındalık için tartışılmalıdır.
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sürekli ve güncel eğitim yüz yüze verilmeli ve etkinliği
takip edilmelidir. Doğru profilaksi uygulamasının gerçekleştirilmesi için tüm ortak paydaşlar arasında (enfeksiyon
kontrol komitesi, eğitim komitesi, idari ve mali işler müdürü, sağlık otelciliği müdürü, hasta güvenliği komitesi,
sterilizasyon merkezi, ameliyathane hemşire ekibi, genel
cerrahi hemşire ekibi ve genel cerrahi doktor ekibi arasında)etkili ve etkin iletişim olmalıdır (Şekil 1).
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Hekimlere;
1. Profilaksi amaçlı uygulanan antibiyotik kullanım
kriterleri ile ilgili bilgiler güncellenerek en az yılda
iki kez toplantı eşliğinde sunulmalı,
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Bu çalışmanın amacı hekimlerin ve hemşirelerin işe yabancılaşma düzeylerini belirlemek, hekimlere ve hemşirelere ilişkin
bireysel ve demografik özelliklerin işe yabancılaşma düzeyi üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmanın evrenini
Kırıkkale’de bir devlet hastanesinde çalışan tüm hekim ve hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, bütün
evrene ulaşılmaya çalışılmış ve toplam 388 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde, araştırmaya
katılan çalışanların kendine yabancılaşma boyutu ile tüm değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği
belirlenmiştir. Ayrıca güçsüzlük boyutu ile cinsiyet, eğitim seviyesi ve mesleki durum arasında da istatistiksel olarak anlamlı
farklılıklar bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: İşe yabancılaşma, hastane, sağlık sektörü

A STUDY ON THE DETERMINATION OF WORK ALIENATION LEVELS OF NURSES AND PHYSICIANS
SUMMARY
The aim of this study is to determine work alienation levels of nurses and physician, and to reveal whether the individual and
demographic features of the employees have an effect on the level of work alienation or not. The population of study included
all nurses and physician at a state hospital in Kırıkkale. The sample is not selected in the study, tried to reach the whole universe
and a total of 388 usable responses were obtained. According to result of this study, there are statistically significant differences
between nurses and physicians’ evaluations related to self-alienation dimension by all level of demographic features. In addition
to there are statistically significant differences between nurses and physicians’ evaluations related to powerlessness dimension
by level of education, occupational status and gender.
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1.

GİRİŞ

Sosyal bilimlerde bir kavramın birbirinden farklı çok sayıda
tanımı yapılabilmektedir. Çünkü her disiplin, kavramı kendi bakış açısına, durduğu yere, izlediği yönteme, konuyu
ele alma durumuna göre değerlendirmektedir. Bu yüzden
çerçevesi belli tek bir tanım yapmak mümkün değildir.
Yabancılaşma kavramı da böyle bir kavramdır. Bu yüzden
yabancılaşma, hukuk alanına göre farklı, sosyolojiye göre
farklı, psikolojiye göre daha farklıdır (Erdem, 2014:521).
Sosyal bilimlerde özellikle de sosyoloji ve psikolojide çalışılan en önemli kavramlardan biri olan yabancılaşma, psikologlar tarafından; benlik kaybı, sürekli kaygı durumları,
ümitsizlik, yalnızlık hissi şeklinde tanımlanırken; sosyologlar tarafından, kuralsızlık ve normsuzluk (anomi), sosyal

süreçlere dâhil olamama, kişinin çevresinden kopması,
sosyal çözülme olarak tanımlanmaktadır (Valadbigi, 2014;
Tokmak, 2014:138). Bir başka tanıma göre ise sosyologlar yabancılaşmayı; kişinin bireysel temelde kurumlardan, kendisinden, değerlerinden, toplumsal oluşum ve
organizasyonlardan uzaklaşması olarak ifade etmektedir.
Psikologlar ise, kişinin kendini bütün olarak hissedememesine ve bilincine yönelik bölünmelere yol açan eylemler ve deneyimler olarak ifade etmektedir (Şimşek vd.
2006:573; Özbek, 2011:233).
Yabancılaşma kavramı, temel olarak George Friedrich
Wilhelm Hegel ile Karl Marx’a dayandırılmaktadır. Karl
Marx yabancılaşmanın temel kaynağını ekonomik olgulara dayandırırken, Hegel bu kavramı kişilik özellikleri ve
kişinin kendisiyle olan mücadelesine dayandırmaktadır
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(Tummers and Den Dulk, 2011:4). Çalışanın işe yabancılaşması, işin gerektirdiği roller ile çalışanın kendi öz doğası
arasındaki uyumsuzluğun bir sonucu olarak gösterilmektedir (Kaya ve Serçeoğlu, 2013:319).
Seeman (1959) işe yabancılaşma kavramının boyutlarını
güçsüzlük, anlamsızlık, izolasyon, kendine yabancılaşma
ve kuralsızlık olarak 5 boyutta değerlendirmiştir. Buna
göre; Güçsüzlük boyutunda kişi, geleceğini kendisinin
değil dış etkenlerin, örgütlerin, kaderin ya da şansın belirlediğini düşünmektedir (Yılmaz ve Sarpkaya, 2009:322).
Güçsüzleşen bir çalışan ise beklentilerin ve inandığı değerlerin gerçekleşme ihtimalini zayıf görecek ve bunları
değiştirebilmek için elinden hiçbir şeyin gelmediğini düşünecektir (Seeman, 1983:173). Shepard (1977) ise güçsüzlüğü işte algılanan kontrol eksikliği olarak tanımlamaktadır (Nair, 2010). Anlamsızlık boyutunda kişi, amaçlarını
gerçekleştirmede kapasitesinin yetersiz olduğunu ve işleriyle ilgili olarak örgüte nasıl katkıda bulunacağından yoksun hissetmektedir (Jesús Suárez-Mendoza and ZoghbiManrique-de-Lara, 2007:59; O’Donohue and Nelson,
2012:6). Seeman (1959) anlamsızlığı kişinin neye inanması
gerektiği konusundaki belirsizlik olarak tanımlamaktadır
(Nair, 2010). İzolasyon boyutunda, kişinin örgütte çalışan
diğer çalışanlardan ya da örgütsel amaçlardan uzaklaşarak kendini artık o örgütte görmemesini ifade etmektedir
(Mottaz,1981:516). Bu süreci yaşayan çalışan, kendini yalnız hissetmekte ve kendini örgüte ait hissetmemektedir
(O’Donohue and Nelson, 2012:7). Kendine yabancılaşma
ise bireyin davranışlarına gerçekten kendi değerlerini, ihtiyaçlarını ve arzularını yansıtmaması durumudur (Tükel,
2012:40). Kendine yabancılaşma duygusu daha çok çalışanın kendini gerçekleştirme duygusu hissetmediği zaman
ortaya çıkmaktadır (Mottaz, 1981:516). Kuralsızlık boyutunda ise, kişi bireysel davranışları düzenleyen toplumsal
normlara uymamakta ya da davranışları için artık bağlayıcı bir kural olarak görmemektedir (Seaman, 1959:787).
Yabancılaşma küreselleşme olgusuyla birlikte, özellikle
yirmi birinci yüzyılda kendini daha çok hissettirmeye başlamıştır. Bu kavramının başta gelen özellikleri ise şöyledir
(Yetiş, 2013:6):
1.		 Yabancılaşma, insanın doğasında vardır.
2.		 Yabancılaşma, genelde insan yaşamını yıllarında
ortaya çıkar.
3. Yabancılaşmada kişilerin sosyal çevreleri oldukça
belirleyicidir.
4.		 Bir kavram olarak yabancılaşma, birinin veya bir
şeyin, birisinden veya bir şeyden yabancılaşması ile
ilgilidir.
Çalışanların işe yabancılaşmasının çok sayıda nedeni vardır. Bu nedenler genel olarak çevresel ve örgütsel temelli
olabilirler. Çalışanlar; teknoloji, çalışma koşulları, işle ilgili
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fırsatların olup olmaması, mesleğin prestiji, çalışma pozisyonu, işin rutinliği, işin mülkiyeti ve genel çalışma koşulları
gibi örgütsel faktörlerden dolayı işe yabancılaşabildiği gibi
(Mottaz, 1981:516) ekonomik yapı, teknolojik yapı, kültürel
yapı, sosyal politika, sendikal örgütlenme ve sanayileşme,
kentleşme ve sosyal çözülme gibi çevresel faktörlerden
dolayı da işe yabancılaşabilmektedir (Yetiş, 2013:8-13).
Çalışan, bulunduğu kurum ya da örgütte kendi karar ve
değerlerden çok, bulunduğu örgütün karar, kural ve fikirlerine uymak ve uygulamak durumunda kalabilmektedir
(Ofluoğlu ve Büyükyılmaz, 2008:3). Bu yüzden, genellikle
bürokratik yapı ve merkezi karar alma, biçimsel kurallar
ve politikaların egemen olduğu işyerlerinde yabancılaşma
daha sık görülebilmektedir. Özellikle de örgütün sahip olduğu kültürel ve ahlaki özellikler ile bireyin sahip olduğu
değerler, idealler ve arzuların çeliştiği durumlarda çalışanlar işe yabancılaşmaktadır (Tuna ve Yeşiltaş, 2014:108).
İşe yabancılaşma birçok olumsuz sonuçlar da ortaya çıkarmaktadır. Örneğin işyerinde otonomi ve kontrol eksikliği
sonucunda çalışanlar yabancılaşma yaşayabilmektedir.
Ayrıca çalışma ortamının bireysel özerklik, sorumluluk ve
çalışanların başarı ihtiyaçlarını karşılayamama durumunda yabancılaşma sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise
çalışanların motivasyonunu düşürmekte, işten ayrılmalara neden olmakta ve işe katılımı azaltmaktadır (Sulu et al.
2010; Ceylan ve Sulu, 2011). Bunun dışında işe yabancılaşma, üretim oranlarında azalma, çok fazla iş değiştirme,
aşırı yorgunluk ve hastalık, yöneticilerle tartışma gibi sonuçlara da neden olmaktadır (Valadbigi, 2014). Çalışanın
işe yabancılaşması, duygusal tükenme, iş tatminsizliği, işle
özdeşleşememe ve örgütsel güvensizlik gibi sorunlara da
yol açabilmektedir. Bu yüzden işe yabancılaşan çalışan,
bilişsel ve duygusal anlamda yaptığı işle bağını koparabilmektedir (Kaya ve Serçeoğlu, 2013). Bunun için örgütsel ve bireysel düzeyde müdahalelerle yabancılaşmanın
önlenmesi önem kazanmaktadır. Örgütsel düzeyde işe
yabancılaşmayı azaltmak için; örgüt içinde yapılan işin
değiştirilmesi, iş zenginleştirilmesi, esnek çalışma saatlerinin sağlanması, otonom çalışma gruplarının oluşturulması önemli birer çözüm yolu olabilmektedir (Fettahlıoğlu,
2006:40). Bununla birlikte, işyerinde sağlıklı ve güvenli bir
iş ortamı ve etkili bir iletişim ortamının sağlanması, işle
ilgili süreç ve sistemleri geliştirme konusunda çalışan katılımının teşvik edilmesi örgütsel düzeyde işe yabancılaşmanın giderilmesine katkı sağlayabilir (Vassie and Lucas,
2001:481). Bireysel düzeyde ise bireyin bilişsel yapısına
müdahale edip daha önceki öğrenmelerinin etkisini zayıflatarak algı sürecinde değişiklikler yaparak farklı bir bakış
açısının kazandırılması işe yabancılaşma konusunda bir
çözüm sağlayabilir (Fettahlıoğlu, 2006:40). Ayrıca, bunların dışında çalışanların işe yabancılaşmasını önlemek ve
kontrol altında tutmak için örgüt dışından destek alınabilir
ve çalışanlarla iletişim kanalları açık tutularak, dikey ve yatay bağlantıları sağlayan iletişim kanallarının kullanılması
faydalı olabilir (Darıyemez, 2010:1).
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Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı hekimlerin ve hemşirelerin işe yabancılaşma düzeylerini belirlemek, hekimlere ve hemşirelere ilişkin bireysel ve demografik özelliklerin işe yabancılaşma düzeyi üzerinde etkili olup olmadığını ortaya
koymaktır.

2.2.

Evren ve Örneklem

Çalışmanın evrenini, Kırıkkale ilinde faaliyet göstermekte
olan bir devlet hastanesinde çalışan toplam 701 hekim ve
hemşire oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, bütün evrene ulaşılmaya çalışılmış ve araştırmada
kullanılan veri toplama aracı araştırmaya katılmayı kabul
eden tüm çalışanlara dağıtılmıştır. Veri toplama süreci
20 Nisan - 12 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve toplam 388 adet (%55.35) kullanılabilir anket elde
edilmiştir.

2.3.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada kullanılan işe yabancılaşma ölçeği; Mottaz
(1981)’ın “İşe Yabancılaşma Ölçeği” nin Türkçeye çevrilmesiyle oluşturulmuştur. Ölçek toplam 21 maddeden oluşmaktadır ve her bir soru maddesinin cevap skalası “katılmam” ifadesinden “katılıyorum” ifadesine kadar uzanan
5’li Likert ölçeği şeklindedir. Ölçekte güçsüzlük boyutu,
anlamsızlık boyutu ve kendine yabancılaşma boyutu 7’şer
soru ile değerlendirilmektedir.
İşe yabancılaşma ölçeğine uygulanan faktör analizi sonuçlarına göre ise, ölçeğin bu çalışmada Mottaz (1981)’ın
çalışması ile benzer olarak üç faktörlü bir yapı sergilediği
görülmüştür. Ancak faktör yapısını bozucu etkiye sahip
olan iki ifade ve faktör yükleri 0.50’nin altında kalan üç
madde analize dâhil edilmemiştir. Ortaya çıkan bu üç
faktörlü yapının toplam varyansın %53.2’sini açıkladığı
belirlenmiş ve ölçek güçsüzlük, anlamsızlık ve kendine
yabancılaşma olmak üzere üç faktörlü bir yapıda analize
dâhil edilmiştir.

2.4.

Verilerin Analizi

Anketlerden elde edilen veri bilgisayar ortamına aktarılmış
ve SPSS 20.0 paket programı kullanılarak istatistiksel analizler uygulanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler ve veriler normal dağılım gösterdiği için demografik değişkenlere göre
incelenen değişkenler açısından farklılık olup olmadığını
ortaya koymak amacıyla, iki ortalama arasındaki farkın
önemlilik testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Birimler arası farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için ise Scheffe testi kullanılmıştır.

3.

BULGULAR

Araştırma kapsamında yer alan katılımcıların çeşitli demografik özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde,
%69,8’inin kadınlardan ve %30,2’sinin erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların %20,1’ini hekimler,
%79,9’unu hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmaya
katılan katılımcıların %53,4’ü 37 yaş ve üstündedir.
Katılımcıların %52,6’sı sağlık sektöründe 15 yıl ve altı bir çalışma tecrübesine sahiptir. Eğitim açısından bakıldığında
ise, katılımcıların %15,2’sinin lise mezunu iken, %41,2’sinin
önlisans, %26,3’ünün lisans ve %17,3’ünün lisansüstü derecelere sahip olduğu görülmektedir. Katılımcıların önemli bir bölümü (%76,0) ise evlidir (Tablo 1).
Tablo 1: Araştırmanın Katılımcılarına İlişkin Tanımlayıcı
Özellikler
Değişenler

Sayı

%

Hekim

78

20,1

Hemşire

310

79,9

Kadın

271

69,8

Erkek

117

30,2

Lise

59

15,2

Önlisans

160

41,2

Lisans

102

26,3

Lisansüstü

67

17,3

Evli

295

76,0

Bekâr

93

24,0

Meslek

Cinsiyet

Eğitim Durumu

Medeni Durum

Toplam Çalışma Süresi (yıl)
15 ve altı		

204

52,6

16 ve üstü

184

47,4

≤36

181

46,6

≥37

207

53,4

388

100

Yaş (yıl)

TOPLAM
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Tablo 2’de araştırmaya katılan çalışanların işe yabancılaşmalarına ilişkin puanları çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılmış ve t-testi ve ANOVA testi sonuçları gösterilmiştir.
Katılımcıların güçsüzlük boyutuna ilişkin puanlarını çeşitli
değişkenlere göre karşılaştıran t-testi ve ANOVA sonuçlarına bakıldığında, katılımcıların güçsüzlük boyutuna ilişkin
puanlarının eğitim seviyelerine (F=26.323, p<0.05) göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Bu farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre,
güçsüzlük boyutuna lisansüstü eğitim seviyesine sahip
katılımcıların diğer gruplara göre daha düşük puanlar verdikleri belirlenmiştir. Katılımcıların güçsüzlük boyutuna
ilişkin puanları cinsiyete (t=3.945, p<0.05) ve mesleğe göre
(t=-8.558, p<0.05) de istatistiksel olarak farklılaşmakta ve
erkek katılımcıların (3.62) kadın katılımcılara (3.02) göre
daha yüksek bir puana sahip oldukları görülmektedir.
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Katılımcıların anlamsızlık boyutuna verdikleri puanları çeşitli değişkenlere göre karşılaştıran t-testi ve ANOVA sonuçlarına bakıldığında, katılımcıların anlamsızlık boyutuna
ilişkin puanlarının eğitim seviyelerine (F=3.394, p<0.05)
göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Bu farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına
göre, anlamsızlık boyutuna lisansüstü eğitim seviyesine
sahip katılımcıların diğer gruplara göre daha düşük puanlar verdikleri belirlenmiştir. Katılımcıların anlamsızlık
boyutuna ilişkin puanları mesleğe (t=-2.754.945, p<0.05)
göre istatistiksel olarak farklılaşmakta ve hekimlerin (1.95)
hemşirelere (2.22) göre daha düşük bir puana sahip oldukları görülmektedir.
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Mesleki duruma göre ise hemşirelerin (3.09) hekimlere
göre (2.15) daha yüksek puanları olduğu görülmektedir.

Katılımcıların kendine yabancılaşma boyutuna verdikleri
puanları çeşitli değişkenlere göre karşılaştıran t-testi ve
ANOVA sonuçlarına bakıldığında ise tüm değişkenlerde
anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre katılımcıların
kendine yabancılaşma boyutuna ilişkin puanlarının eğitim seviyelerine (F=3.975, p<0.05) göre istatistiksel olarak
anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Bu farklılığın

hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, kendine yabancılaşma boyutuna lisansüstü eğitim seviyesine sahip katılımcıların diğer gruplara göre daha düşük puanlar verdikleri
belirlenmiştir. Katılımcıların kendine yabancılaşma boyutuna ilişkin puanları çalışma süresine (t=2.655, p<0.05),
cinsiyete (t=4.286, p<0.05), mesleğe (t=-2.603, p<0.05),
medeni duruma (t=2.608, p<0.05) ve yaşa (t=2.940,
p<0.05) göre istatistiksel olarak farklılaşmaktadır.
Araştırmaya katılan 388 çalışanın işe yabancılaşma temel
bileşenine verdikleri cevapların puan ortalamalarına bakıldığında, güçsüzlük boyutu ortalamaları daha yüksektir
(2.90). Daha sonra sırasıyla kendine yabancılaşma (2.70)
ve anlamsızlık (2.17) boyutu gelmektedir. İşe yabancılaşma boyutları arasındaki korelasyon katsayıları incelendiğinde ise, güçsüzlük boyutu ile anlamsızlık boyutu arasında (r=0.337, p<0.05) ve güçsüzlük boyutu ile kendine
yabancılaşma boyutu arasında (r=0.247, p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı, olumlu yönde ve zayıf düzeyde bir
ilişki olduğu belirlenmiştir. Anlamsızlık boyutu ile kendine
yabancılaşma boyutu arasında (r=0.249, p<0.05) arasında
ise istatistiksel olarak anlamlı, aynı yönde ve zayıf düzeyde
bir ilişki bulunmuştur (Tablo 3).

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Kişilerin Demografik Özelliklerine Göre İşe Yabancılaşmaya İlişkin Değerlendirmeleri
Demografik Özellikler

Güçsüzlük

Anlamsızlık

Kendine Yabancılaşma

Ort.

SD

Ort.

SD

Ort.

SD

15 ve altı

2.86

0.90

2.15

0.72

2.81

0.85

16 ve üstü

2.95

1.00

2.19

0.86

2.58

0.84

Çalışma süresi (yıl)

t=-0.957; p=0.339

t=-0,504; p=0.615

t=2.655; p=0.008

Cinsiyet
Kadın

3.02

0.95

2.20

0.79

2.82

0.83

Erkek

3.62

0.88

2.10

0.79

2.42

0.85

t=3.945; p=0.000

t=1.132; p=0.258

t=4.286; p=0.000

Eğitim Seviyesi
Lise

2.96

0.83

2.24

0.75

2.84

0.85

Önlisans

3.10

0.93

2.18

0.85

2.66

0.81

Lisans

3.11

0.91

2.28

0.75

2.85

0.89

Lisansüstü

2.06

0.62

1.90

0.68

2.43

0.86

F=26.323; p=0.000

F=3.394; p=0.018

F=3.975; p=0.008

Meslek
Hekim

2.15

0.62

1.95

0.66

2.47

0.80

Hemşire

3.09

0.92

2.22

0.81

2.75

0.86

t=-8,558; p=0.000

t=-2.754; p=0.006

t=-2,603; p=0.010

Medeni Durum
Bekar

2.87

0.91

2.23

0.78

2.90

0.86

Evli

2.91

0.96

2.15

0.80

2.63

0.84

t=-0.433; p=0.665

t=0,852; p=0.395

t=2.608; p=0.009

Yaş
36 ve altı

2.85

0.88

2.13

0.69

2.83

0.85

37 ve üstü

2.95

1.00

2.20

0.87

2.58

0.84

t=-0,983; p=0.326
p<0,005

334

t=-0.812; p=0.417

t=2.940; p=0.003
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Ortalamalar

Standart
Sapma

Güçsüzlük

2.90

Anlamsızlık

2.17

Kendine
Yabancılaşma

2.70

(1)

(2)

(3)

0.95

1

0.337*

0.247*

0.79

0.337*

1

0.249*

0.85

0.247*

0.249*

1

*p<0.01

4.

TARTIŞMA

Bir örgütün en önemli girdisi insandır ve yabancılaşma olgusu örgütün en önemli girdisi olan insanı ve dolayısıyla
da örgütü olumsuz yönde etkileyen pek çok sonuca neden olmaktadır (Gürsoy, 2014:46). Yabancılaşmış bir çalışan kendisini mutsuz hisseder, fiziksel ve zihinsel yönden
kendini geliştirmeye çalışmaz, çalışmalarını basit birer doğal zorunluluk ve monoton bir döngü olarak görür (Çevik,
2009:15). Bu durumun özellikle sağlık hizmeti veren kurumlarda sağlık hizmetleri kalitesine olumsuz yansıyacağı
düşünülmektedir.
İş ortamında; yapılan işin niteliği, çalışılan kurumun yapısı,
çalışma ortamının özelliği, çalışma koşulları gibi çeşitli faktörler, yabancılaşmaya neden olmaktadır. Bulut (2010)’un
çalışmasında yüksek çalışma temposu, yorgunluk, çalışma
saatlerinin uzun olması, çalışanın dinlenecek ortamının
olmaması, aşırı iş yükü, maddi ve manevi tatminsizlik, belirsiz iş saatleri, belirsiz gelecek, kişisel ve sosyal faktörlerin sağlık çalışanlarının yabancılaşmasına neden olduğu belirlenmiştir. Yetiş (2010)’in çalışmasında ise olumlu
iş ortamında çalışan ve yönetim tarafından desteklenen
hemşirelerin işlerine daha bağlı oldukları, olumsuz iş ortamında çalışan ve yönetim tarafından desteklenmeyen
hemşirelerin işlerine karşı yabancılaştıkları belirtilmektedir (Yetiş, 2010).
Bu çalışma; hekimlerin ve hemşirelerin işe yabancılaşma
düzeylerini belirlemek ve işe yabancılaşma düzeylerinin
çalışanlara ilişkin bireysel ve demografik özelliklere göre
farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Bunu sağlamak amacıyla iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, tek yönlü varyans analizi
(ANOVA), birimler arası farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için ise Scheffe testi kullanılmıştır.
Elde edilen analiz sonuçlarına göre katılımcıların eğitim
seviyesi ve mesleki statüsü yabancılaşmanın her üç boyutunda (güçsüzlük, anlamsızlık ve kendine yabancılaşma)
istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. Tablo 2
incelendiğinde; araştırmaya katılan hekim ve hemşirelerden lisansüstü eğitim alan katılımcıların daha düşük algı
puanlarına sahip oldukları tespit edilmiştir. Eğitim düzeyinin yükselmesi işe yabancılaşma algısını azaltmaktadır.

Ayrıca, hemşire çalışanların işe yabancılaşmanın her üç
boyutundaki (güçsüzlük, anlamsızlık ve kendine yabancılaşma) algı seviyeleri hekim çalışanlara göre daha yüksek
bulunmuştur. Hemşire çalışanlar, hekimlere göre kendilerini iş yerlerinde daha güçsüz, anlamsız ve kendine yabancılaşmış hissetmektedirler. Güçsüzlük, kişinin beklentilerinin ve gerçekleşebileceğini düşündüğü ihtimallerin
kendisi tarafından belirlenememesi ve sonucunu değiştirebilmek için elinden hiçbir şeyin gelmediğini düşünmesi
halidir (Seeman, 1983:173). Başaran’a (1998) göre kendine yabancılaşma; insanın yaptığı eylemlerini, sanki kendisinin değilmiş gibi görmesi ve yaptığı eylemlerin denetimi
altına girmesidir. Yazara göre bu tür yabancılaşmada insan, eylemlerini denetleyemez, ama eylemlerince denetlenir. Başka bir değişle içinden gelmeden sırf davranmak
için davranışlarda bulunur; sanki davranış kendisinin
değilmiş gibi davranır. Yetiş (2013) ve Oruç (2004) kamu
hastanelerinde çalışan hemşireler ile gerçekleştirdikleri
araştırmalarında; hemşirelerin yabancılaşma düzeyinin
yüksek seviyede olduğunu tespit etmiştir. Hemşireler, yasal düzenlemelerin etkin şekilde uygulanmaması, görev
tanımlarında karmaşa olması, rol belirsizlikleri, disiplinler
arası iletişim kopukluğu, ekip içinde rol karmaşası, ağır iş
yükü, vardiyalı çalışma, karmaşık araç ve gereçler kullanma, araç-gereç eksikliği, personel yetersizlikleri, yetersiz
işgücü sonucu hastaya bütüncül olarak bakım verememe,
hastaya uygulanacak işlemlerin bölünerek farklı kişiler tarafından yapılması sonucu iş bölümünün artması, bireysel
inisiyatif ve yaratıcılıklarını ön plana çıkaramama, yaptığı
işten doyum sağlayamama, stres ve tükenmişliği fazlası
ile hissetme, hastalığa bağlı gerginlik yaşayan bireylerle
ve aileleri ile iletişim kurma gibi ailelere bakım verme gibi
çalışma koşullarından kaynaklanan engel ve zorlanma
durumlarıyla karşı karşıyadırlar (Oruç 2004; Çetin, 2008;
Gök, 2008). Çalışma ortamı ve şartlarıyla ilgili bu durumların hemşirelerin işe yabancılaşmalarına katkıda bulunduğu söylenilebilir.
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İşe
yabancılaşma

Eğitim seviyesinin yükselmesi ile çalışanların kişisel gelişim ve kendini ifade seviyesinin daha yüksek olması, öz
güvenin artırması, işe hakimiyet, otonomi ve karar almaya katılımın artırdığı düşünülerek yabancılaşma unsurunu ve özellikle güçsüzlük alt boyutunu negatif etkilediği
düşünülmektedir.
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Tablo 3: İşe Yabancılaşma Boyutlarına Ait Ortalama, Standart
Sapma ve Korelasyonlar

Tablo 2’de görüldüğü üzere cinsiyet değişkeni güçsüzlük
ve kendine yabancılaşma alt boyutlarıyla istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. Analiz sonuçlarına göre
erkek katılımcıların kadın katılımcılara göre güçsüzlük alt
boyutuna ilişkin algılamaları daha yüksek bulunurken,
yani erkek çalışanlar iş yerlerinde kendilerini daha güçsüz hissederlerken, kadın çalışanların kendine yabancılaşma alt boyutuna ilişkin algıları daha yüksek seviyede
bulunmuştur. Erkek çalışanların kendini daha güçsüz
hissetmeleri durumunun ülkemiz kültüründe erkek olma
kavramına yüklenen kontrol etme ve özerklik istekleriyle
açıklanabilir. Blauner’in güçsüzlük ile ilgili öne sürdüğü
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nedenler incelendiğinde, kontrol etme ve özerklik (otonomi) olmak üzere önemli iki gereksinmenin tatmin edilmesinden yoksun kalma durumu dikkati çekmektedir. Bunun
yanı sıra işgörenin yetersizlik duygusu, çalışma süreci üzerinde her türlü yönetim ve denetim olanağından yoksun
kalma, örgütteki prosedür ve kurallardaki sık değişmeler,
teknolojinin değişim sıklığı, işgörenin sorunları çözmede
yetersiz kalışı, becerilerin, yeterliklerin işin gereklerinin
gerisinde kalması, yönetimi etkileme yollarının tıkanık
oluşu, üretilen ürün ya da hizmet karşısında dışlanma
duygusu, güçsüzlük duygusunun yoğunlaşmasına neden
olmaktadır (Özler and Dirican, 2009:292-293). Kadın çalışanların ise; kendine yabancılaşma alt boyutuna ilişkin
algıları yüksek bulunmuştur. Kendine yabancılaşmada kişi
yaptığı eylemleri denetleyemez ve yaptığı eylemlerin denetimi altına girer, yani kendini işine çok katamaz ve örgütün istediği şekilde davranır. Katılımcıların çoğunluğunun
hemşire oluşu ve hemşirelerin iş yerlerinde yaşadıkları
diğer sıkıntılar göz önüne alındığında cinsiyet ile kendine
yabancılaşma arasında bağ kurulabilir.
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Son olarak elde edilen sonuçlara göre; çalışma süresi,
medeni durum ve yaş değişkenleri kendine yabancılaşma alt boyutu ile istatistiksel olarak fark göstermiştir.
Araştırmaya katılanlardan çalışma süresi 16 yıl ve daha
az olanların, yaşı 36 yaş ve daha küçük olanların ve bekar çalışanların kendine yabancılaşma alt boyutunu daha
yüksek algıladıkları tespit edilmiştir. Kendine yabancılaşan
birey, olmak istediği yer ya da yapmak istediği işle mevcut
durumu arasında bir memnuniyetsizlik yaşamaktadır. 36
yaş altı genç, çalışma yılı az ve çoğunluğu bekar olduğu
düşünülen çalışanların işe ait beklentilerinin yüksek olması ve umdukları tatmini yaşayamıyor olmalarının yine
kendine yabancılaşma alt boyutunun daha yüksek algılanmasına katkı sağladığı düşünülmektedir.
Tüm çalışanların temel ortalamaları değerlendirildiğinde
ise (Tablo 3); işe yabancılaşmanın alt boyutları arasında en
yüksek ortalama güçsüzlük boyutuna, en düşük ortalama
ise anlamsızlık boyutuna aittir. Durmaz (2015); sağlık çalışanlarında yabancılaşmanın alt boyutlarından güçsüzlük
algısının yüksek düzeyde ve anlamsızlık algısının en düşük
düzeyde olduğunu tespit etmiştir. Anlamsızlık algısının
düşük seviyede olması, katılımcıların yaptıkları işin öneminin farkında olmaları, kendilerini işe yarar hissettiklerini
göstermektedir. Çünkü; bireyin işini anlamlı görebilmesi
için, işteki rolünde belirsizlikler hissetmemesi, yaptığı işte
bir işe yaradığını, potansiyelini kullanabildiğini hissetmesi
gerekir. Eğer bir iş; sosyal ortam sağlıyor, güvenlik duygusu veriyor, dayanışma ve iş birliği içinde yürüyor ise anlamlıdır (Myres,1970: 67).
Güçsüzlük, kişinin kendi davranışı ile istediği sonuçları elde
edemeyeceğine ya da aradığı desteği bulamayacağına ilişkin olumsuz algılamalarından, beklentisinden kaynaklanan duygusudur (Yeniçeri 2009:142). Güçsüzlük, bireyin
kendi yaşamı ile ilgili kontrolün yittiğini hissetmesidir.
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Güçlü olmak, kontrol ve idareyi elinde bulundurmaktır.
Güçsüzlük, başkaları veya kişisel olmayan sistemler tarafından kontrol edilmektir. Güçsüz birey, kendi davranışlarını ortaya koymak yerine olaylara tepki vermekle yetinir,
kendini yönlendiremez, başkaları tarafından yönlendirilir
(Korman,1977:205). Gürsoy (2014)’un çalışma sonucuna
göre Van’da görev alan sağlık çalışanları orta derecede
işe yabancılaşma yaşamaktadır. Sağlık çalışanlarının işe
yabancılaşma algılarının en yüksek olduğu boyutlar sırası
ile kendine yabancılaşma ve normsuzluktur. İşe yabancılaşma algılarının en düşük olduğu boyutlar ise sırasıyla
yalıtılmışlık ve güçsüzlük olmuştur. Bu araştırmaya katılan
sağlık çalışanları en çok güçsüzlük algısı yaşamaktadırlar.
Bu algı yöneticiler tarafından fark edilmeli ve güçsüzlük
algısını ortadan kaldıracak tedbirler alınmalıdır. Çalışma
şeklinin ve görevlerin yeniden düzenlenmesi, iş genişletme, iş zenginleştirme ve iş rotasyonu programları, amaçlara yönelik yönetim vb. gibi örgütsel ve yönetsel koşulları
yeniden düzenleyen çalışmalar, işe yabancılaşma duygusunun azaltılmasında önem kazanmaktadır (Kanungo,
1992).
İşe yabancılaşma konusuna ilişkin olarak yapılan literatür taraması sonucunda konunun özellikle sağlık sektöründe çok fazla çalışılmadığı görülmektedir, bu yüzden
de çalışmanın sonuçlarının sağlık sektörüne yürütülecek
benzer çalışmalara rehberlik edeceği düşünülmektedir.
Bu çalışma, bir kamu hastanesinde çalışan hekimler ve
hemşireler üzerinde yürütüldüğünden araştırmanın başka kurumlarda da yapılarak sonuçların genellenebilirliği
açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Bu araştırmada sağlıkta kalite sisteminin bir parçası olarak 13 Şubat 2012’de başlatılmış olan, “Türkiye Klinik Kalite Programı”
hakkında MSKÜEAH’de ilgili branşlarda çalışan hekimlerin uygulamaya ilişkin bilgi düzeyleri saptanmaya çalışılmıştır. Aynı
zamanda söz konusu programın bir devamı olarak 01 Temmuz 2015’de SKS-Hastane Versiyon 5’de yayımlanan klinik göstergelerle
ilgili yürütülecek çalışmalara hekimlerin yaklaşımları, çalışmaya uyum gösterme konusundaki genel tutumları değerlendirilmiş,
uygulamada karşılaşılabilecek olası aksaklıklar belirlenerek, sistemin baştan sağlıklı kurulabilmesi adına önlemeye dönük
öneriler sunulmuştur.
01-04 Mart 2016, Antalya
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Araştırma gerçekleştirilirken bireylerden detaylı bilgi alabilmek ve uzman görüşüne başvurmak amacıyla yararlanılan nitel
araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği ve tekniğin görüşme formu yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma
kapsamında klinik gösterge takibi yapılan beş branştan dokuz uzman hekimle görüşülmüş, görüşme bulguları görüşmelerde
yoğunluk içeren ifadeler gruplandırılmak suretiyle değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucunda MSKÜEAH’de SKS Versiyon-5’te ilk defa yer alan klinik kalite gösterge takip sisteminin baştan sorunsuz
bir şekilde uygulamaya konabilmesi için sürecin içinde yer alacak tüm paydaşlara (bilgi işlemci, istatistikçi, ilgili uzman hekimler,
ilgili yöneticiler, süreçte yer alan sağlık çalışanları) yeterli bilgilendirme yapılması gerektiği ortaya konmuştur. Hekimlerin klinik
kalite göstergelerinin gerekli ve yararlı olduğu konusunda hemfikir oldukları, sistem hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılması,
fazla zaman almayacak, pratik bir veri toplama sistemi kurulması halinde hekimlerin çalışmalara uyum gösterecekleri ve katkı
sağlayacakları sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kalite, Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Klinik Kalite

PHYSICIANS’ APPROACH OF CLINIC QUALITY MANAGEMENT APPLICATIONS
SUMMARY
In this research, which was launched on 13 February 2012, as a part of a quality health care system, “Turkish Clinical
Quality Program” has tried to determine whether physicians from the relevant branches have knowledge regarding to the
implementation or not. At the same time as a continuation of mentioned program on July 1, 2015 at HQS (Health Quality SystemHospital) in Version 5, approaches of physicians to the work carried out regarding the published clinical indicators and their
attitudes toward compliance work were evaluated and by determining possible problems that may be encountered in practice,
prevention-oriented proposals were presented for the purpose of establishing the system healthy from the beginning.
To get detailed information from the individuals performing research and in-depth interviews with experts from used qualitative
research methods and techniques in order to seek the opinion of the interview form approaches is used. Nine experts from five
branches that the scope of the study was discussed with physicians follow clinical indications, interview findings are evaluated
by expression grouped with intensity in the talks. As a result, for the first time situated SKS-5 Version clinical quality indicators
tracking system to be implemented smoothly from the start all stakeholders will take place within the process (information
processing, statistician, the specialist physicians, about managers, health workers Situated in process) have demonstrated that
sufficient information should be made. And they agreed that the clinical quality indicators physician is necessary and helpful,
making necessary information about the system, the more time will not have reached a practical data collection system will
adapt to the work of doctors in case of establishment and the results will contribute.
Keywords: Quality, Quality in Health Care, Clinical Quality
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Sağlık hizmetlerinin doğrudan insan hayatıyla ilgili olması ve meydana gelebilecek hataların geri dönüşünün
çoğu kez mümkün olmaması sağlık hizmetlerinde kalite yönetimini gerekli kılmaktadır (Aslantekin vd., 2007:
57-59).
Sağlıkta kalite yönetimi, teşhis, tedavi ve bakım süreçleri ile doğrudan ilişkilidir. Sağlık kuruluşlarının bir yandan
bilimsel norm ve standartlara uygun teşhis ve tedavi prosedürleri uygulaması, diğer yandan hizmet sunum süreçlerinde hastaların beklenti ve isteklerine cevap vermesi
gerekmektedir (Aslantekin vd., 2007: 63).
Geçmişi çok eskilere dayanan sağlıkta kalite çalışmalarında dünyada 1951 yılında Joint Comission on Accreditation
of Hospitals (JCAH) adlı kuruluşun sağlıkta kalite alanında çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmasıyla ABD
öncü konumdadır. Kuruluş günümüzde Joint Comission
İnternational (JCI) adı altında çalışmalarına devam etmektedir (Yusufoğlu, 2008: 30).
Ülkemizde sağlık hizmetlerinde 1980’li yıllardan sonra,
özellikle hastanelerde kalite yönetimi çalışmaları hızlı bir
yayılma göstermiştir. Özel hastaneler, kalite çalışmalarına
kamu hastanelerinden daha önce başlamıştır. Bu çalışmalar özellikle yurt dışından hasta kabul eden hastanelerde
öncelikle sigorta şirketleri ile anlaşma yapılabilmesi amacıyla akreditasyon zorunluluğundan ve kalite çalışmalarının kurumsal gelişim ile rekabete yönelik faydaları nedeniyle başlatılmıştır.
Devletin hizmet sunumunda önemli yere sahip olması,
kalite çalışmalarına ilgi göstermesine neden olmuştur.
Sonraki yıllarda hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından
kalite yönetimi ile ilgili belge almaya teşvik edilmiştir. En
yaygın tercih edilen Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2000
ve ISO 9001:2008 standartları olmuştur. ISO standartları,
tıbbi süreçleri tam olarak içermediğinden sağlık çalışanları, özellikle hekimler tarafından tam olarak benimsenememiştir. Uluslararası akreditasyon ise hem maliyetli olması hem de ulusal koşullara uygun olmaması nedeniyle
tercih edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı, kalite yönetimi uygulamaları çerçevesinde standart geliştirme çalışmalarını
sürdürmesi nedeniyle, 24.01.2012 tarihinden itibaren TSE
ile olan, TSE EN ISO 9001: 2008 belge sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiştir (Şahin, 2012: 95).
Tıbbi hizmetlerde dünyada olduğu gibi ülkemizde de
akreditasyon standartlarının gerekliliğinin ortaya çıkması
üzerine, 2005 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından uluslararası kalite akreditasyon kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, sistematik ve kapsamlı bir şekilde ulusal bir
standart seti oluşturma faaliyetleri başlatılmıştır. Sağlık
Bakanlığı tarafından 2005 yılında 100 sorudan oluşturulan
kalite kriterleri, 2007 yılı başında yapılan revizyonla 150

soruluk 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. 2009 yılında özel
hastane ve üniversite hastanelerine yönelik 388 standart
ve 1450 alt bileşenden oluşan “Özel Hastane Hizmet Kalite
Standartları” hazırlanarak yayımlanmıştır. Sağlık Bakanlığı
Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı
tarafından 2011 yılında, sağlıkta ulusal kalite sistemini kurmak amacıyla SB ve üniversite hastaneleri ile özel
hastaneleri kapsayan, 621 standarttan oluşan Sağlıkta
Hizmet Kalite Standartları (SHKS) Hastane Seti yayımlanmıştır. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne bağlı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
Daire Başkanlığı tarafından SHKS-Hastane Seti Versiyon
4’ün revize edilmesiyle 01 Temmuz 2015’de SKS-Hastane
Versiyon 5 yayımlanmıştır.
SKS-Hastane Versiyon 5 yapısal ve sistematik olarak önceki versiyonlardan oldukça farklı, hastanelerdeki tüm
birimleri kapsayıcı ve detaylı olarak düzenlenmiş, ayrıca
klinik göstergelere yer verilmesiyle daha önce klinik süreçleri kapsayan standartlar bulunmasına rağmen, tıbbi süreçlerin detaylı olarak incelendiği ve ölçüm çalışmalarının
yapıldığı bir takip sistemi oluşturulmuştur (kalite.saglik.
gov.tr, 2015).
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de klinik kaliteye yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalitenin ölçülmesine yönelik klinik kalite ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi amacıyla sağlıkta kalite
sisteminin bir parçası olarak 13 Şubat 2012’de “Türkiye
Klinik Kalite Programı” başlatılmıştır. Program başlangıçta kamu adına sağlık hizmeti veren kuruluşları kapsamış,
daha sonra ise üniversite hastaneleri ve özel hastaneler
de programa dâhil edilmiştir. Bu program kapsamında
başlangıç için hastalık yükü çok olan branşlar ele alınmıştır. Uygulamanın devamında ise özellikle uluslararası
standartların gerisinde kaldığı tespit edilen ve toplumun,
sağlık politikalarının öncelikleri dikkate alınarak programın hangi branşları kapsayacağı ele alınıp belirlenecektir
(saglik.gov.tr, 2015).
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Tıbbi hizmet kalitesi denildiğinde hastane ortamının uygunluğu, estetiği, çalışanların davranışları, bilgi-işlem sistemleri, teknolojik donanım, bekletilmeme, bilgilendirilme gibi birçok olgu akla gelir. Bunlarla birlikte hastaların
temel beklentisi olan teşhis, tedavi ve bakımın doğruluğu
şüphesiz bu olguların en önemlileridir. Diğer koşullar sağlandığı halde yanlış teşhis, tedavi ve bakımın uygulandığı
sağlık sistemlerinde kaliteden söz edilemez. Teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinde poliklinik, klinik, laboratuvar,
ameliyathane, acil servis gibi hizmetler birbiriyle sıkı bir
ilişki içindedir. Bu nedenle, tıbbi hizmetleri yürüten hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanları ile idari ve destek
hizmetlerini sağlayan birimlerin kolektif bir şekilde çalışmaları ile kaliteli sağlık hizmeti sunumu sağlanabilir. Kalite
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Kaliteyi sağlık hizmetleri yönetiminin doğal bir parçası
olarak ele alan stratejiler, hem sistemin her kademesindeki yöneticilerin tam desteği ve katılımı, hem de sahada
hizmeti bizzat sunan çalışanların bu işi sahiplenmesiyle
engelsiz bir şekilde yürütülebilir. Bu nedenle ideal olan;
yukarıdan veya merkezden yönlendirilmiş genel stratejiler
doğrultusunda aşağıdan yukarıya doğru gelişen hizmet
sunumu ile klinik şefleri, sorumlu hemşireler gibi orta düzey yöneticilerin yetkilerinin artırılmasının uyum içinde bir
arada yürütülmesidir (Hayran ve Uz, 1998: 172).
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çalışmaları sağlık hizmeti sunumu sürecinde yer alan herkesin işidir. Sağlık hizmetlerini sunanlar, sağlık hizmetlerinden yararlananlar ve sağlık hizmetlerinde yararlananların haklarını savunan kuruluşlar her geçen gün kaliteyle
daha çok ilgilenmektedir (Asunakutlu, 2004: 2).

Bu çalışmanın amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim Araştırma Hastanesinde (MSKÜEAH) klinik kalite göstergelerinin takip edildiği branşlarda görev yapan,
sağlık hizmeti sunumunda öncü konumda olan ve sağlıkta kalite uygulamalarında önemli rol üstlenen hekimlerin
sağlıkta klinik kalite uygulamalarına bakış açılarını ortaya
koymak, klinik kalite uygulamalarının başarıya ulaşması
konusunda hekimlerin yaklaşımını değerlendirmektir.

2.
2.1.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Klinik Kalite Yönetimi

Sağlık hizmetlerinde kalitenin farklılık göstermesine veya
düşmesine neden olan başlıca faktörler arasında, verilen
sağlık hizmetlerindeki farklılıklar yer almaktadır. Kalite ve
maliyeti en fazla etkileyen faktör belli tıbbi uygulamalardaki farklılıklardır (varyasyonlar). Bu farklılıkların yerel
uygulamalar, kaynaklar, hasta tercihi veya klinik yaklaşım
farklılıkları ile açıklanması doğru ve uygun değildir. En güzel örnekler arasında aynı tanı konan belirli bir hasta grubunda hastanede yatış süresinin farklı olması, sezaryenle
doğum oranlarındaki farklılıklar (% 0 ile % 40 arasında) ve
diyabet bakımındaki farklılıklar sayılabilir (Akalın, 2013:
27).
Kalite yönetiminin ilkelerinden biri de verilerle çalışmaktır. Veriler, gerçekleri ifade eder. Özellikle kalite gibi soyut
özellikleri olan bir olgunun incelenmesinde somut veriler,
yani ölçümler çok önemlidir. Sağlık kuruluşunun her düzeyinde ve her fonksiyonunda performansın ve kalitenin
geliştirilmesi amacıyla yapılan mevcut durumun belirlenmesi, mevcut durumun uygun olup olmadığının kanıtlanması, gerçekleşen iyileşmenin tanımlanması, iyileşme
sürecinin yönetilmesi, gelişmelerin izlenmesi gibi birçok
faaliyeti gerçekleştirebilmek için verilere ihtiyaç vardır.
Veriler ise ölçüm yoluyla elde edilir. Ölçüm yoluyla elde
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edilen verilerin değerlendirilmesi için de istatistik biliminden yararlanılmalıdır çünkü, ölçümle elde edilen bilgilerin
yapısında mutlaka bir değişkenlik vardır. Örneğin, hatalar
değişkendir. Bu değişkenlik istatistikten yararlanarak
incelenebilir, hata nedenleri bulunabilir, nedenler ortadan kaldırılabilir (Yenersoy, 1997: 83-84).
Ürün ve hizmetlerde aranılan özelliklerin sağlanabilme
derecesinin doğru yöntemlerle ölçülebilmesi kalite
güvencesinin önemli bir göstergesidir. “Ölçemediğinizi
yönetemezsiniz” ifadesi bu konunun hassasiyetini ortaya
koymaktadır. Kalite yarışında ölçülmesi gerekli görülen
nitelikleri ölçebilen kuruluşlar daha başarılı olacaktır
(Kovancı, 2001: 11).
Klinik kaliteyi ölçebilmek için kanıta dayalı kalite göstergelerinden yararlanmak gerekmektedir. Bu göstergelerin
geliştirilmesi de özel bir metodoloji ile mümkün olabilmektedir. Klinik kaliteyi Donabedian’ın 1980 yılında tanımladığı yapı-süreç-sonuç temelleri çerçevesinde incelemekte yarar vardır:
■■ Sağlık kuruluşunun yapısı (structure): Sağlık kuruluşunun fiziksel, teknolojik ve mekanik yapısı, çalışanlarının bilgi, yetenek, profesyonel karakterleri, yönetim
felsefesi ve hizmet verdiği toplumun demografik özellikleri yapının kalitesini etkiler.
■■ Sağlık kuruluşunda olagelen süreçler/işlemler (processes): Tanı ve tedavide izlenilen yolun, karar verme
fonksiyonlarının çağın bilimsel ve teknolojik düzeyine
uygunluğu, bu teknik unsurların uygulanmasında hasta ile olan iletişim ve etkileşmeler hizmetin kalitesini
etkileyen diğer önemli faktörlerdir.
■■ Sağlık hizmetinden elde edilen sonuçlar (outcomes):
Alınan sonuçların klinik, ekonomik ve hümanistik
açıdan değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi hizmet
sonucu elde edilen kalitenin ölçülmesi ile mümkün
olabilir.
Bütün bunlar sağlık hizmetlerinin sunumunda belirli ölçümlerin yapılması ve kıyaslanması gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu ölçümler yapıldıktan sonra, verilen
hizmetin gerçek kalitesinin ne olduğu ortaya çıkacaktır.
Kalite ölçümü yapılmadan kalite iyileştirme programlarının yapılması imkânsızdır.
Dünyada sağlık alanında en önemli akreditasyon kuruluşu olan JCI tarafından klinik kalite gösterge takibi çalışmaları yürütülmektedir. ABD sosyal sigorta kuruluşlarından Medicare ve yine ABD sosyal refah programı olan
Medicaid tarafından da “Accountable Care Organization”
(ACO) kavramı içinde daha çok enfeksiyon hastalıkları,
özellikle de sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonları kapsayan
bir seri kalite ve performans göstergesi geliştirilmiştir.
Hem hekimin hem de sağlık kurumunun performansının volüm-hacim bazlı değil, kalite-değer bazlı ölçülmesi
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Program kapsamında yürütülen çalışmaları geliştirmek
amacıyla 12 çalıştay düzenlenmiştir. Sağlık sektöründe
klinik kalite uygulamalarının yaygınlaştırılması sayesinde
oluşacak standartların ve göstergelerin ulusal düzeyde
kalmayıp, uluslararası düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Buna bağlı olarak sağlık turizmine de olumlu katkılar
sağlanması beklenmektedir. Klinik kalite uygulamaları ile
sağlıkta kalitenin somut verilerle ölçülmesi, izlenmesi ve
değerlendirilmesi sistemin sürdürülebilir bir iyileştirme
sürecine kavuşması ve halkın sağlık düzeyinin artırılması
sağlanabilecektir (saglik.gov.tr, 2015).

■■ İnme
■■ Katarakt Operasyonu
Göstergelerden sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi, çalışanlara ek iş yükü getirmemesi açısından göstergelere
ilişkin verilerin mümkün olduğunca hastane bilgi yönetim
sistemleri üzerinden toplanması, bildirime dayalı verilerin
elde edilmesi konusunda da çalışanlarda bildirim ve kayıt
kültürünün oluşturulması ve hatalardan öğrenme sürecine ilişkin motivasyon sağlanması önem arz etmektedir
(kalite.saglik.gov.tr, 2015).

2.2.

Kalite Yönetimine Hekimlerin Katılımı

Kalite yönetimi ancak tüm ilkeleri benimsenip, uygulanırsa, başarılı olabilmektedir. Organizasyonlarda geçerli
olan yönetim anlayışı, organizasyon, yöntem ve sistemleri
kapsayan bu ilkeler, odak noktası olarak insanı almaktadır
(Şimşek, 2002: 34). Kalite yönetiminin temel ilkelerinden
tam katılım, organizasyonlardaki tüm birimlerin ve bütün
süreçlerin kaliteyi oluşturma, geliştirme ve sürekli iyileştirme çalışmalarını kabul etmesi, desteklemesi ve bizzat
katılmasıdır. Kalite bir zincir halkası olarak sembolize edilirse, zincirin her halkasının ana amacının yüksek kaliteyi
sağlamak olması ve halkalar arasında etkin bir iletişimin
var olması gerekmektedir. İyi bir iletişim sisteminin bulunmadığı ve eksik katılımın olduğu kuruluşlarda kalite yönetiminden bahsetmek mümkün değildir. Kalite yönetiminde çalışanlar pasif katılımcılar değil, aktif problem çözücü
ve uygulayıcılardır (Bayrak ve Göncüoğlu, 2001: 91-94).
Çalışanlar, katılımcı bir ortamda değişim sürecine müdahil oldukları için uygulamalara direnç göstermemekte ve
hedeflere yönelik çalışmalarda daha iyi motive olmaktadırlar (Kıngır, 2006: 56).

■■ Kalça Kırığı

Tam katılımın sağlanabilmesi, bireylerdeki hata yapma
korkusunun giderilmesi, motivasyon, takım ve grup olarak karar alma imkânı tanınması ile mümkün olmaktadır.
Geliştirilecek ödüllendirme mekanizmaları ile katılımın
sürekliliği sağlanabilmektedir. Maddi ödüllerin yanında
verilecek onursal ve tanınmayı sağlayacak ödüller gibi motive edici unsurlar, kalite yönetimi anlayışının yerleştirilmesi ve kurumsal aidiyet duygusunun gelişmesi açısından
önemlidir (Bayrak ve Göncüoğlu, 2001:91-92). Kalite yönetimi uygulamalarında çalışanlarla ilgili yaşanan sorunların
en önemli kaynağı yetersiz ya da yanlış eğitim olarak gösterilebilir. Bu nedenle eğitimler planlı ve sistematik olarak
gerçekleştirilmeli, eğitim ihtiyaçları belirlenmeli, eğitim
için yeterli kaynak ayrılmalı, eğitim için zaman ayrılmalı,
eğitimlere katılım sağlanmalı, eğitimler içerik ve eğitimcinin yetkinliği açısından yeterli olmalı ve eğitim sonuçları
sistematik olarak izlenip değerlendirilmelidir (Şimşek,
2002: 129-186).

■■ Artroplasti (Diz ve Kalça Eklemi)

Sağlıkta kalite uygulamalarında karşılaşılan en önemli

01.Temmuz.2015’de yayımlanan SKS Hastane Versiyon5’de bulunan bölüm bazlı göstergeler içerisinde de klinik
süreçleri kapsayan bölümler bulunmakla birlikte klinik
kalite uygulamaları çerçevesinde klinik kalite göstergeleri
de sete dâhil edilmiştir. SKS Hastane Versiyon-5’de bulunan klinik göstergeler şunlardır:
■■ Koroner Arter Hastalığı
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Tüm bu gereklilikler doğrultusunda ve dünyada klinik
kalite çalışmalarının yaygınlaşmasının etkisiyle Sağlık
Bakanlığı tarafından sağlıkta kalite sisteminin bir parçası
olarak 13. Şubat. 2012’de “Türkiye Klinik Kalite Programı”
başlatılmıştır. Program kapsamında öncelikle mevcut
durum tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş, bu
amaçla hastaların ve sağlık çalışanlarının kalite algısının
değerlendirilmesine yönelik 14 ilde toplam 4943 anket
uygulanmıştır. Çalışmaların devamında pilot uygulamalar
için gebelik, diz protezi ve diyabet olmak üzere üç branşta
göstergeler belirlenmiş, çalışma grupları kurulmuş, belirlenen göstergelerin Sağlık. NET 2 sistemine entegrasyonu
sağlanmış ve 7 coğrafi bölgede, 8 ilde 9 özel hastane, 6
üniversite hastanesi, 9 kamu hastanesi ve 20 aile sağlığı
merkezinde pilot uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Daha
sonra belirlenen üç branştaki göstergelere kalça protezi
replasmanı, inme ve koroner kalp hastalığı göstergeleri de eklenmiştir. Söz konusu klinik kalite ölçüm sistemi, göstergeler ve standartlar üniversitelerin ve Sağlık
Bakanlığının üst düzey uzmanlarından seçilen danışma
kurulları tarafından oluşturulmuştur. Ulusal hastalık yükü
çalışmaları, sağlık sorunlarının bireye ve topluma etkisi,
ölçülebilirliği ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak
özellikle uluslararası standartların gerisinde kaldığı tespit
edilen ve toplumun, sağlık politikalarının öncelikleri dikkate alınacak şekilde programa yeni konu başlıkları ve göstergeler eklenmesi planlanmaktadır.

■■ Diabetes Mellitus

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

önem arz etmektedir. Kalite-değer bazlı performans değerlendirmesi yapabilmek için de verilen sağlık hizmetinin
kalitesinin, belirlenmiş hastalık ve belirtiler için geliştirilen
kanıta dayalı kalite göstergeleri yoluyla ile ölçülmesi zorunlu hale gelmiştir (Akalın, 2013: 27).
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Sağlıkta kalite yönetiminin başarıya ulaşabilmesi için hekimlerin katılımının sağlanması şarttır. Hekimlerin tıbbi
hizmetlerde lider ve birinci derecede sorumlu kişi olmaları nedeniyle kalite yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi, diğer çalışanların katılımının sağlanabilmesi
için hekimlerin sisteme dâhil olması ve kalite uygulamalarında sürükleyici rol oynaması gerekir. Hekimlerin kalite
komitelerinde ve ekiplerinde, kalitenin sürekli iyileştirilmesi amacıyla yapılan eğitimlerde yer almaları sağlanmalıdır (Aslantekin vd., 2007: 68; Tengilimoğlu vd., 2009:
398-399).
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sorunlardan biri çalışanların ek görev ve yeniliklere gösterdiği isteksizliktir. Bu sorun, yeni uygulamalara kapalılık,
değişime direnç ve yönetsel içreklik biçiminde ortaya çıkmaktadır (Asunakutlu, 2004: 102).

Hastanelerde teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin önemli
bir kısmı hekim ve hemşireler tarafından yürütülmektedir.
İdari ve mali hizmetlerin yapısı kalite yönetiminin esneklik, ekip yaklaşımı ile sorun çözme ve kalite iyileştirme uygulamalarında kolektif çalışmaya uygun olmasına karşılık
hekimlerin teşhis ve tedavi hizmetlerinde bireysel otorite
ve sorumluluk, esnek olmayan planlama ve uygulama anlayışları vardır. Amaç hastanın tedavisidir ve bu konudaki
birincil sorumlu hekimdir. Bu nedenle bu alan hastane
yöneticileri tarafından kontrol edilememekte, hekimler
kendi planları doğrultusunda kliniklerini yönetmektedirler
(Çoruh, 1995: 3).
Hekimlerin kalite yönetimine karşı dirençlerinin aşılabilmesi için bu direncin nedenlerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Her yenilikte olduğu gibi kalite yönetimi uygulamalarında da bazı dirençlerle karşılaşılması doğaldır.
Geleneksel yapıları gereği hekimler, otonom çalışmaya
alışmış ve hastalarına karşı kendilerini doğrudan sorumlu
hisseden bir meslek grubudur. Bununla beraber hekimler kalite felsefesinin doğruluğuna inandıklarında mesleki
yapıları ve birikimleri nedeniyle uygulamayı en üst düzeyde başarıya ulaştırabilmektedirler. Hekimlerin kalite yönetiminin kendilerine aşağıdaki yararları sağlayacağına
inanmaları gerekir (Yusufoğlu, 2008: 75; Tengilimoğlu vd.,
2009: 399):

Hekimlerin kalite yönetimine katılımını ve adaptasyonunu
sağlamak için ilgi alanlarına dönük konulardan başlayarak
kurumsal iyileştirme çalışmalarına katkıları sağlanmalıdır.
Hastanenin değişik uzmanlık dallarında görev alan klinik
şefleri kendi alanlarında sıklıkla karşılaştıkları komplikasyon ve benzeri olayların (anestezi sonrası komplikasyon
yüzdeleri, ameliyat tehirleri, sezaryen ameliyatlarının yüzdeleri, ameliyat öncesi teşhis ilişkileri, patoloji sonuçları,
ölüm oranları, yanlış tetkik sonuçları vb.) sebep ve sonuçlarını izleyerek, daha önceki verilerle kıyaslama yoluyla klinik fonksiyonlarda iyileştirme sağlayabileceklerdir (Çoruh,
1995: 3).
Kalite yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanmasında hekimlerin katılım ve katkılarının sağlanması amacıyla aralarında liderlik rolünü üstlenebilecek bir hekimin seçilmesi,
klinik işleyiş süreçleriyle ilgili ölçümlerin yapılabilmesi için
hekimlerden sağlanan verilerden yararlanılması, zamanında bir geri bildirim mekanizmasının oluşturulması ve
hekimlerin önerilerinin alınması son derece önemlidir
(Tengilimoğlu vd., 2009: 398).

3.
3.1.

ARAŞTIRMA
Araştırmanın Amacı

■■ Hastaları hastaneden memnun ayrılacaklardır.

Bu araştırmanın amacı, MSKÜEAH’de klinik göstergelerin
takip edileceği branşlarda görev yapan uzman hekimlerin sağlıkta kalite yönetiminin bir parçası olarak Sağlık
Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan klinik kalite uygulamaları konusunda bilgi düzeyini ve uygulamalar hakkındaki görüşlerini belirlemek, sistemin uygulanabilirliğine yönelik düşüncelerini almak, sisteme yönelik genel
tutumlarını ortaya koymaktır. Aynı zamanda klinik kalite
uygulamalarının başarıya ulaşması konusunda hekimlerin yaklaşımını değerlendirmek, varsa öngörülen sorunları saptayarak sistemin sağlıklı yürütülebilmesi için çözüm
önerileri geliştirmeye çalışılmıştır. Bu araştırma yoluyla
klinik kalite sistemi kapsamında 2012’den beri yürütülen
veri toplama çalışmalarının, SKS-Hastane Versiyon 5’de
Klinik Gösterge Takip Sistemi kapsamına alınmasıyla,
MSKÜEAH’de sistemin başta sağlıklı bir şekilde kurulmasını ve ilerlemesini sağlayabilecek bulgulara erişilmesi
umulmaktadır.

■■ Sağlık hizmeti verirken daha kaliteli bir destek hizmeti
alacak, daha iyi koşullarda hizmet sunabileceklerdir.

3.2.

■■ Mesleki uygulamalarda daha fazla özerklik sağlayabileceklerdir.
■■ Hastane işleyişinde daha güçlü bir etkiye sahip olabileceklerdir.

■■ Refere edilen ve kurumu seçen hasta sayısı artacaktır.
■■ Hastanede hem klinik hem de idari yönden kaliteli hizmet sunumu sağlanacaktır.
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■■ İşler düzenli yürüdüğünden hastalara ayıracak daha
çok zamanları olacaktır.

Araştırma Yöntemi

Araştırmanın gerçekleştirilmesinde belirli bir konuya ilişkin derinlemesine bilgi edinmek için kullanılan nitel araştırma yöntemlerinden, konu hakkında detaylı yüz yüze
görüşmeler yapılarak uygulanan, derinlemesine görüşme
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Tablo 1: Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler
Görüşülen
Hekim
Kod

Uzmanlık
Alanı

Cinsiyet

Meslekte
Çalışma
Süresi

MSKÜEAH’de
Çalışma Süresi

G-1

Nöroloji

Erkek

6

2

G-2

Ortopedi ve
Travmatoloji

Erkek

6

3

G-3

Ortopedi ve
Travmatoloji

Erkek

6

2

G-4

Kardiyoloji

Erkek

5

3

G-5

Göz

Kadın

2

1

G-6

Göz

Erkek

2

1

G-7

Nöroloji

Kadın

1

1

G-8

Kardiyoloji

Erkek

6

3

G-9

Dahiliye

Kadın

4

3

MSKÜEAH’de klinik kalite göstergelerini kapsayan branşlarda görev yapan hekim sayısı;
Nöroloji: 5
Ortopedi ve Travmatoloji: 5
Dâhiliye ve Endokrinoloji: 9
Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi: 6
Göz: 6
Toplam 31’ dir.

3.3.

Etik

Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için MSKÜEAH’nin
bağlı bulunduğu Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği yönetiminden yazılı izin ve onay alınmıştır.

4.

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Araştırma kapsamında görüşme formu hazırlanırken literatürde kalite yönetimine katılımı etkileyen önemli faktörlerden yola çıkılmış, klinik kalite uygulamaları ile ilgili
literatür taramaları yapılmış, Sağlık Bakanlığının klinik kalite uygulamaları ile ilgili yürüttüğü çalışmalar incelenmiştir. Aşağıda görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular,
bu temalar ve ilâve görüşler baz alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca görüşme formunda yer verilmemiş, ancak
görüşmecilerin özellikle vurgulamak istedikleri konular
da dikkate alınmıştır. Bulgular sırasında katılımcıların
görüşleri ifade edilirken katılımcılar G-1, G-2... şeklinde
kodlanmıştır. Ayrıca kodlamalarla birlikte hekimlerin uzmanlık alanları da belirtilmiştir. Aşağıdaki tabloda araştırma kapsamında görüşülen hekimlere yöneltilen sorulara
verilen cevaplar değerlendirilmiş, cevaplar tamalara göre
gruplandırılmış, elde edilen çıkarımlar şematize edilmiştir:

4.1.
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Araştırma kapsamında, MSKÜEAH’de klinik kalite göstergelerinin takip edileceği göz, nöroloji, dâhiliye, ortopedi ve
kardiyoloji branşlarında görev yapan ve görüşmeyi kabul
eden dokuz uzman hekimin görüşüne başvurulmuştur.
Zaman kısıtlılığı ve hekimlerin yoğun çalışma koşulları nedeniyle dâhiliye branşından bir, diğer branşlardan ikişer
uzman hekimle görüşme yapılabilmiştir. Görüşme sırasında konuyla ilgili araştırılmak istenen konuları içeren on
soruluk bir görüşme formu hazırlanmıştır (Ek-1). Ancak
görüşme içeriği soru listesiyle sınırlanmamıştır. Görüşme
esnasında konuyla ilgili olarak görüşülen kişinin eklemek
istediği fikir veya bilgileri ifade etmesine ve araştırmacının
görüşme sırasında görüşme formuna ek olarak soru sormasına olanak tanınmıştır. Görüşme sırasında klinik kalite
uygulamaları hakkında görüşülen hekimlere uygulamalara ilişkin bilgi düzeyleri sorulduktan sonra bilgi sahibi değillerse konu hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Hekimlerin
yoğun çalışma koşulları nedeniyle görüşme randevusu
almakta zorluklar yaşanmıştır. Ayrıca hastane bilgi işlem
sorumlusu, istatistik sorumlusu, kalite yönetim direktörü, eğitim birimi sorumlusu ve klinik kalite programından
sorumlu başhekim yardımcısından da bilgiler alınmıştır. Görüşmeler tamamlandıktan sonra görüşme notları
özetlenmiş, görüşme metinlerindeki öne çıkan temalar
gruplanmak suretiyle değerlendirilmiştir. Aşağıdaki tabloda katılımcılara ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Araştırma kapsamında toplam dokuz uzman hekimle
görüşülebilmiştir. Bunlardan üçü kadın, altısı erkektir.
Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Kardiyoloji ve Göz branşlarında ikişer uzman hekimle, Dâhiliye branşında ise bir
uzman hekimle görüşülmüştür. Görüşülen hekimlerden
üçü meslekte 1-2 yıl, ikisi; 3-5 yıl, dördü ise 6-7 yıl çalışma
süresine sahiptir. Görüşülen hekimlerin MSKÜEAH’ de
çalışma süreleri ise; 1-2 yıl; 6 hekim, 3-5 yıl; 3 hekimdir.
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(mülâkat) tekniğine başvurulmuştur. Derinlemesine
görüşme tekniği kullanılırken araştırmacının hem önceden
belirlediği konuyla ilgili hazırladığı soruları sorma, hem de
görüşme sırasında daha ayrıntılı bilgi almak amacıyla ek
sorular sorma özgürlüğüne sahip olduğu görüşme formu
yaklaşımı tercih edilmiştir (Cengiz vd., 2015: 90-100).

Sağlıkta Kalite Standartları ve Klinik
Kalite Programı Konularında Eğitim Alma
Durumu

Katılımcılardan üçü (G-5: Göz, G-6: Göz, G-8: Kard. ) SKS
ile ilgili eğitim aldıklarını fakat çok iyi hatırlamadıklarını,
diğerleri SKS ile ilgili eğitim almadıklarını, katılımcıların tamamı da klinik kalite programı ile ilgili eğitim almadıklarını
ifade etmiştir. Konuyla ilgili kalite direktörü ve eğitim birimi ise hekimlerin eğitimlere katılım oranının düşük olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların tamamı yoğun çalışma
koşulları nedeniyle düzenlenen eğitimlere katılamadıklarını, ancak uygun bir zamanlama ve programlama yapılırsa katılabileceklerini ifade etmişlerdir.

4.2.

Hekimlerin Sağlıkta Kalite Standartlarına
Bakış Açısı

Sağlıkta Kalite Standartları konusunda G-1: Nör., G-4:
Kard., G-5: Göz, G-8: Kard. pozitif bir bakış açısına sahip
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Tablo 2: Görüşme Bulguları

SKS Eğitim
Alma Durumu
SKS’ye Bakış Açısı
Klinik Kaliteye Bakış Açısı
Veri Toplama Sürecine
Uyum

G-1

G-2

G-3

G-4

Almamış

x

x

x

x

Olumlu

x
x

x

Almış
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x

x

x

x

x

x

x

x

G-9

Toplam

x

7

x

x
x

G-8

x

2
x

x

x

x

5
4

x

x

x

8
1

x

x

x

x

x

x

9
-

x

x

x

olduklarını, SKS’yi standardizasyonu ve düzeni sağlaması,
hasta ve çalışan güvenliğini sağlaması bakımından yararlı
bulduklarını belirtmiştir. G-9 ise kalite ile ilgili işler nedeniyle doküman fazlalığı yaşandığını, daha pratik yöntemlerle kayıtların tutulması gerektiğini düşündüğünü, çalışmaların iş yükünü artırdığını ifade etmiş ancak yine de
uygulamaları yararlı bulduğunu söylemiştir.
Katılımcılardan, G-2: Ort., G-3: Ort., G-6: Göz ve G-7: Nör.
Sağlıkta Kalite Yönetimi konusunda olumsuz ifadeler kullanmışlardır. Katılımcıların kalite uygulamalarına dönük
eleştirileri, evrak fazlalığına neden olduğu, iş yükünü artırdığı, personel yetersizliği, fiziki yetersizlikler, ekipman
yetersizlikleri gibi eksikliklerin bulunduğu, bu koşullarda
kalite yönetimi uygulamaları ile ilgili yol kat edileceğini düşünmedikleri yönündedir.
“Kalite denilince bende yine ne gibi bir ekstra iş yükü getirilecek endişesi oluşuyor. Kalite ile ilgili bir çok iş denetim
zamanında uygulanıyor. Kaliteyi sağlamak için önce uygun
zemini sağlamak gerekir” (G-2: Ort).
“Kalite uygulamalarının zor olduğunu düşünüyorum. Kalite
uygulamalarının hayata geçirilmesinde denetiminde sorun
olduğunu düşünüyorum. Temel sağlık hizmeti sunumundaki
problemler giderilmeden kalite uygulamaları konusunda yol
kat edilebileceğini düşünmüyorum” (G-3: Ort).
“Sağlıkta kalite uygulamaları daha çok kağıt üstünde kalıyor.
Pratik değil, gerçekle hiç bağdaşmıyor” (G-6: Göz).
“Kalite, kliniklerde sürekli yazı ve kayıt işlerine neden olduğundan hastaların temel bakımının ve rutin işlerin aksadığını
düşünüyorum” (G-7: Nör).

4. 3. Hekimlerin Klinik Kalite Uygulamalarına
Bakış Açısı
Araştırma kapsamında görüşme yapılan tüm hekimler klinik kalite uygulamaları ve göstergeleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun üzerine görüşülen tüm branş hekimleriyle alanları ile ilgili hastalıklara
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G-7

Olumsuz

Klinik Kalite Uygulamalarını Olumlu
Yararlı Bulma
Olumsuz
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x

x

Olumsuz
Olumlu

G-6

x

Olumsuz
Olumlu

G-5

x

x

x

x

x

x

9
-

ait klinik kalite göstergeleri hakkında dokümanlar paylaşılmış, kendilerine uygulamalar hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Görüşmenin bu aşamasından sonra bilgi sahibi
oldukları klinik kalite uygulamaları hakkında görüşleri
sorulmuştur.
Klinik kalite uygulamaları hakkında G-3: Ort. dışında tüm
katılımcılar (dokuz hekimden sekizi) olumlu bir yaklaşım
sergilemiş, uygulamayı mesleki olarak doğru tanı ve tedavi
belirlenmesi, enfeksiyonların ve komplikasyonların önlenmesi, hastalara standart bakımın sağlanması, hastalıklarla
ilgili farkındalığı artırması, problemli alanlara yönelik iyileştirme çalışmalarının yapılması ayrıca bilimsel araştırmalar
için veri sağlaması bakımından gerekli ve yararlı bulduklarını ifade etmişlerdir. G-3: Ort. ise temel sağlık hizmeti sunumundaki problemler çözülmeden bu tür faaliyetlerin yarar
sağlayamayacağını düşündüğünü söylemiştir.

4. 4. Klinik Kalitenin İzlenmesi İçin Veri
Toplama Süreci
Katılımcılara, klinik kalitenin izlenmesinde en önemli aşama olan veri girişlerinin yapılması ile ilgili bilgi sahibi olup
olmadıkları sorulduğunda katılımcıların tamamının veri
girişinin nasıl yapılacağını bilmediği anlaşılmıştır. Konu ile
ilgili kendilerine bilgi verildikten sonra ise, katılımcıların
tamamı veri giriş sisteminin pratik, fazla zaman almayacak bir şekilde tasarlanması ve kendilerine konu ile ilgili
net bilgilendirme yapılması halinde veri girişlerini gerçekleştirebileceklerini dile getirmişlerdir. Ancak fazla zaman
alan, karmaşık bir sistemin hasta yoğunluğu göz önüne
alındığında veri girişini zorlaştıracağını belirtmişlerdir.
Bunun yanında veri girişi süreci ile ilgili olası aksaklıklardan söz etmişlerdir.
“Veri girişleri yapılırken, sistemin pratik ve uzun zaman almayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. En
fazla 30 sn. sürecek bir işlem olması gerektiğini, 2-3 dk. sürecek bir işlemin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmayacağı
kanaatindeyim. Bu durumda hastalara ayıracağımız zaman
azalacaktır” (G-1: Nör).
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“Veri toplama sürecinde bazı aksaklıklar olacağı kanısındayım. Hasta yoğunluğu olduğunda kan basıncı takibi atlanabilir” (G-8: Kard.).

5. 5. Klinik Kalite Uygulamalarının Yararlı
Bulma Durumu
Araştırma kapsamında görüşülen tüm hekimler klinik
kalite göstergelerinin izlenmesinin hastalar, hekimler,
sağlık kuruluşları ve ülkemizin gelişmişlik seviyesi için
yararlı bulduklarını ifade etmişlerdir. Sadece G-3: Ort.
temel sağlık hizmetlerindeki sorunlar giderilmedikçe
bu tür uygulamaların başarıya ulaşamayacağı yönünde bir ekleme yapmıştır. G-7: Nör. ve G-9 Dah. ise klinik
kalite göstergelerinin tüm yararlarına katılmakta, hatta
daha detaylı izlemeler yapılmasının gerekli olduğunu
düşünmektedirler.
“Ülkemizin sağlık sistemi ve gelişmişlik düzeyinin artması için
farkındalığın oluşması ve istatistiki veri havuzunun oluşması,
bilimsel çalışmalar için verilere ulaşmak kolaylaşacağından
yararlı olduğunu düşünüyorum” (G-1: Nör.).
“Tüm kalite çalışmalarına pozitif bakan bir hekimim. Fakat
bu konuda çalışanlara yeterli bilgilendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum” (G-4: Kard.).
“Göstergeler kapsamındaki konular zaten klinik süreç içinde
yapılması, takip edilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi
gerekli konular, çalışmaları yararlı ve anlamlı buluyorum.
Hatta daha bile detaylandırılabilir” (G-7: Nör).
“Diyabet takibinin yararlı olduğunu düşünüyorum fakat prediyabet tanısı konmuş hastaların takip edilmesi sağlanırsa,
diyabet hastası olmamaları için gerekli takipler yapılarak,
önlemler alınabilir. Böylece diyabet hastalığının baştan önlenmesi mümkün olabilir” (G-9: Dah.).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Kalite yönetimine katılımı etkileyen en önemli faktörlerden biri eğitimdir. Önceden bilgilendirilme, değişim
karşısında duyulan kaygıyı azaltmaktadır. Yeni anlayışı
uygulamak ve çalışanların bu anlayışa uygun davranmaları
isteniyorsa, önce çalışanların yeni sistem hakkında
bilgilendirilmesi, eğitilmesi gerekmektedir. Çalışanlar
yeni kuralları ve uygulamaları nedenleriyle birlikte anlar
ve önemli olduğuna inanırlarsa daha rahat ve verimli
çalışırlar. Böylece uygulamaların çalışanlar tarafından
benimsenmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır. Ayrıca
çalışanlar, kalite yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip
olduklarında kalite yönetimi ile ilgili konulara ilgi göstereceklerdir ve uygulamalara gönüllü olarak katılacaklardır
(Genç ve Halis, 2006: 103).
Klinik Kalite Programı 2012 yılında yürürlüğe girmiş,
Sağlıkta Kalite Standartları çalışmaları ise 2005 yılından
beri uygulanmaktadır. Buna rağmen katılımcılardan yalnızca ikisi Sağlıkta Kalite Standartları konusunda eğitim
aldıklarını fakat tam olarak hatırlayamadıklarını, kalan
yedisi ise konuyla ilgili hiç eğitim almadıklarını söylemişlerdir. Klinik Kalite Programı ile ilgili ise katılımcıların tamamı hiç eğitim almadıklarını dile getirmişlerdir. Klinik
kalite göstergelerinin SKS Hastane Versiyon-5’ e dâhil
edilmesiyle klinik kalite çalışmaları SKS kapsamına alınmıştır. Bulgulara göre, MSKÜEAH’ de kalite eğitimleri konusuna özel bir önem verilmesi gerektiği açığa çıkmıştır.
Klinik kalite çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için öncelikle süreçte yer alacak tüm çalışanların (bilgi işlemci,
istatistikçi, ilgili uzman hekimler, ilgili yöneticiler, süreçte
yer alan sağlık çalışanları) sürecin ilk aşamasından son
aşamasına kadar her kısmı ve çalışmanın hedefleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Sistemin bir
aşamasında görev alacak bir çalışanın sistemin sadece
kendisinin rol alacağı bölümü hakkında değil, sistemin tamamı hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Çünkü gösterge
takip sisteminin her aşaması sistemin tamamının sağlıklı
yürümesine hizmet etmektedir ve paydaşlar ancak sistemin tamamı ve amacı hakkında net bilgi sahibi olurlarsa
kendilerine ait işleri tam ve etkili olarak yerine getirebilirler. Bu nedenle hekimlerin de gösterge takibinde verilerin girişinden, verilerin toplanması, analiz edilmesi,
değerlendirilmesi, sorun alanlarının belirlenerek gerekli
iyileştirme faaliyetlerinin sağlanmasına kadar tüm aşamalar hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Hekimlere hasta yoğunluğu ve işlerinin çeşitliliği göz önünde tutularak,
çalışma koşullarına uygun bir eğitim programı düzenlenmesi gerekmektedir. MSKÜEAH kalite yönetimi birimiyle
görüşülmüş, kalite standartları içinde verilmesi gerekli
eğitimlerin verildiği ancak sistemin tamamı hakkında
eğitim verilmediği bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine hekimler de dâhil tüm çalışanlara genel bir SKS eğitiminin
2016 eğitim planına alınması önerilmiştir.
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“Zaman almayacak, pratik bir veri toplama süreci olursa girişler düzenli yapılır. Bizim için sorun olmaz. Ancak iş yükünü
artıracak bir sistem olursa hastaya ayıracak zaman azalabilir. Ayrıca, bazı veriler hekim hatası ya da kusuru gibi algılanacağı düşünülerek bu çekinceden dolayı verileri girmeyebilir”(G-4: Kard.) .

6.
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“Sistemde büyük değişiklik yapılmadan mevcut sisteme göstergelerle ilgili kodlar eklenirse daha kolay veri girişi sağlanır
ve kolay adapte olunur. Sistemle ilgili konuların dışında sinir
hasarı ya da damar hasarı gibi bazı göstergelerle ilgili olarak
yapılan takiplerin hekimlerin hekim hatasının takip edilmesi
gibi algılanabileceğinden veri girişinden kaçınılacağını düşünüyorum. Bazı göstergeler için ise, örneğin 1 yıl içinde gelişen
cerrahi alan enfeksiyonu takibi, girişi yapılacağını sanmıyorum. Bu sürede gelişen enfeksiyonlar cerrahi alanla ilişkilendirilmeden farklı bir tanıyla girilir, diye düşünüyorum” (G-2:
Ort)
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Araştırmaya katılan hekimlerin beşi SKS çalışmalarına
pozitif baktıklarını ancak doküman fazlalığı ve iş yükünü
artıracak uygulamalar nedeniyle sorun yaşadıklarını dile
getirmişlerdir. Ancak yine de uygulamalarda standardizasyonu ve düzeni sağlaması bakımından da yararlı bulduklarını belirtmişlerdir. Dört katılımcı ise SKS konusunda
olumsuz ifadeler kullanmışlardır. Bu katılımcıların SKS’ ye
yönelik eleştirileri uygulamalara pozitif bakış açısına sahip
katılımcılarla ortak olmakla birlikte bunlara ek olarak SKS
uygulamaları için, personel, ekipman ve fiziki yetersizlikler giderilmeden kalite uygulamalarının başarılı olacağına
inanmadıkları, kalite uygulamalarının kağıt üzerinde kaldığını düşünmeleri ve çalışmaların daha çok değerlendirme
odaklı olduğunu düşündükleri konularında yoğunlaşmaktadır. Bu eleştirilerde uygulamalar hakkında yeterli bilgi
sahibi olunmamasının etkisi bulunmaktadır, Tablo ikide
SKS’ye eleştirel yaklaşan hekimlerin tamamının SKS eğitimi almadığı görülmektedir. Bunun yanında MSKÜEAH’ de
SKS uygulamalarının yoğun çalışma koşulları dikkate alınarak fazla zaman almayan, ek iş yükü getirmeyecek, doküman fazlalığına mahal vermeyecek şekilde düzenlenmesi
gerekliliği de anlaşılmaktadır. MSKÜEAH’ de kalite eğitimlerinde uygulamaya dönük standartların vurgulanması,
kayıt kültürünün önemine değinilmesi gerekmektedir.
Katılımcıların tamamı klinik kalite uygulamaları hakkında
bilgi sahibi olmadıklarını belirtmiş, bunun üzerine her hekime alanı ile ilgili klinik kalite göstergeleri hakkında detaylı
bilgi verilmiş, göstergelerin izlenmesi süreci anlatılmıştır.
Bir katılımcı hariç tüm katılımcılar bilgilendirmenin ardından sistemin yararlı ve gerekli olduğunu belirtmiş, olumlu
bir yaklaşım sergilemişlerdir. Bir katılımcı ise, yine temel
sağlık problemleri çözülmeden bu çalışmaların da amacına
ulaşabileceğini düşünmediğini ifade etmiştir. Katılımcıların
çoğunun alanlarıyla ilgili göstergelere yönelik pozitif bakış
açılarından yararlanılması gerekmektedir. Bu sayede hekimlerin çalışmalara daha aktif katılımı ve işbirliği sağlanabilir. SKS temel sağlık hizmetlerinden bağımsız bir kurallar
bütünü değildir. Hastanelerde hizmet sunulan tüm alanları
kapsamaktadır. Standartlar uygulandığında temel sağlık
hizmetlerindeki aksaklıklar da mümkün olduğu oranda düzelecek ve kalite sürece yansıyacaktır.
Klinik göstergelerin izlenmesi için veri toplama sürecinde hasta yoğunluğu göz önüne alınarak fazla zaman almayan, karmaşık olmayan, mümkün olduğunca mevcut
sisteme adapte edilebilen, büyük değişiklikler içermeyen
bir veri toplama sistemi kurulursa araştırmaya katılan
tüm hekimlerin çalışmaya uyum göstereceği ve doğru
veri girişi konusunda hassas davranacakları anlaşılmıştır.
Veri toplamada doldurulması gereken bazı formlar ve yapılması gerekli işlemler (kan basıncı ölçümü) için gerekli
alanlarda hekimlerin yardımcı sağlık personeli ile desteklenmesi sistemin sağlıklı işlemesi için yararlı olacaktır.
Sonuç olarak MSKÜEAH’ de araştırma kapsamında görüşülen hekimlerin SKS konusunda bazı eleştirileri ve olumsuz
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yaklaşımları bulunmasına rağmen, klinik kalite uygulamaları konusunda çok daha pozitif bir tutum sergiledikleri
görülmüştür. Ancak klinik kalite uygulamaları da sağlıkta kalite sisteminin bir parçası olarak başlatılmış ve 01.
Temmuz. 2015’de SKS Hastane Versiyon-5’ e dâhil edilmiştir. Dolayısıyla SKS hem hizmet kalitesi hem de klinik kalite
süreçlerini kapsayan bütüncül bir yapı haline gelmiştir.
Araştırmaya katılan tüm hekimler klinik kalite göstergelerinin izlenmesinin, hastalar, sağlık kuruluşları, ülkemizin
sağlık sistemi, ülkemizin gelişmişlik düzeyi, sağlıkta hataların önlenmesi bakımından yararlı olacağı konusunda
hemfikirdirler. Ayrıca, tüm katılımcılar klinik kalite uygulamalarının hastaya, sağlık kuruluşlarına ve ülke ekonomisine maliyetleri düşürmesi açısından olumlu yansıyacağını,
istatistiksel veri havuzu oluşturması ve uluslararası uygulamalarla karşılaştırma yapılması açısından da önem taşıdığını ifade etmişlerdir.
MSKÜEAH’de gerçekleştirilen bu çalışma ile klinik süreçlerde kalite uygulamalarına pozitif bir bakış açısı bulunan
hekimlerin, konu hakkında yeterli bilgilendirme yapılması, sistemin kolay uygulanabilir bir şekilde tasarlanması,
gerekli alanlarda çalışan takviyesi sağlanması durumunda
klinik kalite uygulamalarına daha iyi adapte olacakları, çalışmanın sağlıklı yürütülmesi konusunda gereken hassasiyeti ve işbirliğini gösterecekleri katılımcıların ifadelerinden
çıkarılmaktadır. Böylece gösterge takip sistemi amacına
ulaşarak, hastalık yükü fazla olan ve ülkemiz için öncelikli
diyabet, koroner arter hastalığı, kalça kırığı, artroplasti (diz
ve kalça eklemi), inme, katarakt operasyonu olgularına
ilişkin hizmet süreçleri ve bu süreçler sonunda elde edilen
klinik çıktıların somut verilerle izlenmesi ve bu olgularla
ilgili varsa sorunların giderilmesi sağlanabilecektir.
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HASTALARIN ÇALIŞAN HAKLARI BİLGİ DÜZEYİNİN,
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ÖZET
Hak denildiğinde insanların aklına ilk gelen elbette ki kendi lehlerine olan bir durumdan bahsedildiğidir. Günümüz dünyasında
insanların yaşantılarının düzenlenmesi, özgürlük sınırlarının belirlenmesinde öncelikle insan hakları olmak üzere birçok haktan
bahsedilebilir.
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2

İnsanların birbirlerinin haklarına karşı gösterdikleri saygısızlık ise kavga ve şiddet ortamlarına zemin hazırlar. Ünlü Filozof Baruch
Spinoza’nın dedidiği gibi “İnsanlar bize zarar verdikleri için değil; yaptıkları haksızlıklarla ruhumuzun ışığını söndürüp içimizdeki
saldırganın ortaya çıkmasına sebeb oldukları için tehlikeliler.”
İnsani Haklardan olan Hasta Hakları kavramının hayatımıza yerleşmesi ile birlikte, sağlık sunucularındaki işleyişin hastalar lehine
değişim sergilediğini söylemek yanlış olmaz. Ancak her tanınan hak gibi Hasta Hakları da zamanla bazı hastalar tarafından
fazlaca kullanılmış ve hatta suistimal edilmiş, Hasta Haklarının yanı sıra belirlenen Hastaların Sorumlulukları ve uymaları gereken
kurallar zaman zaman çiğnenmiştir. Basına da yansıyan ve tüm sağlık çalışanlarının malumu olan Sağlık Çalışanlarına şiddet
olayları artmış ve yaşanan olaylar Çalışan Haklarının korunmasının da en az hasta hakları kadar önemli olduğunu göstermiştir.
Çalışmada Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne başvuran hasta ve hasta yakınlarının Hasta ve Çalışan Hakları konusundaki bilgi
düzeyleri, Çalışan Hakları ve Çalışan Haklarının Korunması için Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen uygulamaların benimsenme
düzeyleri ve hepsinden önemlisi tüm bu uygulamaların Hastaların çalışana yönelik şiddet ve istenmeyen davranışlarını engelleme
durumu ölçülmeye çalışılmıştır.
Araştırmada Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne başvuran 300 hasta ve Merkezde çalışan 70 kişiye ulaşılmış ve aynı sorular
yöneltilerek Hasta ve çalışan açısından ayrı ayrı bakış açısı ve farkındalık düzeyi ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca hastaları
uygunsuz davranış ve şiddete kadar götürebilecek olayların anlaşılabilmesi için ‘Hastanelerde sizi en çok sinirlendiren durumlar
nelerdir?’sorusu yöneltilerek meselenin kaynağının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Hakları, Çalışan Hakları, Sağlıkta Şiddet. Çalışan Hakları Bilgi Düzeyi, Sağlık Bakanlığı Uygulamaları,
Medya

KNOWLEDGE LEVEL OF EMPLOYEE RIGHTS OF PATIENTS, PATIENTS EFFECTS OF VIOLENT BEHAVIOR AND HEALTH
WORKERS
SUMMARY
Rights come first, of course, is that people’s minds when they speak of a situation which called in their favor. Regulation of
people’s lives in today’s world, including many of the rights above can be mentioned human rights in determining the boundaries
of freedom.
They show disrespect for the rights of the people against each other and prepare the ground to fight violence. The famous
philosopher Baruch Spinoza, as he said “people not because they harm us; dangerous for the injustice done by the light of our
soul that caused the emergence of aggressive extinguished in us. “
Our lives with the concept of the establishment of the Human Rights of patient rights, the functioning of health care providers
would not be wrong to say that the patient in favor of changing exhibits. However, all recognized rights such as the rights of
patients also much used and abused by some patients even once, as well as patient rights and responsibilities of patients
defined rules that are broken from time to time. Press and reflected on all health workers known that health workers has
increased violence and incidents have shown that employees at least as important as protecting the rights of patients’ rights.
Working in Karabük Oral and Dental Health Center admitted patients and knowledge on patient and employee benefits of close,
Employee Benefits and Employee Benefits Above and all adoption level of the activities implemented by the Ministry of Health
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for the Protection of prevention of violence and undesirable behavior for the employees of all of these applications Patients The
situation has to be measured.
Research in Karabük Oral and Dental Health Center has reached admitted to 70 people working in 300 patients and Central and
orienting patients the same questions and the employees have tried to reveal individual perspective and awareness level. In
addition, patients in order to understand the events that lead up to the inappropriate behavior and violence, ‘What are you most
hateful situations in hospitals?’ Questions aimed to reveal the source of orienting issue.

1.1.

GİRİŞ
Türkiye’de Sağlık Hukuku ve Hasta
Hakları

Asya ve Avrupa arsında özel bir konuma sahip olan
Türkiye Cumhuriyetinde sağlık hukuku alanında uluslararası çalışmaların etkileri yansımış ve son yıllarda arka
arkaya yapılan hukuki düzenlemelerle olumlu gelişmeler
yaşanmaya başlamıştır.AB Mevzuatı ile uyum kapsamında
uluslararası belge ve bildirgelerde yer alan özellikle Hasta
Haklarına ilişkin temel hükümler iç tüzüğe hızla yansıtılmıştır.Bununla beraber uluslararası gelişmelere paralel
olarak kamuoyunun ,sivil toplum kuruluşlarının duyarlılığı,bilimsel çalışmalar hastaların bilinçlenmesi ve haklarını
kullanmaya başlamaları Sağlık/Tıp Hukukunun önemini
arttırmıştır.( Public Health Care Systemand society,Volume 2
Jansen Brigitte E. S 2010)

1.2.

Hak

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin birinci maddesinde “tüm insanların özgür, onurda ve haklarda eşit olarak
doğdukları” yazılıdır ve temel insan haklarının tümü buna
dayanmaktadır. Aynı kavram Anayasa’nın 18. maddesinde “Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve
geliştirme hakkına sahiptir” denilmekte, 3. fıkrasında ise,
insan onurundan “insan haysiyeti” olarak söz edilerek “insan haysiyeti ile bağdaşmayan muamelelere kimse tabi
tutulamaz” denilmektedir( Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi,
Cilt. 37, Sayı: 3, Mart 2009).
Hak” bir kimseye, hukuk düzeni tarafından tanınmış yetki
olarak tanımlanabilir.(Erdemir: 36-91). Ansiklopedik Hukuk
Sözlüğü’nde hak; doğru gerçek olan şey, bir adama ait
olan şey, alacak, istihsal olarak tanımlanmaktadır ( Özcan,
1985: 273).

1.3.

Hasta Hakları

Hasta hakları, sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı
bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat

altına alınmış bulunan haklarını ifade eder ( Resmi Gazete,
01.08.1998a; Sayı: 23420).
Lizbon Hasta Hakları Bildirisi’nden sonra birçok ülke
kendi hukuk sistemine uygun hasta haklarını değerlendirip yasal düzenlemelere gitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti
Devletinde de, ilki 1998 tarihinde ve en son hali 8 Mayıs
2014 ‘de Resmî Gazetede yayınlanan 28994 Sayılı Hasta
Hakları Yönetmeliği ile Hasta Haklarını yasal çerçeve içerisine alınmıştır. . (8 Mayıs 2014 ‘de Resmî Gazetede yayınlanan 28994 Sayılı Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik)
En son yapılan yönetmelik değişikliği ile Sağlık Personelinin
Haklarının korunması arasında bir bağlantı olduğu söylenebilir. Öyle ki bu yönetmelik değişikliğinde ‘Hastaların
Uyması Gereken Kurallar’dan oluşan bir bölüm eklenmiş
HASTA HAKLARI ifadesi ‘Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
‘olarak kullanılmış ve Hastanelerde bulunan ‘Hasta Hakları
Birimlerinin adı ‘Hasta İletişim Birimi’ şeklinde değiştirilmiştir.1998 ‘den bu yana Hasta Haklarının benimsenmesi
elbette herkes için bir uygulamdır. Zira herkes hasta adayıdır. Hasta İletişim Birimlerinin titizlikle çalışması Hasta
Hakları Kurullarının mevcut hak ihlallerinde gereken yolları izlemesi ve zaten hastalık sebebi ile mağdur olan kişilerin haklarını korumaktadır.

1.4.
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Çalışan Hakları ve Güvenliği

Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması Bakanlığımızın
Sağlıkta Dönüşüm Programının temel hedeflerindendir.
Bu çerçevede sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik
bir takım uygulamalarla kurumlar talimatlandırılmıştır.
(Çalışan Güvenliğinin Sağlanması, Genelge,2012/23)
Yayınlanan genelge kapsamında “Emeğe Saygı Şiddete sıfır
Tölerans” Kampanyası düzenlenerek halkımızın bilinçlendirilmesi, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin kurulması, Beyaz Kod Uygulamasına geçilmesi, Hasta ve Hasta
yakınlarının Çalışan Hakları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması, çalışanlara herhangi bir şiddete maruz
kalmaları halinde Hizmetten Çekilme Hakkının verilmesi,
Şiddet olaylarının ivedilikle bildirileceği sistemlerin oluşturulması ve Hukuki Yardım başlıkları yer almıştır.
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Beyaz Kod Bildirim Sisteminin hayata geçirilmesi, her türlü şiddet olayının yöneticiler başta olmak üzere her kesim
çalışan tarafından bildirim yapılabilmesi (Alo 133 /web uygulaması) ve sisteme kullanım kolaylıklarının eklenmesi
Sağlık Bakanlığının iyi uygulamaları arasındadır.
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1.5.

Sağlık Çalışanına Şiddet ve Medya

2.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre şiddet, sahip olunan gücün ve iktidarın, fiziksel ya da ruhsal bir yaralanmaya ve kayba neden olacak biçimde bir başka insana, kendine, bir gruba ya da bir topluma doğrudan ya da dolaylı
yolla uygulanmasıdır. Şiddetin tanımındaki en önemli boyutlardan biri, içinde bir kasıt, yani bir zarar verme amacı
taşımasıdır. Şiddet; amaçlı, kasıtlı olarak, gücün bedensel
ve/veya ruhsal zarar verecek ya da verme riski yaratacak biçimde kullanımıdır.( Altekin Dr. Serap Klinik Psikolog
Şiddet Nedir? Şubat 2013 http://www.dokudanismanlik.com/
makaleler-siddet-nedir.php)

2.1.

Türkiye’de yapılan, bir çalışmanın sonuçlarına göre hemşirelerin %86,7’si sözel şiddete uğramıştır. Nedenler arasında, muayene sırasında çok beklemekten, hastasıyla
kalmasına izin verilmemesine kadar onlarca gerekçe
bulunmaktadır.

2.2.

Şiddeti karşılamanın, hekimler kadar diğer sağlık personeli ve hatta hastalar için de ciddi bir sorun olabileceği,
hasta ve yakınlarının değişik nedenlerden kaynaklanan
gecikmeleri kabullenemeyip saldırganlaşma eğilimi gösterebileceği belirtilmektedir.( Çeşitli sağlık kurumlarında
ve sağlık meslek gruplarında şiddete uğrama sıklığı; Uzm.
Dr. Ünal AYRANCI, Doç.Dr. Çınar YENİLMEZ, Doç. Dr.
Yasemin GÜNAY, Prof. Dr. Cem KAPTANOĞLU 2. Şiddet
Sağlığa Zararlıdır, Cumhuriyet PAZAR eki, 6 Ocak 2008;
Doç.Dr. Çınar YENİLMEZ ve Prof. Dr. Cem KAPTANOĞLU
ile söyleşi.)
Bu çalışmada aşağıda belirtilen problem ve sorulara cevap aranmıştır
■■ Hastalar ve sağlık çalışanlarının Hasta ve Çalışan
Hakları konularındaki bilgi düzeyleri ve farklılıkları nelerdir?
■■ Hastaların, Çalışan Hakları konusundaki bilgi düzeyleri Sağlık Çalışanlarına karşı tutumlarını nasıl etkiliyor?
■■ Sağlık Çalışanına karşı şiddetin önlenmesindeki uygulamalar hastalar ve çalışanlar tarafından ne kadar kabul görüyor?
■■ Hastaları şiddete yönelten davranışların başında neler
gelmektedir?
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■■ Medyada yer alan sağlık çalışanlarına şiddete yönelik
haberlerinin, hastalar ve çalışanlar üzerindeki etkileri
nelerdir?

VERİ YÖNTEMİ
Veri Toplama Araçları

Araştırmada, veri toplama aracı olarak Karabük Ağız ve
Diş Sağlığı Merkezi Kalite Birimi tarafından hazırlanan 4
tanesi demografik verilerden 12 tanesi “evet”,”kısmen”
ve ”hayır” cevaplarından oluşan, 1 tanesi alt problemlere
ilişkin cevap almaya yönelik 2 tanesi de “evet” ve “hayır
“cevaplarından oluşan toplam 19 soruluk “Çalışan Hakları
Farkındalık Anketi “kullanılmıştır.
Bu anket EK-I’de görülmektedir.

Verilerin Toplanması

Veri toplama aracı 2015 Ekim ayı boyunca Merkeze başvuran hasta ve hasta yakınlarından cevaplamak isteyenlerine açıklamalar yapılarak yüzyüze yöntemi ile uygulanmıştır. Merkez çalışanlarına ise dağıtılarak ay içinde geri
dönüş yapılması sağlanmıştır.

2.3.

Verilerin Çözümlenmesi

Toplanan anket formlarından elde edilen veriler, araştırılan problemler doğrultusunda frekans, yüzde,Ki testi istatistiksel tekniklerinden yararlanılarak analiz edilmiş, elde
edilen bulgulara göre yorumlanmıştır. Araştırma için toplanılan veriler SPSS 22 (Statistical Package for the Social
Sciences) bilgisayar paket programından faydalanılarak
analiz edilmiştir.

2.4.

Araştırmanın Evreni

Yüz yüze yapılan anketle araştırmaya gönüllü katılan 300
hasta ve hasta yakının %60,3 ü 20-60 yaş arasında %51.3
‘ü üniversite ve üstü eğitim düzeyindedir. Araştırmaya katılan 70 çalışanın %60’ı kadın %74.2 oranında 20-39 yaş
aralığındadır. Eğitim seviyesi %71,5 çoğunlukla üniversite
ve üstüdür.

3.

BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde araştırmanın soruları doğrultusunda, ilgili istatistiksel işlemler sonucu elde edilen bulgular ve bu bulgulara dayalı yorumlar yer almaktadır.
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Tablo 1: Hasta Hakları Konusunda Hastaların ve Çalışanların
Bilgi Düzeyleri
HASTALAR

ÇALIŞANLAR

f

%

f

%

Evet

157

52,3

56

80

Kısmen

98

32,6

14

20

Hayır

39

13

-

-

Yapılan çalışmaya katılanların % 78’i tamamen veya kısman sağlık bakanlığının çalışan hakları ile ilgili uygulama
ve kampanyalarının çalışana karşı şiddeti azalttığını düşündüğünü (Tablo 5), %84 gibi büyük bir çoğunluğunun
hasta haklarına karşı çalışan haklarının olduğunun bilinmesinin hasta davranışları üzerinde frenleyici olduğunu
düşündüklerini söyledikleri görülmüştür. (Tablo 6)
Tablo 5:

Sağlık bakanlığının çalışan hakları ile ilgili
uygulama ve kampanyalarının çalışana
karşı şiddeti azalttığını düşünüyorum

Tablo 2: Hasta sorumlulukları ve uyması gereken kurallarla
ilgili Hastaların ve Çalışanların Bilgi Düzeyleri
HASTALAR

%

Evet

114

38,0

Kısmen

120

40,0

Hayır

55

18,3

f

%

Evet

161

53,7

ÇALIŞANLAR

f

%

f

%

Evet

210

70,0

58

82,9

Kısmen

67

22,3

12

17,1

Hayır

18

6,0

-

-

Tablo 3: Çalışan hakları ve güvenliği konusunda Hastaların ve
Çalışanların Bilgi Düzeyleri
HASTALAR

ÇALIŞANLAR

f

%

f

%

Evet

139

46,3

57

81,4

Kısmen

112

37,3

12

17,1

Hayır

39

13,0

1

1,4

Çalışmaya katılan hastaların %83 ve üzeri oranlarda hasta
hakları, hasta sorumlulukları ve çalışan hakları konularında bilgi sahibidir. Bu oranlar çalışanlarda %98-100 olarak
bulunmuştur.

3.2.

f

Hastaların, Çalışan Hakları konusundaki
bilgi düzeyleri Sağlık Çalışanlarına karşı
tutumlarını nasıl etkiliyor?

Tablo 6:
Hasta haklarına karşı çalışan haklarının
olduğunun bilinmesinin hasta
davranışları üzerinde frenleyici olduğunu
düşünüyorum

3.3.

Kısmen

91

30,3

Hayır

33

11,0

Sağlık Çalışanına karşı şiddetin
önlenmesindeki uygulamalar hastalar
ve çalışanlar tarafından ne kadar kabul
görüyor?

Çalışamaya katılanların % 77 ‘si Sağlık Bakanlığı’nın Çalışan
Hakları ile ilgili uygulama ve kampanyalarını desteklediklerini belirtmişlerdir.(Grafik 1) Aynı soru Merkez çalışanlarına yöneltildiğinde oranın %79 olduğu görülmüştür.
(Grafik 2)
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3.1.

Tablo 4:

Evet

Evet
Çalışan hakları ve
güvenliği konusunda Kısmen
bilgi sahibiyim
Hayır

Sağlık bakanlığının çalışan hakları ile
ilgili uygulama ve kampanyalarının
çalışana karşı şiddeti azalttığını
düşünüyorum
Kısmen

Hayır

46,3%

36,8%

16,9%

33,3%

51,9%

14,8%

26,3%

36,8%

36,8%

Yapılan Ki Testi sonuçlarına göre Çalışan hakları bilgi düzeyinin artması hastaların Bakanlığın uygulamalarını anlamalarını sağlamaktadır. Çalışan hakları ve güvenliği konusunda sahibi olduğunu belirten kişilerin %46,3 ‘ü Sağlık
bakanlığının çalışan hakları ile ilgili uygulama ve kampanyalarının çalışana karşı şiddeti azalttığını düşündüklerini
söylemektedir (Tablo 4).
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3.4.

Hastaları şiddete yönelten davranışların
başında neler gelmektedir?

“2004-2009 yılları arasında Sabim hattı üzerinden toplam
36640 şikâyet başvurusu kayıt altına alınmıştır. Birime yapılan şikâyetlerin %43,5’i hatalı uygulama, %16,7’si ihbar
(özellikle sigara yasağı ile ilgili ihbar), %10,2’si kötü muamele, %5,4’ü mesai saatlerine uymama, %4,8’i uygunsuz
koşullarda gıda üretim ve satışı, Türkiye Geneli Sağlık
Alanındaki Şikâyet Verilerinin Coğrafi Bilgi Sisteminde
Analizi %2,7’si görevi ihmal, %1’i görevi suiistimal konularını içermektedir. Şikayetlerin %65.1’i kurum ve %35’i kiVerilerinin Coğrafi Bilgi Sisteminde Analizi,2011 İbrahim ASRİ
ve diğerleri ) Genel anlamda bakıldığında hasta ve hasta
yakınlarını şikayete yönelten davranışların % 65,1 ‘inin kurum kaynaklı olduğu görülmektedir.
Merkezde yapılan çalışmada hasta ve hasta yakınlarına
“Hastanelerde sizi en çok sinirlendiren olaylar nelerdir” diye
01-04 Mart 2016, Antalya
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şiler hakkındadır.”( Türkiye Geneli Sağlık Alanındaki Şikâyet

sorulmuş ve verilen cevaplar üç başlık altında değerlendirilmiştir. Çeşitli nedenlerden dolayı-muayene,tetkik vssıra beklemek cevapları % 37,9 oranı ile en yüksek oranda çıkmıştır. (Grafik 3)

3.5.

Medyada yer alan sağlık çalışanlarına
şiddete yönelik haberlerinin, hastalar ve
çalışanlar üzerindeki etkileri nelerdir?

Medyanın insanlar üzerindeki etkisi artık yadsınamaz bobasın yayın organlarına aktarılış biçimi insanların olayları
algılayış ve yorumlayış tarzını şekillendirmektedir. Bu gerçekten yol çıkarak çalışmada katılımcılara “Sağlık Çalışanına
Şiddete Yönelik Basında Çıkan Haberlerden Etkileniyor
Musunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş ve %69,7 oranında
“evet” cevabı alınmıştır.(Grafik 4) Tabii ki bu etkinin olumlu
mu yoksa özendirici mi olduğunun cevabı daha geniş bir
çalışma konusu olarak değerlendirilebilir.
Sağlık Çalışanına Şiddete Yönelik Basında Çıkan Haberlerden
Etkileniyor Musunuz?

TARTIŞMA

Her bireyin her an hasta olma ihtimali, -amiyane tabirle- aslında her an bir sağlık çalışanının insafına mahkûm
olacağı anlamına gelmektedir. Hastaların adı üstünde
“Hasta” olmaları sebebi ile normal ruh hallerinden farklı
davranmaları muhtemeldir. Yine de çeşitli sosyoekonomik kültürlere ve değişik eğitim seviyelerine sahip; özellikle çatışma ve şiddet ortamında büyümüş, çeşitler suçlara
karışmış ve bazı hastalık gruplarından –diyabet, kanser,
şizofreni vb.-olan hastalar ve hasta yakınları ile ilgili özel
çalışmalar yapılabilir ve her biri birer tartışma konusu
olabilirler.
Her türlü istenmeyen davranışın hatta şiddetin sadece kişinin hasta olması ile kabul edilebilir olacağını düşünmek
ve mazur görmek de tabii ki yanlıştır. Ancak koşullar düşünüldüğünde ve özeleştiri yapılırsa, tüm sağlık çalışanlarının da her zaman normal bir hal içinde olduklarını da
söyleyemeyiz.
Bu durumda sağlık çalışanlarının da “Hastalandığımda
bana nasıl muamele edilmesini isterdim ?” sorusu tartışma
konusu olabilecek bir başka konudur.

5.

yutlardadır. Şüphesiz bazı olayların ekranlara veya diğer
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4.

SONUÇ

Son yıllarda ülkemizde çeşitli basın organlarında da yer
alan Sağlık Çalışanına Şiddet ve Çalışan Haklarının ihlali
gibi konuların hastaların bilinçlendirilmesi ve bu durumlar
karşısında yasal yaptırımların ve sağlık çalışanının hukuki
yardım haklarının olması ve bunun gibi önlemlerin hasta
davranışlarının frenlenmesinde etkili olduğu görülmüştür.
Yaptığımız çalışma, hastaların kendi hakları kadar sorumluluklarının da farkında olduklarını, çalışan hakları ve çalışan haklarının korunması için alınan önlemlerin ve uygulamaların toplum tarafından kabul gördüğü, önlemlerin
hastaların davranışları üzerinde etkili olduğu ve kişilerin
basın yayın yoluyla ortaya çıkarılan şiddet haberlerinden
etkilendikleri ortaya konmuştur. Son yıllarda çok tartışılan
hekim ve diğer sağlık çalışanlarının eskiye göre itibarlarının azaldığı konusu ile ilgili yaptığımız araştırma da anlamlı bir fark görülmemiştir.
Çalışmada yapılan analiz sonuçlarına göre hasta hakları
ve çalışan hakları bilgi düzeyleri ile bireyin ya da toplumun
demografik özelliklerinden sadece eğitim düzeyi arasında
anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tanımlayıcı
istatistiksel analiz doğrultusunda verilen cevapların puan
ortalamalarına bakıldığında aynı sorulara hastaların ve
çalışanların verdikleri cevaplar arasında anlamlı farklılıklar gözlemlenmiştir. Bu durum, kişilerin algılarındaki seçicilikle açıklanabiliyorsa da, hasta gözüyle bir hastane

SÖZEL BİLDİRİLER

Sağlık hizmetleri sunumu her daim iletişim kopukluklarına elverişli, stres ve gerilime meyillidir. Çünkü hastanelere gelen insanlar o an için sorunludurlar ve stres altındadırlar. Karşı taraftan bakılacak olursa sağlık personelleri
de çalışma koşullarının zorluğu, nöbetli çalışma sistemi,
yorgunluk, uykusuzluk vb. birçok stresörle karşı karşıyadır. Dolayısıyla hasta-sağlık çalışanı ilişkisi her bakımdan
zorluklara ve hak ihlallerine müsaittir. Her iki tarafın birbirlerinin haklarını bilmesinin davranışlar üzerinde caydırıcı
olacağı görülmektedir.
Örneğin; çalışan tarafından hastanın bilgilendirilme
hakkı olduğunun bilinmesi, hasta tarafından ise sağlık
çalışanının görevden çekilme hakkı olduğunun bilinmesi
şiddeti doğurabilecek davranışları engelleyebilecektir.
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Çalışma sonrası hastalara sorulan “Hastanelerde sizi en çok
sinirlendiren olaylar nelerdir?”sorusuna verilen beklemek
cevabına yönelik, hastanelerde fiziksel altyapının güçlendirilmesi, personel eksikliklerinin tamamlanması gibi
hususlarda iyileştirmeler yapılması ; hasta yoğunluğunun
fazla olduğu acil servislerde sevk zincirinin sağlanması,
acil hasta ile acil olmayan hasta ayrımının yapılması bekleme sürelerini azaltacağından hasta ve personelin iletişimindeki olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır.

KAYNAKLAR
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çalışanının olaylara bakışının diğer hastalara göre daha
gelişmiş olması, hastalara bu konularda verilen eğitimlerin arttırılması ile daha iyi bir bilinç düzeyinin oluşması ve
sağlıkta şiddet olaylarının azalabileceğini konusunda da
ümit vericidir. Bu sonuçtan yola çıkarak hastalara çeşitli
kanallarla –Kamu Spotu, seminer, stand açılması, broşür,
halk eğitimleri ve sanatsal etkinlikler - ile çalışan hakları
konusunda eğitimler verilmesi şiddet olaylarının azalmasında etkili olacaktır.
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HASTALARIN BEKLEME SÜRELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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2

Hastaneler sağlık hizmeti üretiminin büyük bir bölümünü gerçekleştiren ve sağlıklı bir toplum oluşturulmasında önemli görevler
üstlenen hizmet işletmeleridir. Sağlık hizmetlerinde organizasyonel ilerlemelere rağmen, günümüz hastanelerinde, hastalar
hala istenmeyen bekleme süreleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu bekleme; başta doktor bekleme, muayene için bekleme, bir
kaza ya da acil durum için kuyrukta bekleme şeklindedir. Bu çalışmada Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde kuyruk ve randevu
sisteminin etkinliğinin belirlenmesine yöneliktir. Bu amaçla hastanede bir hafta boyuca 08:00 ve 16:00 arasında kuyruk ve
randevu sistemiyle başvuran hastaların gözlem yöntemi kullanılarak hastaneye gelip tetkik ve tanı işlemlerinin ne kadar sürede
gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada 4 poliklinik ve acil servis olmak üzere randevulu ve hasta kabulden gelen 56
hastanın bekleme sürelerine bakılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hasta, Bekleme Süresi, Kuyruk Sistemi, Etkinlik

EVALUATION OF PATIENTS HOSPITAL WAITING PERIOD
SUMMARY
Hospitals that perform a large portion of the health care manufacturing and service businesses are assuming an important
role in creating a healthy society. Despite organizational improvements in health care, today’s hospitals, patients remain still
faced with unwanted waiting times. This waiting; first doctor’s waiting, waiting for inspection, in the form of waiting in a queue
for an accident or emergency. In this study, Gümüşhane Public Hospital to determine the effectiveness of the queue and
appointment system. For this purpose, using the method of observation in the hospital for a week to come to the hospital
and the appointment of patients who have a tail height of between 08:00 and 16:00 it has been found to perform diagnostic
examinations and how long the process. This study looked at four clinics and patient acceptance of the appointment and the
waiting time from 56 patients, including emergency services.
Keywords: Patient, Waiting Period, Tail System, Efficiency

1. GİRİŞ
Türkiye›de birçok hastane; insan odaklı yaklaşımların,
bilgi paylaşımlarının ve çağdaş fikirlerin dalgalar halinde
yayıldığı çağımız imkânlarına rağmen, polikliniklerinde yaşanan bekleme sorunlarını bilimsel bir çözüm veya rehberlikten uzak bir anlayışla çözmeye çalışmaktadır. Bu
anlayış, polikliniklerde bir günde muayene edilecek hasta
sayısının genellikle analitik bir temelden yoksun bir şekilde belirlenmesi ve poliklinik mesai saatleri başlangıcında
belirlenen bu sayı kadar hastaya sıra numarası verilmesidir. Bu durum karşısında hastalar, muayene olacakları
gün çok erken saatlerde hasta kabulden sıra almak için
hastaneye gelmek zorunda kalmaktadırlar. Erken saatlerde hastaneye gelen hastalar kuyrukta beklemek zorunda
kalırlar. Kuyruk sistemleri terminolojisinde müşteri, bir
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hizmet biriminde hizmet için bekleyen insan ve insan dışındaki ünitelere verilen isimdir. Randevu sistemi, bakılacak
hastaları önceden belirlenen bir dizi kurala göre planlı olarak polikliniğe kabul etme uygulamasıdır. Muayene olacak
hastalar, belirli zamanlara programlanırlar. Programlama
zamana göre kaynakların etkili tahsisi ile ilgilidir. Hastalara
randevu verme stratejisinin amacı, polikliniklerde düzenli bir iş yükü ortaya çıkarmak için hastaların polikliniklere
olan akışlarını zamana yaymaktır. Bu araştırma, hastane
polikliniklerinde yaşanan bekleme sorunlarını kuyruk sistemleri çerçevesinde ele almakta, poliklinik randevu sistemleri üzerinde durarak bu sistemlere yönelik modeller
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, araştırmada
ilk olarak kuyruk sistemi(hasta kabul) ve randevu sistemleri açıklanarak Gümüşhane Devlet Hastanesine başvuran
hastaların bekleme süreleri karşılaştırılacaktır.
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Poliklinik kuyruk ve randevu sistemleri, yaklaşık yarım yüzyıl önce analiz edilmeye başlanmıştır. D.V. Lindley ve N.T.J.
Bailey’in çalışmaları bu alanın öncüleridir. Lindley (1973),
hastaları programlama problemini analitik olarak ele alan
ilk bilim adamı olarak kabul edilebilir. Onun çalışmaları,
gelişler arası ve servis sürelerinin genel dağılıma uyduğu
ve müşterilerin birer birer vardığı tek sunuculu bir kuyruk sistemini kapsamaktadır (Keller ve Laughhunn,1973:
37- 394). O’Keefe (1985) bekleme sürelerinin uzunluğu
düşürülemese de, bekleme alanlarının atmosferini değiştirerek ve konforunu artırarak bekleme olgusunun kendisinin iyileştirilebileceği sonucuna varmıştır. Weiss (1990)
tarafından yapılan yakın zamanlı çalışmalarda çeşitli bireysel randevu sistemleri üzerinde durulmuştur. Buraya
kadar önerilen randevu sistemlerinin çoğu, müşterilerin
bekleme sürelerini göz ardı ederken, hizmetten yararlanma oranını yükseltmeye yöneliktir. Müşteriler genellikle
bir hizmetin alımı sırasında beklemek zorunda kalırlar. Bu
bekleme deneyimleri genellikle olumsuz bir etkiye sahip
olup müşterinin genel olarak sunulan hizmetten memnun
kalmamasına ve servis hizmetlerini eleştirmelerine etki
eder. Geleneksel kuyruk teorisi ve üretim ölçüm teknikleri servisin hızına, tam olarak bekleme sürelerine ve genel
hizmet çerçevesinin hem tasarımı, hem de stili üzerine
odaklanır. Bununla birlikte, daha uygun ve giderek önem
kazanan bir yöntem ise müşterilerin deneyimlerini yönetme ve memnuniyet seviyelerini ölçmektir (Worthington,
1991: 833-843). Müşteriler pek çok bağlamsal düzenlemeler arasında bekleyebilir, süpermarketlerde check-out
kuyrukları, otellede check-out yada rezervasyon yaparken
kasiyer/resepsiyonist masasında, bir burger restorantının
kasasında yada göz kliniğinin önünde ayakta tedavi için
bekleyen hastalar gibi. Kapasiteyi aşan talep kaçınılmaz
olarak kuyruk oluşmasını sağlar. Hastane sektöründe bu
durum acil olarak bir medikal takımın çağrılmasını gerektirebilir. Bu durum ayrıca bir yada daha fazla medikal ekibin gecikmeli gelmesinden kaynaklanan trafik tıkanıklığı
yüzünden olabilir. Bununla birlikte kuyruklar görsel ve
fiili olabilir, fakat günlük bir oda dolusu göz ağrısı çeken
bekleme konumunda hasta, önceden ayarlanmış yada
rezerve edilmiş buluşmalar, hasta yada tarafsız bir gözlemci için dahi kabul edilemez. Servis hizmetlerinin öneminin artmasına rağmen, müşterilerin sinirlenme, moral
bozukluğu ve memnuniyetsizlik içeren seslerinin artması,
hastane deneyimlerinin gerçekleridir. Müşterilerin deneyimleri gecikme ve beklemeleri ortaya koyarken, bunların
memnuniyetsizlikleri genellikle hastaneyi kullanma fırsatı
elde ettiklerinde olur ve genellikle doktor veya hemşirelere yönelir. Zamana bağlı olan memnuniyetsizlik pek çok
alanda geçerli olup, özellikle beklemenin günümüzde ciddi bir politika sorunu olduğu hastaneler için de düşünülebilir ((Worthington, 1991: 833-843).

2.1.

Poliklinik Randevu Sistemleri

Hastaların muayene edilebilmeleri için doktor, destek personeli, hasta akışları muayene süreleri, muayene odaları,
destek alanları ve çeşitli kaynaklara gereksinim vardır. Bu
bileşenler ölçülerek polikliniğin etkililiğini belirlemek amacıyla kullanılabilir.

2.2.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, Gümüşhane Devlet Hastanesi’nin
poliklinik hizmetlerinde kuyruk ve randevu sistemlerini
incelemek ve performansını değerlendirmektir. İyi tasarlanmış randevu sisteminde 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. Endirekt bekleme süresi için kullanılan birim gün,
direkt bekleme süresi için ise dakikadır.

2.3.

Araştırmanın Kapsamı

Bu
araştırmanın
kapsamı,
Gümüşhane
Devlet
Hastanesi’nin ayrı ayrı randevuyla çalışan ve kuyruk sistemi uygulanan polikliniklerinde muayene olan hastalardan
oluşturmaktadır. Hastaların; araştırma kapsamında hastaneye gelme, polikliniklere kabul ve polikliniklerden çıkış
zamanları belirlenmek istenmiş; bunun için hastane poliklinikleri içerisinde gözlem ve kayıt yapılması planlanmıştır. Hastalar, araştırma kapsamında randevu sayısı, hasta
kabulden sıra alanların sayısı, doktor sayısı, en az bekleme
süresi, en fazla bekleme süresi, ortalama bekleme süresi,
harcanan zaman, muayene sayılarının belirlenmesi istenmiştir. Bunun için poliklinikler içerisinde hizmeti kesintiye
uğratmama amacıyla hastanenin hasta bekleme salonunda gözlem yöntemi ve kronometre ile ölçüm yapılmıştır.

3.

01-04 Mart 2016, Antalya

KUYRUK VE RANDEVU SITEMI

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

2.

BULGULAR

Poliklinik hasta muayenesine ilişkin randevu alarak muayene olmak isteyenlerin sayısı ile kuyruk sistemiyle
randevu almak isteyenler bütün branşlarda farklılık göstermektedir. Bunun birçok sebebi bulunabilir. Poliklinik
muayenesine en çok hasta müracaatı göz branşına olmaktadır. Ayrıca kadın doğum branşında hastalar daha
çok randevu almayı tercih etmiştir. Gözlem yapıldığı süre
zarfında kadın doğum servisinde 2 doktor aktif halde hizmet veriyordu bunun da etkisiyle bekleme sürelerinde bir
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Mhrs’den gelen
hasta

HASTA

Hasta kabulden
gelen hasta

Muayene

Tetkik ve tahlil

Tanı süreci

İşlem
sonlandırıldı

Şekil 1:
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Kontrol

Hasta kabul diyagramı

artış olmuştur. Poliklinikte çalışan hekim sayısı kadın doğum (3), genel cerrahi (2), dahiliye (2), göz (3) olmak üzere gözlem yapılan polikliniklerdeki hekim sayısı toplamı
10’dır.

kadın doğum bölümünde ortalama 99,08 dakika olarak
görülmektedir.Randevu sisteminde hastanın muayene
zamanı belli olduğu için bekleme süresinin oldukça kısa
olduğu görülmektedir.

Tablo 1’de gözlenen hasta sayısı ve poliklinikte mhrs ve
hasta kabulden başvurular yer almaktadır.
Tablo 1: Poliklinikte MHRS ve Hasta Kabulden Randevu Alan
Hastaların Sayısı
Randevulu
hasta sayısı

Kuyruk sistemi
hasta sayısı

Dahiliye

7

4

Göz

5

9

Genel cerrahi

4

6

Kadın doğum

9

1

Poliklinik

Tablo 2’de poliklinik hasta muayene süreleri ile ilgili olarak
en uzun muayene süresi göz bölümünde görülmektedir.
Bölümlerin hastaları muayene süreleri yapılan işleme
göre değişiklik göstermektedir. Kuyrukta bekleme süresi
ise kuyruk sistemine göre gelenlerde çok yüksek görülmektedir. Bu sistemde en uzun süre kuyrukta bekleme

4.

SONUÇ

Bu çalışmada Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde uygulanmakta olan kuyruk sisteminin ve randevu sisteminin etkinliği ile ilgili olarak analiz yapılmıştır. Bu analiz
5 gün boyunca 08:00-16:00 arasında her iki sistemi ayrı
ayrı uygulayan toplam 4 poliklinikte, 45 hasta üzerinde
yapılan gözlem yöntemiyle değerlendirme yapılmıştır.
Polikliniklerde bakılan hastaların muayene sürelerinde ve
hastaların polikliniklere kabul edilme aralıkları sürelerinde geniş dalgalanmalar görülmekte ve bu süreler yaygın
istatistiksel dağılımlara uymamaktadır. Ayrıca laboratuar sonuçlarının çıktısına çok geç ulaşılıyor. Bu durum
randevu sisteminde bir hasta için öngörülecek ortalama
muayene süresinin ve toplam randevu sayısının planlanmasını güçleştirmekte, hastalar için uzun bekleyişlere

Tablo 2: Poliklinikte MHRS ve Hasta Kabulden Randevu Alan Hastaların Bekleme Süreleri
Poliklinik
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Mhrs bekleme süre
aralıkları

Hasta kabulden
bekleme süre
aralıkları

Muayene süreleri
(ortalama)

En az bekleme süresi

En fazla bekleme
süresi

Dahiliye

15-20dk

60-75dk

12dk

13 dk

11.58
dk

42.2
dk

24.38
dk

66 dk

Göz

15-20dk

35-45dk

16 dk

18 dk

09.13
dk

28.2
dk

18.46
dk

47.11
dk

Cerrahi

20-25dk

60-90dk

11 dk

13dk

19.27
dk

67.1
dk

29.17
dk

73.07
dk

Kadın doğum

10-15dk

30-45dk

12 dk

13 dk

21.18
dk

82.5
dk

39.31
dk

99.08
dk
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■■ Poliklinik hasta muayene süresi, bekleme süresi yönünden kuyruk sisteminde randevu sistemine göre
daha çok zaman harcandığı belirlenmektedir.
■■ Hasta üzerinde memnuniyet algısı randevu sisteminde kuyruk sistemine göre daha yüksek oranda olduğu
görülmektedir. Bu durumu bekleme süresi uzunluğu
ile ilişkilendirmek mümkündür.
■■ Araştırma çalışmasında harcanan zaman, muayene
sayısı ve hasta memnuniyeti açısından değerlendirildiğinde randevu sisteminin kuyruk sistemine göre daha
etkin olduğu saptanmıştır.
Sonuç olarak hastanelerde sadece kuyruk sistemi veya sadece randevu sistemi uygulaması uygun görülmemektedir. Ancak her iki sistemin karmasının hasta memnuniyeti
üzerinde olumlu etkilere sahip olması dolayısıyla yüksek
etkinlik için karma sistem önerilmektedir.
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■■ Poliklinik hasta akışı yönünden polikliniklerde değişiklikler olmaktadır.
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veya hekimlerden yeterli verimin alınamamasına neden
olabilmektedir. Hasta sabah polikliniğe geliyor, muayene
sırasını bekliyor, muayeneden sonra laboratuara testlerini yaptırmak için gidiyor yine bekliyor, sonuçlar için yine
beklenmesi isteniyor 15.30-16:00 arası sonuçlarını doktora gösterebileceği söyleniyor. Fakat o saatte doktor yerinde olmuyor ve işlem bir gün sonraya aksıyor. Hasta çalışıyorsa işinden izin alması gerekiyor, taşradan geliyorsa
da birçok masrafa katlanması gerekiyor.doktorun mesaisi
16.00 da bitiyor fakat o saatlerde işi bırakmış oluyor, bu
da hastanın işleminin o gün son bulmayacağını ve işlemin
bir gün sonraya sarkması demektir. Bu durum hem hasta için hem de hastane açısından önem arz etmektedir.
Hasta açısından işini bir gün daha aksatmasına hastane
açısından da kuyruğa sebebiyet vereceği gibi o günün iş
yoğunluğunu arttıracaktır. Çalışmada elde edilen sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz;
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ACİL SERVİS ÇALIŞANLARININ ŞİDDETE MARUZ KALMA
DURUMLARI BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÖRNEĞİ
Serpil KAYALI, Emine Elvan ÇİFTLİK, Meral Kurt DURMUŞ, İlknur KARAGÖL, Özgür YİĞİT

ÖZET
Şiddet kavramı, sadece ülkemizde değil tüm dünyada artan bir sorundur. Hayatımızın birçok alanında ortaya çıkan şiddet, sağlık
hizmet sunumu sırasında ortaya çıktığında çalışanların olduğu kadar hastaların güvenliği için de son derece önemli bir risk
faktörüdür.
Çalışmanın amacı İstanbul’da yer alan bir eğitim ve araştırma hastanesi acil servisinde çalışanlarının hasta, hasta yakınları,
çalışma arkadaşları ve dışarıdan herhangi biri tarafından uğradıkları şiddet ile karşılaşma sıklığı, maruz kaldıkları şiddetin türü
ve ilişkili etmenlerin belirlenmesidir.
01-04 Mart 2016, Antalya
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İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, serpilkayali@gmail.com

Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırma ekibi tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan “39 soruluk anket formu”
kullanıldı. Araştırma sonucu elde edilen veriler SPSS istatistik paket programına aktarılmış olup istatistiksel yöntem olarak
tanımlayıcı istatistik ve ki-kare testi, ortalama, standart sapma, frekans dağılımı, T Testi, Manny Withney U Testi, kullanılmıştır.
İstatistiksel anlamlılık değeri P‹0,05 olarak alınmıştır.
Araştırmanın evrenini acil tıp kliniğinde çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 62 kişi oluşturmaktadır. Çalışmaya katılanların
%75,8’sinin şiddete maruz kaldığı, bunların da % 46,8’inin haftada bir ve daha fazla şiddetle karşılaştıkları, %57,4’ünün hasta/
hasta yakını tarafından şiddet gördüğü, şiddet olaylarının %78,7’sinin triyaj ve arena odasında meydana geldiği , %51,06’
çalışanın ise olayı hiçbir şey olmayacağını düşündükleri için bildirmedikleri belirlenmiştir.
Sağlıkta şiddetin azaltılmasında ve bildirimlerin arttırılmasında çalışanların farkındalıklarının artırılması önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Acil, şiddet, hastane

ASSESSMENT OF THE INTENSIVE CARE UNIT NURSES BEING EXPOSED TO VIOLENCE: AN EDUCATION AND RESEARCH
HOSPITAL SAMPLE
SUMMARY
Violence, is an increasing problem not only in our country, but in all world. Violence is unfortunately an everyday case we always
face and also a vital risk factor for both the patients’ and personnels’ security when it shows up in health service delivery.
This study’s goal is to research the rate of being attacked or facing violence; the type of the violence caused by patients, their
relatives and hospitals own workers, their cooperators, in the intensive care unit in an education and research hospital in
İstanbul.
‘Survey with 39 questions’ which was prepared by research team and proper for the literatüre, was used in the research as a
data collection tool. Data wich was collected via the research was transferred to SPSS statistics package program. Descriptive
statistics, chi-square test, average method, standard deviation, frequency distribution, T test, Manny Withney U Test were the
methods used as a statistical method. Statistical significance was taken as P‹0,05.
In this research there are 62 people who work at the intensive care unit and agreed to participate. Research has the results that
75,8% were faced with violance and 46,8% of this percentage face with violance once or more than a once a week , 57,4% face
violance that’s done by patient or their relatives, 78,7% of the attacks take place at triage and arena room, 51,06% didn’t report
the attacks because they thought nothing will happen.
Rise of the awareness level is important in order to decrease violence in healthcare sector and increase the reports and
notifications.
Keywords: Intensive care unit, violence, hospital

358

SÖZEL BİLDİRİLER

“Dünya Sağlık Örgütü şiddeti “Kişinin kendisine, bir başkasına veya bir gruba karşı yaralama ölüm, psikolojik zarar,
gelişme geriliği ya da ihmal ile sonuçlanan(ya da sonuçlanma olasılığı yüksek olan) kasıtlı güç kullanımı tehdidi”
olarak tanımlamakadır(WHO, 2002:1-21). Sağlık kurumlarındaki şiddet ise “hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi
bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan; tehdit
davranışı, sözel tehdit, ekonomik istismar, fiziksel saldırı ve
cinsel saldırıdan oluşan durum” olarak tanımlanmıştır(Saines JC., 1999;7:8-12).
Tarih boyunca var olan şiddet kavramı sadece ülkemizde
değil tüm dünyada artan küresel bir sorundur. Hayatımızın
birçok alanında ortaya çıkan şiddet kavramı sağlık hizmet
sunucuları içinde önemli bir risk faktörü olarak karşımıza
çıkmaktadır. Maalesef sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının
bir kısmı ciddi yaralanmalar ve ölümlerle sonuçlanmıştır.
Yapılan çalışmalarda, sözel şiddetin fiziksel şiddetten
daha sık ortaya çıktığı(Atan, Ş. Ü., Dönmez, S. 2011; 25
(11), ss. 71-80), sağlık kurumlarında çalışmanın, diğer iş
yerlerine göre şiddete uğrama yönünden 16 kat daha riskli olduğu belirtilmiştir(Elliott, P.P. 1997;28(12), ss. 38- 41).
Şiddetle karşılaşmanın, hekimler kadar diğer sağlık personeli ve hatta hastalar için de ciddi bir sorun olabileceği,
hasta ya da yakınlarının değişik nedenlerden kaynaklanan
gecikmeleri kabullenemeyip saldırganlaşma eğilimi gösterebileceği belirtilmektedir(Nau J, Halfens R, Needham I,
Dassen T., 2009;65:1956-64)
Sağlık hizmetinin sunulduğu kurumlarda personel sayısının yetersizliğinden kaynaklı uzun mesai saatlerinin olması, bekleme alanlarının yeterince olmaması, bilgilendirme
yetersizliği, güvenlik önlemlerinin yeterince olmaması, zor
hasta/hasta yakınları ya da şiddet durumlarıyla karşılaşıldığında yapılacaklar ile ilgili eğitim eksikliklerinin olması
gibi nedenler şiddet riskini artırmaktadır. Çünkü özellikle
acil servislere başvuran hasta/hasta yakınları hastalarının
tetkik/tedavilerinin hemen yapılıp ilgilenilmesini istemeleri nedeniyle saldırgan tavırlar gösterebilmektedir.
İlhan ve arkadaşlarının(İlhan MN. ve Ark., 2013;24:5-10)
sağlık kurumlarına başvuran bireylerle yaptıkları çalışmada, katılımcıların %56.3’ü sağlık çalışanlarının en çok
acil servislerde şiddete maruz kaldığını, %55.5’i şiddet
olaylarının en çok devlet hastanesinde meydana geldiğini
düşündüğünü ve %79.4’ü sağlık çalışanlarının en çok sözel şiddete maruz kaldığını, katılımcıların %62.7’si sağlık
çalışanlarının şiddete maruz kalma nedeninin “muayene
sırasında fazla bekleme” olduğunu; katılımcıların %38.2’si
sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel şiddetin, %43.4’si sözel
şiddetin cinsiyete göre değişmediğini belirtmişlerdir(Estryn-Behar M, 2008;58:107-14)

2.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Yapılan bu çalışmada, İstanbul ’da yer alan bir eğitim ve
araştırma hastanesinde çalışanların; hasta/hasta yakınları, çalışma arkadaşları ve dışarıdan herhangi biri tarafından uğradıkları şiddet ile karşılaşma sıklığı, maruz
kaldıkları şiddetin türü ve ilişkili etmenlerin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Elde edilen veriler ankete katılan personelin meslek grubu, yaş, cinsiyet ve kurumdaki çalışma sürelerine göre değerlendirilmiştir. Araştırma tanımlayıcı bir
çalışma olarak planlanmıştır.

3.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu araştırma bir eğitim ve araştırma hastanesi acil tıp
kliniğinde 01-31 Ekim 2015 tarihleri arasında yüz yüze
görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini acil tıp kliniğinde çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul
eden 27 hemşire, 3 sağlık memuru, 5 acil tıp teknisyeni, 9
tıbbi sekreter, 8 hizmetli personel, 1 Klinik Destek, 8 Hasta
Taşıma, 1 Danışma olmak üzere toplam 62 kişi oluşturmaktadır. Çalışmaya acil tıp kliniğinde çalışan kişilerin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında
anket uygulamayı kabul eden toplam 62 kişiye ulaşılmıştır. Bu çalışma kesitsel tanımlayıcı tipte bir araştırmadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırma ekibince
geliştirilen “Acil Servisde Çalışanların Şiddete Maruz Kalma
Durumlarının değerlendirilmesi” başlıklı 39 soruluk anket
formu kullanılmıştır. Anketin 15 sorudan oluşan birinci
kısmında mesleği, yaşı, eğitim durumu, çalışma süresi,
cinsiyeti, medeni hali, aile tipini, çocuk sayısı, gelir durumunu, sporsal faaliyetleri, bağımlılık durumu, çalışma şekli, gibi bilgileri içeren sosyodemografik özellikleri, 17 sorudan oluşan ikinci bölümde kişilerin şiddet algısına yönelik
tutumlarını ve şiddet türlerini içeren sorulardan oluşmaktadır. Araştırma verileri SPSS istatistik paket programına
girilerek analiz gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel yöntem
olarak tanımlayıcı istatistikler ki-kare ve t testi kullanılmıştır. Veriler ortalama(±)standart sapma, frekans dağılımı
yüzde olarak sunulmuştur.
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1.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Çalışmaya katılan acil servis personelinin 26’si (% 41,9)
kadın, 36’si (% 58,1) erkektir. Yaş dağılımlarına bakıldığında; katılımcıların 27’si (% 43,54) 20-30 yaş grubundakilerin oluşturduğu görülmektedir. Katılımcıların kurumda
hizmet yaptıkları süre ve mesleklerindeki süreleri sorgulanmış, sağlık personelinin 28’i (% 45,16) 1-5 yıl arası
bulundukları kurumda hizmet süresine sahip oldukları,
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mesleklerinde ise çoğunluğunun 1-5 yıl ve üzerinde oldukları, saptanmıştır. Yapılan çalışmaların bazılarında çalışma
yılları 5-10 yıl arası olanların şiddet riski daha yüksek çıkarken(Ayranci U ve Ark., 2006:21:276-296), bazılarında
ise şiddete uğrama riskinin ilk 5 yılda daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir.(Barlov CB., 1997, 167:74-78) Katılımcıların
tanımlayıcı özellikleri ve şiddete maruz kalma durumları
ayrıntılı olarak Tablo1’de sunulmuştur.

Tablo 2: Acil Servis Çalışanlarının Eğitim/Meslek Durumları ve
Şiddete Maruz Kalma Durumlarına Göre Dağılımı

Şiddete Maruz
Kalma Durumu
Yüzde (%)

Sayı (n)

3
4

8,51

Hasta Taşıma

6

12,77

Hemşire

24

51,06

Klinik D

0

0,00

Sağlık Memuru

3

6,38

Temizlik

6

12,77

Tıbbi Sekreter

1

2,13

İlköğretim

9

19,15

Lise

14

29,79

Önlisans

12

25,53

Lisans

12

25,53

Eğitim Durumu

Yüzde
(%)

Kadın

26

41,09

18

69,2

Erkek

36

58,06

29

80,6

20-30

27

43,54

19

40,04

31-40

24

38,7

21

44,6

41 ve üstü

11

17,74

7

14,89

1 yıldan az

3

4,84

1

2,13

1-5 yıl

28

45,16

23

48,94

6-10 yıl

14

22,58

8

17,02

11 yıl ve üzeri

17

27,42

15

31,91

1 yıldan az

5

8,06

1

2,13

1-5 yıl

20

32,26

22

46,81

6-10 yıl

18

29,03

9

19,15

11 yıl ve üzeri

19

30,65

15

31,91

Yaş

Hastanede Çalışma
Süresi

Meslekte Çalışma Süresi

Acil Tıp Kliniği Çalışma Süresi
1 yıldan az

3

4,84

1

2,13

1-5 yıl

28

45,16

21

44,68

6-10 yıl

13

20,97

10

21,28

11 yıl ve üzeri

18

29,03

15

31,91

Yapılan araştırmalar incelendiğinde bazılarında erkeklerin bazılarında ise kadınların daha sık şiddete uğradıkları
bulunmuştur. (Schulte JM, 1998, 280:439-442, Büken B.,
1997, 2:131-134, Aauland O. ve Ark., 1990, 46:189-202,
McNamara RM, 1995, 2:293-301) Yaptığımız çalışmada ise
erkeklerin daha fazla şiddete uğradıklarını bulduk. Bunun
nedeninin çalışan sayısının çoğunun erkek olması olarak
düşünüldü.
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Acil T.T

Cinsiyet
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Sayı (n)

%

Danışma

Tablo 1: Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Dağılımı
Tanımlayıcı Özellikler

n
Meslek

Mesleki durumlarına bakıldığında %51,06 oranıyla en
fazla hemşirelerin daha sonrada %12,77 oranlarıyla temizlik ve taşıma personellerinin geldiği görülmüştür.
Eğitim durumu açısından inlecelendiğinde ise %25,53
oranıyla Önlisans ve lisans mezunlarının geldiği görülmektedir. Şahin ve ark.nın (2011) yaptığı çalışmada acil tıp
kliniğinde çalışanlar arasında en fazla hemşirelerin; Atan
ve Dönmez’in (2011) yaptıkları çalışmada, hasta ve hasta
yakınları ile daha yakın temas içinde oldukları için, hemşirelerin şiddete maruz kalma olasılığının diğer sağlık personeline göre daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Eğitim durumları incelendiğinde, şiddete uğrama oranının özellikle hemşirelerin eğitim durumu ile arasında ters
orantı olduğu(Günaydın ve Ark., 2012, Şahin B. Ve Ark.
2011, Öztunç, 2001); bunun yanı sıra işyeri şiddetine maruz kalma ile sağlık çalışanlarının eğitim durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirtilmektedir. Başka bir
öalışmada da sözel şiddetin en fazla ön lisans mezunlarında görülürken fiziksel şiddetinde lise mezunlarında görüldüğü, lisans mezunlarında ise ikisininde görülmediği belirlenmiştir(Öztunç, 2001). Yaptığımız çalışmada da benzer
sonuçlar çıkmıştır.
Tablo 3: Acil Servis Çalışanlarının Şiddete Maruz Kalma
Durumları ve Sıklık Durumlarına Göre Dağılımı
Sayı (n)

Yüzde( %)

Bugüne kadar şiddete maruz kaldınız mı?
Evet

47

75,81

Hayır

15

24,19

Her gün

9

19,15

Şiddete maruz kalma sıklığınız?
Haftada bir

7

14,89

Haftada 2 ve daha fazla

15

31,91

Ayda bir

14

29,79

Ayda 2 ve üzeri

2

4,26

Tablo 3’e bakıldığında çalışanların %75,81’inin şiddete maruz kaldığı, %19’unun her gün, %31,91’inin haftada 2 ve
daha fazla şiddete maruz kaldığı bulunmuştur.
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Yüzde( %)

Tehdit/Psikolojik Şiddet

36

76,59

Sözlü Saldırı

41

87,20

Fiziksel Saldırı

29

61,70

Kamu Malına Zarar Verme

29

61,70

Fiziksel Şiddet /Kamu Malına Zarar Verme

24

51,06

Fiziksel Şiddete teşebbüse maruz kalma

21

44,06

Kim tarafından saldırganlık veya şiddete maruz kaldınız?
Hasta

6

12,70

Hasta Yakını

26

55,31

Hasta/Hasta Yakını

15

31,91

Saldırıya Maruz Kalınan Çalışma Ortamı
Bekleme Alanı

15

31,91

Triaj

37

78,72

Arena

18

38,29

Kırmızı Alan

13

27,60

Müşahede Odası

14

29,70

Koridor

5

10,63

Tablo 7: Şiddet Olaylarının Nedenlerinin Dağılımı
Sayı (n)

Yüzde( %)

Hastanın kendi isteğini yaptırmak istemesi

18

38,30

Hastane kurallarına uymak istememesi

14

29,79

Hastanın tedaviyi reddetmesinden kaynaklı

4

8,51

Hastanın sıra beklemek istememesi

22

46,81

Hasta ile iletişim kurulamaması

2

4,26

Hasta yakını ile iletişim eksikliği

4

8,51

Hasta yakınının güven duymaması

11

23,40

Hasta yakınının uygunsuz davranış

17

36,17

Hasta yakınının saldırgan tutumu

18

38,30

Sağlık politikaları kaynaklı

17

36,17

Güvenlik hizmeti yetersizliği

9

19,15

Sizce Olayın Nedeni Nedir

*Birden fazla cevap verilmiştir.

Şiddete uğrayan personellerin %87,20’sinin sözlü saldırıya,
%76,59’unun Tehdit/Psikolojik Şiddete, %61,70’inin fiziksel
şiddete maruz kaldıkları bulunmuştur. Uğradıkları şiddetin %55,31’inin hasta yakınları tarafından, % 31,9’unun
hasta/hasta yakını, sadece %12,70’inin hasta tarafından
uygulandığı görülmekte olup; %78,72 oranınla en fazla triaj alanında şiddete maruz kaldıkları; bunu ise %38,29’luk
bir oranla arena alanının takip ettiği görülmektedir.
Tablo 5: Çalışanların Şiddet Sonrası Tepki Dağılımları
Sayı (n)

Şiddet olaylarını genellikle hangi durumda
yaşıyorsunuz?
Muayenesinin yapıldığı esnada

11

23,40

Hastanın kabul işlemlerini yaptığım esnada

13

27,65

Kan alma/EKG çekimi sırasında

23

48,93

Tedavisi için beklediği sırada

10

21,27

Hastanın tedavi için yanına gittiğimde

26

55,31

Hastanın tedavisini yaptığım esnada

14

29,78

Hastanın tedavisinin bitiminde

14

29,78

Hastanın sonuçlarını beklediği sırada

9

19,14

Hastanın taburcu edilmesi sırasında

4

8,5

Hastanın başka bir birime/sağlık kuruluşuna
nakli sırasında

2

4,2

Yüzde( %)

Olay Sonrasında Tepkiniz Ne Oldu
Hiçbir şey yapmadım

9

19,15

Kişiye Durmasını Söyledim

17

36,17

Karşılık verdim

12

25,53

Beyaz Kod Verdim

19

40,43

Yardım İstedim

5

10,64

Diğer Çalışma Arkadaşlarım Yardıma Geldi

4

8,51

Diğer Hasta/Hasta Yakınları Yardıma Geldi

3

6,38

Polis Yardım İçin Çağrıldı

4

8,51

Yasal Süreç Başlatıldı

3

6,38

Şiddete uğrayanların %19,15’inin olaydan sonra herhangi
bir birşey yapmadığını belirtirken %40,43’ünün de beyaz
kod verdiğini, %36,17’sinin ise kişiye durmasını söylediğini
bildirmişlerdir.
Tablo 6: Katılımcıların Maruz Kaldıkları Şiddet Türleri, Şiddet
Uygulayanlar ve Şiddete Uğradıkları Çalışma Alanları
Sayı (n)

Yüzde( %)

16
11
12
4
4
0
2

34,04
23,40
25,53
8,51
8,51
0
4,26

Olaydan Sonra Neler Hissettiniz
Öfke
Çaresizlik
Mesleği Neden Seçtiğimi Düşündüm
İşi Bırakmak İstedim
Aşağılanma Duygusu Hissettim
Ağladım
Diğer
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Sayı (n)
Karşılaşılan şiddet olayının türü

Şiddet gören acil servis çalışanlarının %34,04’ü şiddet
sonrası öfkelendiğini, %25,53’ü mesleği neden seçtiğini
düşündüğünü, %23,40’ının da çaresizlik yaşadığını açıklamışlardır. Atan ve Dönmez (2011) tarafından yapılan
çalışmada da, şiddete maruz kalanların %59’unun öfke,
%47’sinin üzüntü, %43’ünün hayal kırıklığı ve %40’ının
korku yaşadığı bulunmuştur. Ünlüsoy Dinç’in (2010) çalışmasında, hemşirelerin şiddet olaylarından sonra en fazla hiçbir şey olmamış gibi davrandıklarını belirtmişlerdir.
(Ünlüsoy D., 2010)
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Tablo 4: Katılımcıların Maruz Kaldıkları Şiddet Türleri, Şiddet
Uygulayanlar ve Şiddete Uğradıkları Çalışma Alanları

Tablo 7 incelendiğinde olayların %46,81’inin sıra beklemeden kaynaklandığı, %38,3’ünün hasta yakınının saldırgan
tutumu ve yine %38,3’ünün hastanın kendi isteğini yaptırmak istemesi nedeniyle ortaya çıktığını belirtmişlerdir.
Şiddet olaylarının %55,31’inin tedavi için yanına gidildiğinde, %48,93’ünün kan alma/EKG çekimi sırasında ve
%29,78’inin de tedavi bittikten sonra meydana geldiğini
ifade etmişlerdir.
Tablo: 8 Olayı Rapor Etmeme Nedenleri
Sayı (n)

Yüzde( %)

Önemli olmadığını düşündüm

13

27,60

Utandım

2

4,20

Kendimi suçlu hissettim

0

0

Hasta/hasta yakınlarından korktum

5

10,63

Bildirsem de bir şey olmayacağını düşündüm

29

61,70

Yapılan çalışmada %61,70’inin bildirse de bir şey olmayacağını ve %27,60’ının da önemli olmadığını düşündüğü saptanmıştır. Bununla beraber şiddete uğrayan çalışanların
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tamamı kendini suçlu hissetmediklerini belirtmişlerdir.
Araştırmalara bakıldığında da sağlık kurumlarında meydana gelen şiddetin bildirim oranın az olduğu, sadece
yaralanma gibi ciddi olayların bildirildiği diğerlerinin ise
bildirilmediği çalışmalar öne çıkmıştır (Barrett S. 1997;
79:9-12, Gates DM. 1995; 43:536-543). Kanada’da yapılan
bir çalışmada şiddete uğrayanların %67’sinin uğradığı şiddeti bildirmiştir(Fernandes C ve Ark. 1999;16:161-70).
Tablo 9: Katılımcıların Maruz Kaldıkları Şiddet Konusunda
Çalıştıkları Kurum Hakkındaki Düşünceleri

Çalışanların %80,64’ü sağlık sektöründe, %78,33’ü hastanede, %77,41’ide acil servis de şiddet olaylarının son bir
yılda arttığını ve %70’i Beyaz Kod uygulamasını anlamsız
bulduğunu ifade etmiştir. Aydın’ın (2008) sağlık çalışanlarıyla yaptığı çalışmada son bir yıl içinde toplumda şiddet olaylarında %86, sağlık hizmetlerindeki şiddet olaylarında %72,
sağlık çalışanlarının görev yaptıkları işyerlerinde %51 oranlarında artış olduğu; sağlık çalışanlarının %91’inin son yıllarda
ülkemizde şiddetin yaygınlaştığını düşündüğü bildirilmiştir
(Aydın M. 2008).

Sayı (n) Yüzde( %)
Evet

47

75,8

Hayır

15

24,19

Çalıştığınız Kurumda Hangi Konularda Önlem Alındığını
Düşünüyorsunuz?
Fiziksel Şiddet
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Sizce yaşadığınız şiddet olayları önlenebilir miydi?

11

23,40

Sözel Şiddet

9

19,11

Cinsel Taciz

2

4,20

Tehdit

4

8,50

İş Sağlığı ve Güvenliği

15

31,91

Acil Tıp Kliniğinde Şiddeti Önlemek İçin Önlem Alındığını Düşünüyor
Musunuz?
Evet

47

75,8

Hayır

15

24,19

7

38,8

4

22,2

2

11,1

1

5,5

Hasta yakınlarının çalışma alanlarına
erişimlerinin kısıtlanması

2

11,1

Olay Sonrası Vardiya veya nöbet değiştirmek

1

5,5

Olay sonrası yönetimin destek olması

1

5,5

Cevabınız Evet İse Hangi Konularda Önlem Alındığını
Düşünüyorsunuz?
Güvenlik önlemleri (Güvenlik görevlisi, buton
vb.)
Çalışma ortamını düzenlemek
(Işık,ses,sıcaklık,temizlik, mahremiyet)
Hasta yakınlarının çalıştığınız birimlere
erişimlerini kısıtlamak
Hasta protokollerinin düzenlenmesi ( kontrol
ve kısıtlama prosedürleri, taşıma, ilaç tedavisi,
bilgiye ulaşım)

Çalışanlar %31,91 oranında hastanede iş sağlığı ve güvenliği, %23,40 oranında ise fiziksel şiddete karşı önlemler
alındığını, acil servis de ise en fazla %38,8 oranında güvenlik önlemlerinin alındığını bildirmiş olup %75,8’i şiddetin
önlenebilir olduğunu belirtmişlerdir.
Tablo 10: Çalışmaya Katılanların Son Bir Yıl İçindeki Şiddet
Olayları ve Beyaz Kod Hakkındaki Fikirlerinin Dağılımı
Evet
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Hayır

Sayı

%

Sayı

%

Sağlıkta son bir yılda şiddet
olaylarında sence bir artış var mı?

50

80,64

12

19,35

Son bir yılda hastanede şiddet
olaylarında sence bir artış var mı?

47

78,33

13

21,66

Son bir yılda acil servis de şiddet
olaylarında sence bir artış var mı?

48

77,41

14

22,58

Beyaz Kod uygulamasını anlamsız
buluyorum

42

70

Beyaz Kod uygulamasının caydırıcı
olduğunu düşünüyorum

18

30

5.

SONUÇ

Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetle konusunda çalışmalar bulunmak olup ancak sağlık hizmeti veren kurumlarda şiddetin diğer kurumlara göre daha fazla olduğu ve
bildirimin aslında yeterli olmadığı, genellikle fiziksel şiddet
yada ciddi yaralanmalar olduğunda bildirim yapıldığı yönündedir(Barrett S., 1997; 79:9-12.)
Çalışmamızda acil serviste çalışanların büyük çoğunluğunun sözel şiddete maruz kaldıkları, özellikle hasta yakınları tarafından ilk başvuru esnasında ve tedaviyi uygularken
şiddete uğradıkları bulunmuştur. Bununla birlikte çalışmamızda çalışanlar şiddete uğrama nedenlerinin önlenebileceğini, bir şey olacağını düşünmedikleri için çoğunlukla yaşadıkları şiddet olayını bildirmedikleri ve alınan
önlemlerin hem acil kliniğinde hem de kurumda yeterli
bulmadıkları saptanmıştır.
Sağlık kurumlarında ve özellikle şiddetin yoğun olduğu acil
kliniklerde yaşanabilecek şiddetin önlenebilmesi için sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının zorluğu, şiddet uygulayanların yönelik yasal yaptırımlar vb konularında medya
üzerinden yayınlar yapılarak halkın farkındalığı artırılmalı.
Halkın farkındalığının artırılması ile sağlık çalışanlarının da
şiddete maruz kalmaları durumunda, olayı bildirmemelerinin herhangi bir sorunu çözmeyeceği tam tersine olası
sorunların çözümüne katkı sağlayacağı konusunda ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi verilerek bilinç düzeyleri
artırılmalıdır.
Beyaz Kod bildirim sisteminin daha etkin kullanımı ve bildirimlerin artırılması için kurumlarda raporlama sistemleri kolaylaştırılmalı ve uygulama ile ilgili çalışanlar bilgilendirilmeli ve desteklenmelidir.
Sonuç olarak, çalışanlar için güvenli alanların, sağlık kurumlarında şiddetin önlenmesine yönelik oluşturulacak düzenlemeler ile oluşturulabileceği bilinmektedir.
Çalışanların bildirim sistemlerinin etkinliğine inanmaları
sağlanmalıdır. Zor hasta/hasta yakınları ile baş etme teknikleri konusunda eğitim modelleri geliştirilmeli ve çalışanlarında farkındalığı artırılmalıdır.
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CERRAHİ GİRİŞİMSEL İŞLEMLER ÖNCESİ HASTALAR
NE KADAR BİLGİLENDİRİLİYOR?
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ÖZET
Bu çalışma; tıbbi müdahaleler öncesinde, alınması hem yasal hem de etik anlamda zorunlu olan onam ile ilgili bilgilendirmenin
ne düzeyde yapıldığının tespiti ve bilgilendirmenin önemine dikkat çekmek için yapılmıştır.
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Adana İli Çukurova Dr.Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Cerrahi Kliniklerinde (Genel Cerrahi, Ortopedi, Kulak Burun Boğaz, Beyin
Cerrahisi, Üroloji 22 Ekim – 23 Kasım 2015 tarihleri arasında riskli girişimsel işlem uygulanan 200 hastaya, onam alma sürecinden
önce bilgilendirme düzeylerini ölçmeye yönelik 26 sorudan oluşan ve 3’lü likert ölçeğine göre (evet, hayır, kısmen) hazırlanmış
anket formu uygulandı. Anket soruları literatür taraması ve Hasta Hakları Yönetmeliğinden yararlanılarak oluşturuldu. Veriler
SPSS 20.0 paket programında frekans, yüzdelik ve ki kare bağımsızlık testleri uygulanarak incelendi.
Anket soruları değerlendirildiğinde hastaların cerrahi girişimler öncesi hangi nedenle ameliyat olması gerektiği söylendiği (%91,5),
ameliyatın kim tarafından yapılacağının söylendiği (%92), bilgilendirilme sırasında genellikle hastaların bilmediği kelimelerin
kullanılmadığı (%60,5), hastalara yeterince düşünme zamanı tanındığı (%84), büyük oranda bilgilendirilmeden memnun kalındığı
(%81), hastaların sorularının açık bir şekilde cevaplandığı (%82,8) gözlendi. Bu olumlu durum sağlık hizmetinin kaliteli şekilde
sürdürülmesinde, hasta hekim ilişkilerinde olumlu yönde bir süreç olarak katkı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi Müdahale, Aydınlatma Yükümlülüğü, Hukuki Sorumluluk

HOW WELL INFORMED ARE THE PATIENTS BEFORE THE SURGICAL INTERVENTIONAL PROCEDURES ?
SUMMARY
This study was carried out to determine the level of informed consent prior to medical responses which is both legally and
ethically compulsory and to draw attention to the importance of disclosure.
In Adana province, Çukurova Dr.Aşkım Tüfekçi State Hospital Surgical Clinics (General Surgery, Orthopedics, Otolaryngology,
Neurosurgery, Urology) between the dates October 22- November 23, 2015, 200 patients were evaluated through a survey which
consist of 26 questions, prepared in a 3-point likertscale (yes, no, partially) in order to measure the level of given information
before the consent process prior to risky invasive procedures. Survey questions were created with the help of literatüre search
and Patient Rights Regulation. The data was examined in SPSS 20.0 packaged software by applying frequency, percentage and
chi-square independence tests.
When the survey questions are evaluated, it is observed that before the surgical procedures patients are informed about why
he/she needs to be operated (91.5%)and by whom he/she will be operated (92%), unknown words are not used during the
informing process which are generally not familiar to the patients(60.5%), enough time is given to thepatients to think (84%),
patients are mostly pleased with beinginformed (81%), the questions of the patients are clearly answered (82.8%). This positive
situation contributes as a positive process to the sustainability of the healthcare quality and to thepatient-doctor relationship.
Keywords: Medical Response, Disclosure Obligation, Legal Liability

GİRİŞ VE AMAÇ

aykırı olması ve hekimin sorumluluğunu gerektirmesi,
tıbbî müdahale kavramını hukukun konusu haline getir-
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Tıbbî müdahale kavramı, hem tıp biliminin hem hukukun

miştir. Hekimin aydınlatma yükümlülüğü ise, tıbbî müda

hem de etiğin konusunu oluşturan disiplinler arası bir

halenin hukuka uygunluğu bakımından belirleyici bir role

kavramdır. Her tıbbî müdahalenin kural olarak hukuka

sahiptir (Kaya ,2012).
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Tıbbî müdahalenin ayrıntılı bir tanımı ise “kişilerin bedensel, fiziksel ya da ruhsal (psikolojik) bir hastalığını, noksanlığını teşhis ve tedavi etmek ya da bu mümkün olmadığı
takdirde hastalığı hafifletmek ya da acılarını dindirmek
ya da onları böyle bir rahatsızlıktan korumak yada nüfus
planlaması amacı için tıp mesleğini icraya kanunen yetkili
kimseler tarafından, tıp bilimince genel kabul görmüş kural ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilen, en basit teşhis ve tedavi yöntemlerinden başlayarak en ağır cerrahi
müdahalelere kadar uzanan her çeşit faaliyettir” şeklinde
yapılmıştır.
Hakeri ise amaç sınıflandırılmasına gitmeden “insan
üzerinde tıp biliminin uygulanması ile bağlantılı olarak
yapılan her türlü müdahaleyi” tıbbî müdahale kabul et
miştir. “Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesinde,
Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğinin Tespiti Hakkında
Yönetmelik” 3. maddesinde, müdahale ve cerrahi müdahalenin tanımları yapılmış olup, buna göre müdahale, “hekim veya diğer sağlık personeli tarafından teşhis, tedavi,
rehabilitasyon ve önlem amacıyla yapılan muayene, tedavi veya diğer tıbbi işlemlerdir”. Cerrahi müdahale ise, “tıbbi aletler yardımıyla vücutta yapılan teşhis ya da tedaviye
yönelik operasyonlardır”. Yönetmelik, bedensel bütünlüğe yönelik yapılan her türlü müdahaleyi, cilt bütünlüğünü
bozmayan ya da estetik amaçlı yapılan müdahaleleri de
tıbbi müdahale kapsamına alarak geniş bir tanımlamada
bulunmuştur (Kaya ,2012).

1.1.

Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluk
Şartları

Tıbbi müdahale hukuka uygun sayılabilmesi için dört temel şart vardır. Bunlar;
1.

Tıbbi Müdahalenin Kanunun Yetkili Kıldığı
Kişilerce Yapılması

Tıbbi müdahalede bulunma yetkisi kanunda tanındığında
hukuka uygun olacaktır. Bu yetkiye sahip olanlar; hekim,
diş hekimleri, ebeler, sağlık memurları, hastabakıcı hemşireler, sünnetçiler ve diş protez teknisyenleridir. Ayrıca
“Acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak ve Sağlık
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğinde belirtmek kaydıyla acil tıp teknikerleri ile acil tıp teknisyenleri hastaya
müdahale edebilir, bu hususta lazım gelen iş ve işlemleri
yapabilirler” (Birtek , 2007).
2.

Tıp Biliminin Verilerine Göre Gerekli ve Bu
Verilere Uygun Tıbbi Müdahale

Hekim, uygulayacağı yöntemi seçerken serbest olmasının
yanında tıp bilimince kabul görmüş yöntemlerden yararlanmalıdır. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi madde 13’te bu

husus şöyle belirtilmiştir; “…Tababet prensip ve kaidelerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve tedavi yasaktır” .
Bir diğer ifade ile hekim tıp biliminin kabul ettiği ilke ve kurallara aykırı veya aldatıcı müdahalede bulunmamalıdır.
3.

Kanunen Öngörülmüş Amaca Uygun Tıbbi
Müdahale

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi madde 13/3’de; “teşhis,
tedavi veya korunmak gayesi olmaksızın,” ve 2827 sayılı
Nüfus Planlaması Hakkında Kanun madde 2/1’e göre nüfus planlaması amacıyla tıbbi müdahalede bulunulabilir.
Tıbbi müdahale, teşhis, tedavi, hastalıktan korunmak,
hastalığı hafifletmek veya acıyı dindirmek ya da nüfus
planlaması amacıyla yapılabilir.
4.

Aydınlatılmış Hastanın Rızası

Bir fiilin tıbbi müdahale olabilmesi için yukarıda sayılı üç
şartın yanında, fiili hukuka uygun hale getirecek olan şey;
hastanın o müdahale hakkında bilgilendirilmesini de ifade
eden aydınlatılmış olmasını ve ilgiliden rıza alınarak fiilin
gerçekleştirilmesi gerekecektir. Rıza fiili hukuka uygun
hale geçirecektir (Yılmaz ,2012 ).

2.
2.1.

AYDINLATMA
Aydınlatma Kavramı

Tıbbi müdahalenin hukuka uygun hale gelebilmesi için yukarıda açıklanmış olan dört temel şartın gerçekleşmelidir.
Müdahalenin hukuk düzenince kabul görmesi, hastanın
o müdahaleye rıza vermesi ile mümkün olacaktır. Ancak
rıza tek başına yeterli değildir. Bunun mutlak surette hukuken geçerli olabilmesi için hastanın ayrıntılı biçimde aydınlatılmış olması gerekmektedir.

01-04 Mart 2016, Antalya

TIBBÎ MÜDAHALE KAVRAMI

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

1.

Aydınlatılmış terimi, sahip olma ya da bilgilenme anlamına gelmekte olup, kısaca yapılacak müdahale konusunda
hastaya bilgi vermek ve hastanın neye onay verdiğinden
haberdar olması şeklinde tanımlanabilir
Hasta Hakları Yönetmeliği 15 madde 31’de de rıza alınırken hastanın aydınlatılması esası belirtilmiştir. ‘‘Rıza
alınırken hastanın veya kanuni temsilcisinin tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında bilgilendirilip
aydınlatılması esastır...’’ Yine Hasta Hakları Yönetmeliği
madde 7’de; “Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir” denilmek suretiyle
aydınlatılmanın hastaya tanınmış bir hak olduğu sonucuna varılmaktadır.
Hekimin hastayı aydınlatması hastanın neye rıza gösterdiğini bilmesi açısından önemlidir; çünkü hekim ile
hasta arasındaki ilişki iki temel unsura dayanmaktadır.
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Bunlardan birincisi hasta ile hekim arasındaki güven ilişkisidir. Hasta duyduğu acıların en doğru ve hızlı şekilde
dindirilmesi ve iyileşmesi için kendi vücudu üzerinde mü
dahalede bulunması için hekime başvurmaktadır. Diğer
bir ifade ile kendisini, hekime emanet etmektedir. Hekim
ise kendisine verilen bu yetkiye mesleki bilgi ve becerisi
katarak hastanın problemini çözmek için onun direkt vücudunu etkileyecek müdahalede bulunmaktadır.

2.2.
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Hekim ile hasta arasındaki bir diğer unsur ise hastanın
kendi geleceğini belirleme hakkıdır. Hasta, hekim yardımından faydalanmak veya hastalığını akışına bırakma konusunda seçim hakkına sahiptir (Yılmaz , 2012 s. 392-394).

Aydınlatmanın Kapsamı

Hasta kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğu
için yapılacak müdahaleye rıza gösterebilmesi için durumu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olması gerekmektedir.
Kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olan hastanın,
hekim tarafından ne derecede bilgilendireceği aydınlatma kapsamının cevabıdır. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
madde 14/2 hükmüne göre, “teşhise göre alınması gereken tedbirlerin hastaya açıkça söylenmesi lazımdır.”
Hekimlik Meslek Etiği Kuralları madde 26’ya göre; Hekim,
hastasını
■■ Hastanın şimdiki sağlık durumu ve konulan tanı,
■■ Önerilen tedavi yönteminin türü
■■ Amaçlanan tedavi yönteminin başarı şansı ve süresi,
■■ Amaçlanan tedavi yönteminin hastanın sağlığı için arz
ettiği riskler
■■ Verilen ilaçların kullanılışı ve olası aksi tesirleri,
■■ Hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastalığın yaratacağı sonuçlar,
■■ Verilen olası tedavi seçenekleri ve riskleri konularında
aydınlatır.
Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelikte;
Bilgilendirmenin Kapsamı
Madde 15 – Hastaya;
■■ Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği,
■■ Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde
ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, •Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve
riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri,
■■ Muhtemel komplikasyonları,
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■■ Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel
fayda ve riskleri,
■■ Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri,
■■ Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri,
■■ Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği, hususlarında bilgi verilir.

2.3.

Aydınlatmanın Şekli

Hekimin aydınlatma yükümlülüğü belli bir şekle bağlı değildir. Aydınlatmanın kişisel olması, hastayla karşılıklı iletişim kurulması, aydınlatmanın tam olarak gerçekleşmesi
açısından önemlidir. Uygulamada yapılan matbu aydınlatma bunu karşılamayacaktır (Hakeri, 2007: 132). Yazılı ya
da sözlü aydınlatma mümkün olabilmektedir. Ancak yazılı
şekilde yapılan aydınlatma, hastanın tam olarak bilgilenmesine yetmeyebilir. Bu halde hastanın kendisine uygulanacak tedavi yöntemi ve hastalığı hakkında daha iyi bilgi
sahibi olabilmesi için sözlü aydınlatma yapılması daha işlevsel olacaktır. Hasta, yazılı bilgilerin, özellikle tıbbi terimlerin kendisine anlatılmasına duyacaktır. Bununla birlikte
hekim açısından aydınlatma yükümlülüğünün tam olarak
yerine getirildiği konusunda ispat kolaylığı açısından sözlü bilgilendirmenin yanında tıbbi müdahaleye yazılı onay
alınması ve aydınlatmanın yazılı olarak da yapılması yerinde olacaktır ( Burcu , Çağlar 2008).
Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelikte;
Madde 18 – Bilgi, mümkün olduğunca sade şekilde, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden, hastanın sosyal ve kültürel düzeyine uygun olarak anlayabileceği şekilde verilir.
Hasta, tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık meslek
mensubu tarafından tıbbi müdahale konusunda sözlü
olarak bilgilendirilir. Bilgilendirme ve tıbbi müdahaleyi yapacak sağlık meslek mensubunun farklı olmasını zorunlu
kılan durumlarda, bu duruma ilişkin hastaya açıklama yapılmak suretiyle bilgilendirme yeterliliğine sahip başka bir
sağlık meslek mensubu tarafından bilgilendirme yapılabilir. Hastanın kendisinin bilgilendirilmesi esastır. Hastanın
kendisi yerine bir başkasının bilgilendirilmesini talep etmesi halinde, bu talep kişinin imzası ile yazılı olarak kayıt
altına alınmak kaydıyla sadece bilgilendirilmesi istenilen
kişilere bilgi verilir.
Hasta, aynı şikâyeti ile ilgili olarak bir başka hekimden de
sağlık durumu hakkında ikinci bir görüş almayı talep edebilir. Acil durumlar dışında, bilgilendirme hastaya makul
süre tanınarak yapılır. Bilgilendirme uygun ortamda ve
hastanın mahremiyeti korunarak yapılır. Hastanın talebi
halinde yapılacak işlemin bedeline ilişkin bilgiler sağlık
hizmet sunucusunun ilgili birimleri tarafından verilir” ( 8
Mayıs 2014 tarih 28994 sayılı Resmi Gazete).
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Aydınlatmanın tarafları kural olarak hekim ve hastadır.
Hekim, aydınlatma yükümlülüğünü bizzat kendisi yerine getirmelidir; bunu başka bir hekime, asistanlarına ya
da hemşirelere devredemeyecektir (Hakeri, 2007: 130).
Ancak hasta, farklı uzmanlık alanlarından farklı hekimlerce tedavi edilmekteyse, bilgilendirmeyi her hekim kendi
alanıyla ilgili olarak yapmalıdır. Ancak tedavi ortak bir şekilde yürütülmekteyse, seçecekleri bir hekim genel olarak
hastayı aydınlatmalı ve diğer hekimler de gerektiğinde
alanlarıyla ilgili olarak ek bilgiler vermelidir.
Aydınlatmanın diğer tarafını oluşturan hasta, hastalığı ve
kendisine uygulanan tedavi yöntemi hakkında kendisine
bilgi verilen kişidir. Aydınlatma yükümlülüğü hastaya karşı
yerine getirilmelidir. Ancak temyiz kudretine sahip küçük
ve kısıtlıların kendileri ile birlikte yasal temsilcilerinin de
aydınlatılması gerekmektedir. Tam ehliyetsizlerin ise yasal temsilcilerinin aydınlatılması gerekmektedir (İpekyüz
, 2006:91).Hekimin hastayı kendisine uygulanacak tıbbi
müdahale hakkında aydınlatması, hastayı tıbbi müdahaleye hazırlamak ve hastanın tedavi, sürecinde üzerine düşenler, yapmasını sağlamak açısından önemlidir. Hekimin
aydınlatma yükümlülüğünün karşısında hastanın hekime
kişisel tarihi ve sağlık durumuyla ilgili doğru bilgiyi verme
yükümlülüğü vardır. Hasta aynı zamanda tedaviye uygun
davranmakla yükümlüdür (Burcu , Çağlar 2008).

2.5.

Aydınlatmanın Zamanı

Aydınlatmanın zamanı konusunda bir hüküm bulunmamakla birlikte, somut olaya bağlıdır. Acil durumlarda kuşkusuz ki aydınlatma ivedilikle yapılmalıdır. Ama bunun
dışındaki durumlarda aydınlatma, hastanın kendisine
uygulanacak tedaviyi değerlendirmesi ve düşünmesi için
aydınlatmayla rıza arasında zaman kalacak şekilde yapılmalıdır. Her halde aydınlatma, tıbbi müdahaleden önce
olmalıdır (Oral s.193 ).

2.6.

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yasal
Dayanakları

Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olabilmesi için hastanın
aydınlatılmış ve sonucunda rıza alınmış olması gerekmekte olup bu, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanun madde 70’de yer alan; “Tabipler,
diş tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için
hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya
vasisinin evvelemirde muvafakatini alırlar” hükmü içermekte olup rızanın alınması için hekimin hastayı aydınlatması gerektiği belirtilerek aydınlatma yükümlüğüne yer
verilmiştir.
Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin, 4721 Sayılı Türk Medenî
Kanunu madde 2327 ve 2428, Hasta Hakları Yönetmeliği
madde 1529’de hukuki dayanak teşkil edecektir. Ayrıca

İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin 5. maddesine
göre; “sağlık alanında herhangi bir müdahale, ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde
muvafakat etmesinden sonra yapılabilir.” Tıbbi Deontoloji
Nizamnamesi madde 14/2’e göre; “Tabip ve diş tabibi
hastasına ümit vererek teselli eder. Hastanın maneviyatı
üzerinde fena tesir yapmak suretiyle hastalığın artması
ihtimali bulunmadığı takdirde, teşhise göre alınması gereken tedbirlerin hastaya açıkça söylenmesi lâzımdır’’.
Aydınlatmanın hastanın rızası alınmadan önce işlemi hukuka uygun hale getirmesi için yapılmış yasal dayanaklardır (Yılmaz , 2012 s. 396 ).
Tıbbî müdahale kavramı, hem tıp biliminin hem hukukun
hem de etiğin konusunu oluşturan disiplinler arası bir
kavramdır. Tıbbî müdahalenin hukuka uygun olması için
yetkili kişilerce icra edilmesi, tıp mesleğinin kurallarına ve
özen yükümlülüğüne uygun davranılması ve hastanın aydınlatılmış rızasının alınması gereklidir.
Hastanın aydınlatılmış rızanın alınmasında, hekimin hastasını aydınlatması yükümlülüğü ilk aşamayı oluşturur.
Aydınlatma yükümlülüğü genel olarak hekimce ve müdahaleden önce ve uygun bir şekilde yerine getirilmelidir.
Onam, önerilen tıbbi girişimlerle ilgili olarak kişiden alınan
rıza anlamına gelmektedir. Bu çalışma; hastaların tıbbi
müdahaleler öncesinde, alınması hem yasal hem de etik
anlamda zorunlu olan onam öncesinde bilgilendirmenin
ne düzeyde yapıldığının tespiti ve hukuki sorumlulukları
birlikte getiren bilgilendirmenin önemine dikkat çekmek
için yapılmıştır.

3.

KAPSAM VE YÖNTEM
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2.4.

Adana İli Çukurova Dr.Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi
Cerrahi Kliniklerinde (Genel Cerrahi, Ortopedi, Kulak
Burun Boğaz, Beyin Cerrahisi, Üroloji) 22 Ekim – 23 Kasım
2015 tarihleri arasında riskli girişimsel işlem uygulanan
200 hastaya, onam alma sürecinden önce bilgilendirme
düzeylerini ölçmeye yönelik 26 sorudan oluşan ve 3’lü
likert ölçeğine göre (evet, hayır, kısmen) hazırlanmış anket formu uygulandı. Anket soruları literatür taraması ve
Hasta Hakları Yönetmeliğinden yararlanılarak oluşturuldu. Veriler SPSS 20.0 paket programında frekans,

yüzdelik ve ki kare bağımsızlık testleri uygulanarak
incelendi.

4.

BULGULAR VE SONUÇ

Ankete katılan 200 hastanın yaş ortalaması 44,9 bulundu.
Cinsiyet dağılımında, 103 kadın (%51,5), 97 erkek (%48,5)
idi. Eğitim durumları ile 12.soru (Bilgilendirme sırasında
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Anket soruları değerlendirildiğinde büyük oranda olumlu
cevap alındığı, ayrıntılı olarak hastaların cerrahi girişimler
öncesi bilgilendirildikleri, bilgilendirilme sırasında genellikle hastaların bilmediği kelimelerin kullanılmadığı, hastalara yeterince düşünme zamanı tanındığı, büyük oranda bilgilendirilmeden memnun kalındığı gözlendi (Sırası
ile sorulara olumlu yanıt oranı %91, %91,5, %64,5, %71,
%75,5, %92, %83,5, %79,5, %51,5, %58,5, %56,5, %60,5,
%74,5, %82,5, %77,5, %81, %76, %84, %70,5, %66,5 idi).
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anlamını bilmediğiniz kelimeler kullanıldı mı?), 16.soru
(Ameliyat Öncesi size yapılan bilgilendirmeden memnun
kaldınız mı?), 17.soru (Aydınlatılmış onam formundaki yazı büyüklüğü okuyabileceğiniz büyüklükte miydi?),
19.soru (Aydınlatılmış onam formunu okumak için yardım istemeye gerek duydunuz mu?) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlendi (p=0,003, p=0,010,
p=0,015,p=0,047).
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Ankete katılan 200 hastanın yaş ortalaması 44,9 bulundu.
Cinsiyet dağılımında, 103 kadın (%51,5), 97 erkek (%48,5),
medeni durumda; 151 evli(%75,5), 49 bekar (%14,5) idi.
Meslek değerlendirilmesinde; 70 ev hanımı (%35), 68 serbest meslek (%34), 12 memur (%6), 27 emekli (%13,5), 23

işsiz (%11,5) idi. Medeni durumla sorulan sorular arasında
anlamlı bir ilişki istatistiksel olarak gözlenmedi. Cinsiyet ile
21. Soru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlendi. Meslekle anket soruları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki gözlenmedi. Eğitimle 12.,16., 17.,19. Soru
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlendi(
p=0,003, p=0,010, p=0,015,p=0,047). Eğitim düzeyi arttıkça
anlamını bilmediği kelimelerin azaldığı, bilgilendirmeden
memnun kalma oranının arttığı saptanmıştır.
Bu araştırmada genel olarak hekimlerin hastaları cerrahi
girişimsel öncesi mevzuatlara uygun olarak bilgilendirdiği
gözlemlenmiştir.
Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olabilmesi, hekimin
sorumlu olmaması için gerekli olan dört şarttan biri olan
aydınlatma; müdahaleye maruz kalacak hastaya müdahalede bulunacak hekim tarafından hastanın sosyal, ruhsal,
kültürel durumu göz önüne alınarak belirli sınırlar çerçevesinde hastalığın teşhisinden en ağır tıbbi müdahaleye kadar tam ve ayrıntılı olarak yapılan bilgilendirmedir.
Tedavinin yöntemi, amacı, şekli, olası tehlikeler, ağrılar,
riskler gibi her türlü açıklamanın hastaya müdahaleden önce sözlü olarak yapılması ve ispat açısından yazılı

ANKET
EVET

HAYIR

KISMEN

n

%

N

%

n

%

1

Hastalıkla ilgili tanınız size söylendi mi?

182

91

14

7

4

2

2

Hangi nedenle ameliyat olmanız gerektiği söylendi mi?

183

91,5

11

5,5

6

3

3

Hastalığınızın başka yoldan tedavisinin olup olmadığı bilgisi verildi mi?

129

64,5

58

29,5

12

6

4

Ameliyatın riskleri ve hayatı tehdit eden yan etkilerin neler olduğu açıklandı mı?

142

71

51

25,5

7

3,5

5

Ameliyat olmadığınızda ne olabileceği açıklandı mı?

151

75,5

41

20,5

8

4

6

Ameliyatınızın kim tarafından yapılacağı söylendi mi?

184

92

11

11

5

2,5

7

Ameliyatınızın nerede, ne şekilde yapılacağı açıklandı mı?

167

83,5

23

11,5

10

5

8

İstemezseniz, bu müdahaleye onam vermek zorunda olmadığınız söylendi mi?

159

79,5

33

16,5

8

4

9

Ameliyatınızın tahmini süresi söylendi mi?

103

51,5

85

42,5

12

6

10

Normal aktivitelerinize ne zaman dönebileceğiniz açıklandı mı?

117

58,5

62

31

21

10,5

11

Diğer tedavi seçenekleri, fayda ve riskleri söylendi mi?

113

56,5

72

36

15

7,5

12

Bilgilendirme sırasında anlamını bilmediğiniz kelimeler kullanıldı mı?

67

33,5

121

60,5

12

6

13

Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek fayda ve riskleri söylendi mi?

149

74,5

45

22,5

6

3

14

Bütün sorularınız açık biçimde cevaplandı mı?

165

82,5

17

8,5

18

9

15

Size anlatılanların tümünü anladınız mı?

155

77,5

16

8

29

14,5

16

Ameliyat Öncesi size yapılan
bilgilendirmeden memnun kaldınız mı?

162

81

17

8,5

21

10,5

17

Aydınlatılmış onam formundaki yazı büyüklüğü okuyabileceğiniz büyüklükte miydi?

152

76

27

13,5

21

10,5

18

Ameliyata karar verme sürecinde yeterince düşünme zamanına sahip oldunuz mu?

168

84

13

6,5

19

9,5

19

Aydınlatılmış onam formunu okumak için yardım istemeye gerek duydunuz mu ?

48

24

141

70,5

11

5,5

20

Hazırlanmış onam belgesini okurken aklınıza takılanları hekiminize sorma fırsatı buldunuz
mu?

133

66,5

52

26

15

7,5

SÖZEL BİLDİRİLER

KAYNAKLAR
1.

Adıgüzel S. TAAD, Yıl:5, Sayı:19 (Ekim 2014)

2.

Birtek, Fatih, “Tıbbi Müdahaleler Açısından Komplikasyon-Malpraktis
Ayrımı”, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul 2007,Cilt 81,Sayı 5, s. 1999

3.

Burcu G. Özcan Çağlar Özel “Kişilik Hakları - Hasta Hakları
Bağlamında Tıbbi Müdahale Dolayısıyla Çıkan Hukuki İlişkide Hekimin
Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatılmış Rızaya İlişkin Bazı
Değerlendirmeler” Hacettepe Sağlık idaresi dergisi Cilt :10 Sayı 2008

4.

Çakmut, Özlem Yenerer, Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku
Açısından İncelenmesi, İstanbul-2003, s.24; Özpınar, s.17-18.

5.

Hakeri, H. (2007), Tıp Hukuku, Ankara.

6.

Hakeri, H. (2007), “Tıp Hukukunun Temel Kavramları” Roche Sağlık
Hukuku Günleri, s.65-96.

7.

Hakeri, Hakan, Tıp Hukuku, Ankara-2010, s.21.

8.

Hasta Hakları Yönetmeliği. 8 Mayıs 2014 tarih 28994 sayılı Resmi
Gazete) http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/ html/20267.html

9.

Işık YILMAZ, Berfin “Tıbbi müdahalelerde Hekimin Aydınlatma
Yükümlülüğü” TBB dergisi 2012 (98) s.289–410

10.

İpekyüz Filiz, (2006), Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, İstanbul.
14. Kök, A.N. (Kasım 2005), “ İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine
Göre Aydınlatma ve Rıza” s.116-121.

11.

Kaya Mine “Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğünden
Kaynaklanan Tazminat sorumluluğu” TBB Dergisi s.45–82

12.

Oral Tuğçe Ankara Barosu Dergisi ( 2011-2 ) “Hekimin Aydınlatma ve
Hastanın Rızasını Alma Yükümü” (s.186-209)

13.

Tababet ve Şubatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun madde 1,
RG Tarih:14.4.1928, s 863. 11.04.1928 Tarih ve 1219 sy.

01-04 Mart 2016, Antalya

Tıbbi müdahalelerin kişilerin vücut bütünlüğü ve kendi
geleceğini belirleme hakkını doğrudan etkileyen nitelikte
olması, ayrıca kişi özgürlüğünün kısıtlanması, vücut bütünlüğünün kalıcı olarak zarar görmesi ve hatta ölüm gibi
birçok olumsuz neticenin doğumuna sebebiyet vermesi
gerçeği karşısında hastanın tercih ve söz hakkı olmaması düşünülemez. Hastanın kendi sağlığı ve yaşamı için en
doğru tercihi yapması ise ancak hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olması ile mümkündür. Bu nedenle hasta, karşısında kendi adına karar verip
hareket eden bir hekim yerine, teşhis ve tedavi sürecinde
gerekli açıklamaları yaparak kendisini doğru şekilde bilgilendiren bir hekim görmek ister. Aksi takdirde, teşhis
ve uygulanan tedavi yöntemi tıp kuralları açısından ne
kadar doğru olursa olsun hastada güvensizlik yaratacaktır. Oysaki hasta - hekim ilişkisi, insan onuruna saygı ile
temellendirilen etik ilkeler ışığında gerçekleşen yoğun bir
güven ilişkisi olup, önemli yükümlülükleri de beraberinde
getirir. Hasta ancak yeterli düzeyde bilgi sahibi olmakla,
tıbbi müdahale ve tedavi için rıza gösterebilir. Kendi geleceğini belirleme hakkından kaynaklanan ve de hekimin
mesleğini cezai ve hukuki sorumluluk tehdidi altında icrasını önlemek amacıyla hukuka uygunluk sebebi olarak
kabul edilen rıza, ancak hekim tarafından aydınlatılmakla
hukuken anlam taşır. Aksi halde tıbbi müdahale hukuka
aykırı olacağından, hekim için sorumluluk kaçınılmaz olacaktır (Adıgüzel 991 s.).

Sonuç olarak; cerrahi müdahale öncesi hastaların mevzuata uygun olarak bilgilendirilmesi hasta hekim ilişkisinde
güven ortamı sağlayacak ve hekimlerin hukuki sorumluluklarını ortadan kaldıracak ve kaliteli sağlık hizmeti sunumuna katkı sağlayacaktır.
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olarak belgelendirilmesi sonucu alınan rıza ile yapılacak
müdahale hukuka uygun olacaktır. Hekimin tıbbî teşhis
ve tedaviye geçmeden önce hastayı veya kanuni temsilcisini aydınlatması, tıbbi olduğu kadar hukuki bir ödev ve
yükümlülüktür. Şartlarının varlığı halinde yapılan aydınlatma ile alınan rıza hem işlemi hukuka uygun hale getirecek
hem de hekimin ceza hukuku açısından sorumlu olmasını
engelleyecektir. Ancak tüm şartlarının varlığı söz konusu
olsa dahi hekimin dikkatsiz ve özensiz işlemleri dolayısıyla
sorumluluğu ortadan kalkmayacaktır (Yılmaz ,2012).
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ÖZET
Çalışmanın amacı; işe bağlı gerginlik, duygusal tükenmişlik ve iş tatmini arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Kesitsel bir saha
araştırması olan bu çalışmada ölçüm tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar Mersin’de 112 Ambulans Servisinde
görev yapan 515 (250 kadın, 265 erkek) kişiden oluşmaktadır. Araştırmada, kişisel bilgi formu, İşe Bağlı Gerginlik Envanteri,
Maslach Tükenmişlik Envanterinin Duygusal Tükenmişlik boyutu ve İş Tatmini Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin özetlenmesinde
tanımlayıcı istatistikler ve analizinde korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Çalışmada, işe bağlı gerginlik boyutlarının
üçünün de duygusal tükenmişliği pozitif olarak etkilediği belirlenmiştir. İşe bağlı gerginliğin iki boyutu (iş arkadaşlarıyla ilişkiler ve
üretkenlik) iş tatminini negatif yönde etkilemektedir. Buna karşın önemsememe boyutu iş tatminini pozitif olarak etkilemektedir.
Çalışmada ayrıca duygusal tükenmişlik iş tatminini negatif olarak etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: İşe Bağlı Gerginlik, Duygusal Tükenmişlik, İş Tatmini.

WORK-RELATED STRAIN, EMOTIONAL BURNOUT AND JOB SATISFACTION IN PREHOSPITAL EMERGENCY MEDICAL
SERVICE WORKERS (112)
SUMMARY
The purpose of this study was to investigate the relationships among work-related strain, emotional burnout and job satisfaction.
In this cross-sectional study, survey method was used for measurement technique. A survey was conducted among 515 person
(250 female, 265 male) who worked at 112 Ambulance Service in Mersin. In this study, personal information form, Work-Related
Strain Inventory, Maslach Burnout Inventory’s subscale regarding Emotional Burnout and Job Satisfaction scale were used.
Descriptive statistics, correlation and regression were used in analysis. In this study we found that three dimensions of workrelated stres effect emotional burnout positively. Two dimensions of work-related stres (relationships with colleagues and
productivity) effect job satisfaction negatively; but disregard dimension effect positively. Also, emotional burnout negatively
affects job satisfaction.
Keywords: Work-related Strain, Emotional Burnout, Job Satisfaction.
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çalışma koşulları, öngörülmeyen durumlar ve bulaşıcı hastalıklar gibi riskler mevcuttur. Bu riskler hastane öncesi

Acil sağlık hizmetleri (acil yardım), konusunda özel eğitim

acil sağlık hizmetlerinde işe bağlı gerginliğin ve duygusal

görmüş ekipler tarafından, tıbbî araç ve gereç desteği ile

tükenmişliğin yüksek olmasına, buna karşın iş tatmininin

olay yerinde ve hastaneye nakil sırasında verilen hizmet-

düşük olmasına yol açabilmektedir. Bu durum hem çalı-

lerin bütününü olarak tanımlanmaktadır (Resmi Gazete

şanlar hem örgüt hem de hizmet sunulan bireyler açısın-

Tarihi: 11.05.2000 Sayı: 24046). Hastane öncesi acil sağ-

dan istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir. Çalışanlar

lık hizmetlerinde şiddet (sözlü, psikolojik, fiziksel), zorlu

açısından psikolojik, duygusal ve fiziksel sağlığa olumsuz

1. İş tatmini, işe bağlı gerginlik ve duygusal tükenmişlik
arasında anlamlı ilişkiler var mıdır?
2. İşe bağlı gerginliğin duygusal tükenmişlik üzerine
anlamlı etkisi var mıdır?
3. İşe bağlı gerginliğin iş tatmini üzerine anlamlı etkisi
var mıdır?
4. Duygusal tükenmişliğin iş tatmini üzerine anlamlı
etkisi var mıdır?
Çalışmada konu ile ilgili genel bir giriş yapılmış ve kavramsal çerçeveye yer verilmiş, ikinci bölümde yöntem kısmına,
üçüncü bölümde ise bulgular ve sonuçlara yer verilmiştir.

1.1.

İş Tatmini

Yönetici, ücret, sahip olunan fırsatlar, iş güvencesi, işletme politikaları açısından çok boyutlu bir kavram olarak
nitelenen iş tatmini (Avery vd., 2015:56), geleneksel olarak çalışanların işlerinden tatmin olmaları veya işlerinin
farklı yönlerine ait algılamaları olarak ifade etmektedir
(Agho vd., 1993). Kişinin işiyle memnuniyetini yansıttığı ve
iş ile alakalı durumların güvenli bir gösterge olduğu için
önemli bir kavram olan iş tatmini (Bergheim vd., 2015:32;
Avery vd., 2015:56), ilk olarak 1935 yılında Hoppock tarafından literatüre kazandırılmıştır (Tsai vd., 2007: 160). İş
tatmini örgütler için kritik öneme sahip olan bir kavram
olarak örgütsel bağlılık, depresyon, kaygı, tükenmişlik, işe
bağlılık, verimlilik, işe devamsızlık, liderlik gibi değişkenlerle ilişkilidir (Faragher vd., 2005; Tsai vd., 2010; Atan ve
Tekingündüz, 2014; Rageb vd., 2013).

1.2.

Duygusal Tükenmişlik

Maslach ve arkadaşları tarafından üç boyutlu bir yapı
olarak ortaya konan tükenmişlikte duygusal boyut,
bireyin duygusal ve fiziksel kaynaklarından azalma
olarak tanımlanırken; duyarsızlaşma boyutu çalışanın,
kişilere (hastalara) bir insan olmaktan ziyade bir

nesne olarak görüp onlara katı, soğuk, ilgisiz, negatif,
duygusuz ve alaycı davranmasını ifade etmektedir. Kişisel
başarı boyutu ise kişinin içindeki yeterlilik ve başarı
duygularını tanımlamaktadır (Cordes ve Dougherty, 1993;
Dierendonck vd. 1998; Sürgevil, 2006). Çalışmamızın kapsamına tükenmişliğin üç boyutu içinden, en güçlü boyutu
olarak belirtilen ve tükenmişliğin merkezi bileşeni olarak
da görülen duygusal tükenme alınmıştır. Duygusal tükenme, tükenmişliğin stres boyutunu yansıtmakta ve bu
bağlamda ilgili sendromu taşıyan çalışanlarda fiziksel ve
duygusal aşınma yaşanmaktadır (Ünlü ve Yürür, 2011:
186-187). Son yıllarda, iş ortamında, duygusal ve zihinsel
bitkinlik anlamında kullanılan tükenmişlik kavramı, özellikle Japonya ve batı toplumlarında, modern kültürü etkileyen önemli bir olgudur (Iacovides vd. 2003). Literatürde
tükenmişliğin, özellikle insanlarla yoğun temasın olduğu
sektörlerde yaşandığı, sağlık sektörünün bunların başında
geldiği, hekim grupları içinde de en fazla acil hekimlerinde
yaşandığı belirtilmektedir (Atan ve Tekingündüz, 2014).

1.3.

İşe Bağlı Gerginlik

Ruhsal ve gerginlik çoğunlukla birbiri yerine kullanılan
kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ruhsal gerilim,
sosyal ve psikolojik bir sistem üzerindeki dışsal yük veya
taleptir. Gerginlik, stresin sistem üzerinde yarattığı tedirginlik, rahatsızlık, huzursuzluk, sinirlilik içeren zorlanma
halidir (Tunalıgil, 2013). İş stresinin önemli bir bileşeni olarak görülen işe bağlı gerginliğin, çalışanın fiziksel ve ruhsal
sağlığını etkilediğini ortaya koyan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Bellagamba vd., 2015).
Tükenmişlik ile depresyon arasında aracı bir rol oynayan
(Ahola ve Hakanen, 2007: 108) işe bağlı gerginliğin, bireysel olumsuz sonuçları yanında kurumsal birtakım olumsuz
sonuçları da vardır. İş stresi bireyi çok yönlü etkileyerek,
bireyin iş doyumunu ve üretkenliğini azaltarak depresyon,
anksiyete ve çaresizlik gibi duygulara sevk ederek ruhsal
dengesini bozmakta bunun yanında baş ağrısı, kas ağrısı,
uykusuzluk veya aşırı uyuma gibi fizyolojik etkileri de ortaya çıkarabilmektedir (Erçevik, 2010: 7). Konu ile ilgili olarak
yapılan diğer pek çok araştırmada stres ve işe bağlı gerginliğin bireylerde pek çok ruhsal ve fiziksel rahatsızlığa yol
açtığı, özellikle de kalp damar hastalıkları riskini artırdığı
vurgulanmaktadır. Sağlık sorunları yaratmasının yanı sıra
işe bağlı gerginlik çalışanın aile yaşantısını olumsuz etkilemekte ve daha fazla sigara içme gibi sağlığı olumsuz yönde etkileyecek davranışlara yol açmaktadır (Yürür ve Keser,
2010: 169). Bu bireysel sorunlar ortaya çıktığı andan itibaren kurumun aleyhine bir takım olumsuz sonuçların ortaya
çıkması kaçınılmaz olacaktır. Bu olumsuzluklar, çalışanın işe
geç gelmesi, bahane uydurarak işe gelmeme, işi bırakma ve
nihayetinde deneyimli çalışanın elde tutulamaması şeklinde
ortaya çıkabilmektedir ( Sünter vd., 2006: 10, Erçevik, 2010:
3). Çeşitli sağlık bakım merkezleri içinde belki de en stresli
olanları acil bakım ve yoğun bakım birimleridir. Yapılan
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etkisi olan, örgüt açısından performans ve verimlilik
düşüklüğüne, hizmet sunulan bireyler açısından güvenlik
riskine yol açan bu nedenlerin örgüt yönetimince analiz
edilmesi ve bunların olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi
önemlidir. Çalışmanın yapıldığı Mersin ilinde hastane öncesi kamu acil sağlık hizmetleri (112 acil sağlık hizmetleri) 14 Temmuz 1998’de merkezde 7, Erdemli İlçesinde 2
olmak üzere 9 istasyon ve 1 Komuta Kontrol Merkezi’yle
hizmet sunumuna başlamıştır. Aylık ortalama vaka sayısı
1998 yılında 216 iken, 2015 yılına gelindiğinde 115.000’e
çıkmıştır. Mersin 112 acil sağlık hizmetlerinde 2015 yılı
kasım ayı itibariyle 47 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 75
ambulans (3 motorize, 3 kar paletli, 1 yoğun bakım obez,
1 çoklu nakil dahil) hizmet sunulmaktadır. Çalışmanın
amacı işe bağlı gerginlik, duygusal tükenmişlik ve iş tatmini arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Amaçtan hareketle
araştırmanın soruları şu şekilde saptanmıştır:
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çalışmalarda yoğun bakım hemşirelerinin 1/3’ü ve acil servis
hemşirelerinin %82’sinin tükenmişlik sendromuna maruz
kaldıkları ortaya konmuştur (Bellagamba vd., 2015: 358).

3.
3.1.

2.

KAPSAM VE YÖNTEM

Kesitsel tipteki çalışmanın verileri 06/10/2015-05/11/2015
tarihleri arasında Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112
İl Ambulans Servisi çalışanlarından toplanmıştır. Verilerin
toplanmasında elektronik ortamda hazırlanan ve çalışanların işyerindeki bilgisayar aracılığıyla ulaşıp doldurabilecekleri bir anket formu kullanılmıştır. İlgili dönemde kuruluşta fiili olarak çalışan 748 kişiden 515’i (%69) araştırmaya
gönüllü olarak katılmıştır. Ölçme araçlarının uygulanması
15-20 dakika arasında değişmiştir.

2.2.
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2.1. Araştırma Grubu

BULGULAR VE SONUÇ
Bulgular

Araştırmaya katılan 515 kişinin %51,5’i erkek, %69,9’u evli,
%48’i 26-35 yaş grubunda çıkmıştır. Çalışanların %51,5’inin
112 acil sağlık hizmetlerinde toplam çalışma süresi 5 yıldan
az çıkarken; %29,1’inin görev süresi içinde iş kazası geçirdiği,
%8,5’inin meslek hastalığına yakalandığı saptanmıştır.
Çalışmada kullanılan değişkenlerle (işe bağlı gerginlik,
duygusal tükenmişlik ve iş tatmini) ilgili yapılan faktör analiz sonuçları ve Croncbach Alpha değerleri Tablo 1, Tablo 2
ve Tablo 3’te gösterilmektedir.

Tablo 1: İşe Bağlı Gerginliğe İlişkin Faktör Analizi
Faktör
Yükleri

Veri Toplama Araçları

Çalışmada, kişisel özellikleri içeren soru formunun yanında İşe Bağlı Gerginlik Envanteri, Maslach Tükenmişlik
Envanterinin Duygusal Tükenmişlik boyutu ve İş Tatmin
Ölçeği kullanılmıştır.
İşe Bağlı Gerginlik Envanteri, sağlık alanında ve farklı meslek gruplarında çalışanlarda, işte yaşanan gerginlik ve
stres düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. İşe
Bağlı Gerginlik, doğrudan psikolojik sorunları değil, üretkenliği ve çalışma ilişkilerini değerlendiren ve 18 sorudan
oluşan bir öz bildirim envanteridir. Toplam puanın yüksek
olması, işe bağlı gerginliğin artmış olduğunu ifade etmektedir. 18 soruluk envanterin 2., 4., 8., 9., 11. ve 15. soruları tersine puanlanmaktadır (Tunalıgil, 2013). Envanter
1 “Bana hiç uygun değil” ile 4 “Bana tamamıyla uygun”
şeklinde 4’lü Likert tarzında hazırlanmıştır. Duygusal tükenmişliği değerlendirmek için 1981 yılında Maslach ve
Jackson tarafından geliştirilen ve 1992 yılında Canan Ergin
tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Tükenmişlik Envanteri”nin
9 ifadeden oluşan Duygusal Tükenme boyutu kullanılmıştır. Duygusal tükenmişlik, 5’li Likert tarzında hazırlanmıştır.
İş tatminini değerlendirmek için Hackman ve Oldham’ın İş
Özellikleri Anketi’nden uyarlanan beş ifadeli ölçek kullanılmıştır. Ölçek Türkçe’ye Şeşen ve Basım (2010) tarafından
uyarlanmıştır. Ölçek, 1 “kesinlikle katılmıyorum” ile 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tarzında hazırlanmıştır.

Verilerin Analizi

Verilerin özetlenmesinde tanımlayıcı istatistikler (frekans, yüzde, ortalama) kullanılmıştır. İşe Bağlı Gerginlik
Envanteri, Duygusal Tükenmişlik ve İş Tatmini için faktör
analizi yapılmıştır. Sonrasında elde edilen yapılar üzerinden Pearson Korelasyon Analizi, Basit Doğrusal Regresyon
Analizi ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır.
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Croncbach
Alpha
α

20,831

0,724

18,915

0,739

13,552

0,582

Faktör 1- İş Arkadaşlarıyla
İlişkiler
İşimde hakkettiğim takdiri
görmediğimi düşünüyorum.

,744

İşe katkıda bulunabilmem
için iş arkadaşlarım ve/veya
amirlerimin gerekli desteği
giderek azalmakta.

,731

İş yerimde sıklıkla kullanıldığımı
hissederim.

,718

İşimde eskisine göre daha
gerginim.

,657

İşimdeki sorumluluklarım
başlangıçta beklediğimden çok
daha farklı .

,475

Faktör 2- Üretkenlik
Mesleki alanda bilgi ve
becerilerim gelişmekte.

,818

İşimde üretkenliğim artmakta.

,796

İşime hala eskisi gibi katkıda
bulunmaktayım.

,718

İş arkadaşlarım kendine düşen
görevi yerine getirir.

,559

Faktör 3- Önemsememe
(görmezden gelme)
İşe sıklıkla geç giderim.

,698

İşte nadiren hayal kurarım.

,642

Son zamanlarda evdekilerle
tartışmalarım arttı .

,570

Daha çok çalışmama karşın
daha az iş yapabiliyorum.

,543

Toplam Açıklanan Varyans

2.3.

Açıklanan
Varyans
(%)

İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği Croncbach Alpha

53,298
0,751

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçümü = 0,808;Bartlett Test of Sphericity = 1570,136;
p = 0,0001*
* = Anlamlı belirleyici

Tablo 1’de gösterildiği üzere, işe bağlı gerginlik envanteri ile ilgili verilere uygulanan temel bileşenler (Principal
Component) analizinde döndürme (Varimax) seçeneği

SÖZEL BİLDİRİLER

Faktör
Yükleri
Yaptığım işten yıldığımı
hissediyorum.

,896

Sabah kalktığımda bir gün
daha bu işi kaldıramayacağımı
hissediyorum.

,872

İşimden soğuduğumu
hissediyorum.

,833

İş dönüşü ruhen kendimi
tükenmiş hissediyorum.

,828

Bütün gün insanlarla uğraşmak
benim için gerçekten çok
yıpratıcı.

,826

İşimin beni kısıtladığını
hissediyorum.

,809

Doğrudan doğruya insanlarla
çalışmak bende çok fazla stres
yaratıyor.

,790

İşimde çok fazla çalıştığımı
hissediyorum.

,743

Yolun sonuna geldiğimi
hissediyorum.

,709

Açıklanan
Varyans
(%)

Tablo 3: İş Tatminine İlişkin Faktör Analizi
Faktör
Yükleri
İşimden çok keyif alıyorum.

,911

Genel olarak işimden çok
memnunum.

,863

İşimde, diğer birçok insandan
daha mutlu olduğumu
düşünüyorum.

,800

Mevcut işimin, bulabileceğim
diğer işlerden daha ilgi çekici
olduğunu düşünüyorum.

,796

İşim benim için bir hobi gibidir.

,574

Açıklanan Croncbach
Varyans
Alpha
(%)
α

63,560

0,847

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçümü = 0,822;
Bartlett Test of Sphericity = 1282,710;
p = 0,0001*
* = Anlamlı belirleyici

Croncbach
Alpha
α

İş tatmini ile ilgili yapılan faktör analizinde 5 maddeden
oluşan ifadelerin faktör yük değerleri ,574-,911 arasında
değişmektedir. Toplam varyansın açıklanma oranının 0,64
olduğu görülmektedir. İş tatmin ölçeğinin güvenirlik değeri 0,847 olarak belirlenmiştir (Tablo 3).

66,2

Yapılan çalışmada, iş tatmini ile işe bağlı gerginlik (üçlü boyut) arasında negatif yönlü ilişkiler gözlenmiştir. Duygusal
tükenmişlik ile işe bağlı gerginlik (üçlü boyut) arasında pozitif; duygusal tükenmişlik ile iş tatmini arasında negatif
ilişkiler gözlenmektedir (Tablo 4). Ortalamalara bakıldığında, iş tatmin düzeyinin ortalamanın üzerinde olduğu,
duygusal tükenmişliğin ise ortalamanın altında olduğu
görülmektedir. İşe bağlı gerginlik boyutlarından iş arkadaşlarıyla ilişkiler boyutunun ortalaması diğer iki boyuttan daha yüksek çıkmıştır.

0,935

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçümü = 0,944;
Bartlett Test of Sphericity = 3317,999 ;
p = 0,0001*
* = Anlamlı belirleyici
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Tablo 2: Duygusal Tükenmişliğe İlişkin Faktör Analizi

Duygusal tükenmişliğe ilişkin yapılan faktör analizinde
9 maddeden oluşan ölçeğin faktör yüklerinin ,709-,896
arasında olduğu belirlenmiştir. Tablo 2 incelendiğinde
toplam varyansın açıklanma oranının 0,66 olduğu görülmektedir. Duygusal tükenmişliğin güvenirlik değeri 0,935
çıkmıştır. (Tablo 2).
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kullanılmış ve elde edilen özdeğerlerin dağılımına göre
1’in üzerinde olan veriler değerlendirmeye alınmıştır.
18 maddeden oluşan Envanterde 3 maddenin faktör
yük farkının 0,10’un altında olması; 2 maddenin tek bir
faktör altında toplanması nedeniyle analiz 13 madde ile
gerçekleştirilmiştir. İşe bağlı gerginliğe ilişkin faktör analizi incelendiğinde alt boyutlar itibariyle toplam varyansın
açıklanma oranının 0,53 olduğu görülmektedir. İlk faktör
“İş Arkadaşlarıyla İlişkiler” olarak isimlendirilmiş ve faktörde yer alan ifadelerin faktör yükleri ,475-,744 arasında;
“Üretkenlik” olarak ifade edilen ikinci faktörde yer alan
ifadelerin faktör yükleri ,559-,818 arasına ve üçüncü faktör “Önemsememe” olarak isimlendirilmiş ve faktörde yer
alan ifadelerin faktör yükleri ,543-,698 arasında bulgulanmıştır. Yapılan analizde birinci (α=0,724) ve ikinci boyutun
(α=0,739) güvenirlik skorları kabul edilebilir düzeylerde çıkarken, üçüncü boyutun (α=0,582) güvenirlik skoru diğer
iki boyuta göre kısmen düşük çıkmıştır. İşe bağlı gerginliğin güvenirlik değeri de 0,751 olarak bulunmuştur.

Tablo 4: İş tatmini, işe bağlı gerginlik ve duygusal tükenmişlik arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi
Ortalama

St. Sapma

1

2

3

4

1. İBG-İş arkadaşlarıyla ilişkiler

2,15

,68

1

2. İBG-Üretkenlik

2,13

,70

,150**

3. İBG-Önemsememe

1,51

,51

,452**

,191**

1

4. İş tatmini

3,15

,97

-,263**

-,503**

-,092*

1

5. Duygusal tükenmişlik

2,30

,93

,613**

,252**

,470**

-,447**

1

**. 0.01 düzeyinde anlamlı
*. 0.05 düzeyinde anlamlı
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Tablo 5: İşe bağlı gerginliğin duygusal tükenmişlik üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Standartlaştırılmamış
Katsayılar
B

Std. Error

(Sabit)

-,152

,137

İBG-İş arkadaşlarıyla ilişkiler

,675

,051

Standartlaştırılmış
Katsayılar

t

p

-1,109

,268

13,231

,0001*

Tolerance

VIF

,791

1,264

Beta

,492

İBG-Üretkenlik

,181

,045

,135

4,001

,0001*

,958

1,043

İBG-Önemsememe

,407

,069

,222

5,926

,0001*

,780

1,282

t

p

Tolerance

VIF

31,374

,000

Tablo 6: İşe bağlı gerginliğin iş tatmini üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Standartlaştırılmamış
Katsayılar
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Regresyon Modeli Özeti:
R= ,664;
R2= ,44;
F= 133,980;
p =0,0001*;
* = Anlamlı belirleyici
Durbin-Watson=2,024

Standartlaştırılmış
Katsayılar

B

Std. Error

Beta

(Sabit)

5,023

,160

İBG-İş arkadaşlarıyla ilişkiler

-,342

,060

-,239

-5,730

,0001*

,791

1,264

İBG-Üretkenlik

-,681

,053

-,488

-12,898

,0001*

,958

1,043

İBG-Önemsememe

,209

,080

,109

2,594

,01*

,780

1,282

Regresyon Modeli Özeti:
R= ,546;
R2= ,30;
F= 72,455;
p =0,0001*;
* = Anlamlı belirleyici
Durbin-Watson=2,033

Tablo 5’te görüleceği üzere İşe bağlı gerginlik boyutları-

İşe bağlı gergilik boyutlarının iş tatmini üzerine etkisini be-

nın duygusal tükenmişlik üzerine etkisini belirlemek için

lirlemek için uygulanan çoklu doğrusal regresyon analizi

uygulanan çoklu doğrusal regresyon modelinin anlamlı

sonuçları incelendiğinde modelinin anlamlı olduğu görülmektedir (F=72,455; p=0,0001). İş arkadaşlarıyla ilişkiler

olduğu görülmektedir (F=133,980; p =0,0001). Duygusal

(std. β = -0,239) ve Üretkenlik (std. β = -,0,488) modele

tükenmişlikteki varyansın %44’ü işe bağlı gerginlik boyut-

negatif anlamlı katkı sağlarken, önemsememe (std. β =

ları ile açıklanmaktadır. Tablodan da gözleneceği üzere işe

0,109) pozitif katkı sağlamaktadır (Tablo 6).

bağlı gerginlik boyutlarının üçü de duygusal tükenmişliği
pozitif yönde etkilemektedir. Duygusal tükenmişliği etki-

Tablo 7’de belirtildiği gibi basit doğrusal regresyon mo-

leyen en önemli boyut iş arkadaşları ile ilişkiler çıkmıştır

delinin anlamlı olduğu görülmektedir (F=127,852; p

(std. β = 0,492).

=0,0001). Duygusal tükenmenin, iş tatmindeki değişimi

Tablo 7: Duygusal tükenmişliğin iş tatmini üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Standartlaştırılmamış Katsayılar
Beta (β)
(Sabit)
Duygusal Tükenmişlik
Regresyon Modeli Özeti:
R=,447;
R2= ,20;
F=127,852;
p =0,0001*;
* = Anlamlı belirleyici
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Std. Hata

21,138

,512

-,259

,023

Standartlaştırılmış Katsayılar
Beta (β)
-,447

t

p

41,293

,000

-11,307

,0001*
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Sonuç

Hastane öncesi acil tıp hizmetleri gerek personelin taşıması beklenen profesyonel ve fiziki özelliklerden, gerekse kendine has çalışma disiplini ve teknik donanımından
dolayı tıbbın özellikli alanlarından biridir (Erbay, 2012).
Öngörülmeyen koşullarda, yaşam-ölüm baskısı altında,
şiddetin yaygın olduğu ve zaman baskısının yoğun olduğubu hizmet birimlerinde hem çalışan hem de hasta güvenliğini sağlamak oldukça zor olabilmektedir. Mersin 112
acil sağlık hizmetlerinde görev yapanlarla gerçekleştirilen
bu çalışmada, işe bağlı gerginlik, iş tatmini ve duygusal
tükenmişlik arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Yapılan
regresyon analizinde işe bağlı gerginlik boyutlarının duygusal tükenmişlik üzerinde pozitif anlamlı etkisinin olduğu
belirlenmiştir. Çalışmada, işe bağlı gerginlik boyutları ile
iş tatmini arasında negatif anlamlı ilişkiler saptanmıştır.
İşe bağlı gerginlik boyutlarının, iş tatmini üzerine olan etkisini analiz etmek için uygulanan regresyon analizinde iş
arkadaşlarıyla ilişkiler ve üretkenliğin iş tatmini üzerinde
negatif yönde etkili olduğu, önemsememe boyutunun ise
pozitif yönde etkili olduğu tespit edilmiştir. Korelasyon
analizi sonucunda duygusal tükenmişlik ile iş tatmini arasında negatif ilişki çıkarken; kurulan regresyon modelinde
de duygusal tükenmişliğin iş tatminini negatif olarak etkilediği saptanmıştır. Tunalıgil’in (2013: 59) kamu ve özel
ambulans hizmetleri çalışanları ile yaptıkları çalışmada,
kamuda işe bağlı gerginlik ile duygusal tükenme arasında orta düzeyde pozitif ilişkiler saptanmıştır. Erçevik’in
(2010) hemşirelerle olan çalışmasında işe bağlı gerginlik
ile duygusal tükenme arasında pozitif ilişki saptanmıştır.
Literatürde tükenmişlik ile iş tatmini arasında ilişkiyi ortaya koyan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Iacovides vd.
2003; Faragher vd. 2005; Salehi ve Gholtash, 2011).
Alan yazınında işe bağlı gerginlik ve stres çoğunlukla birbirinin yerine kullanılabilen kavramlar olarak ifade edilmektedir (Yürür ve Keser, 2010: 167). İnsanlarla yoğun ilişki
içinde bulunan çalışanlarda ortaya çıkan kronik stresin,
duygusal tükenmişliğe ve genel tükenmişliğe neden olacağını belirtmektedir (Brewer ve Clippard, 2002). Yapılan
bir çalışmada iş tatmininin, stresli çalışma ortamındaki tükenmişlik ve yönetime güven arasında aracı rol oynadığı
ortaya konmuştur (Williams, 2005). Türkiye’de sağlık sektöründe yapılan bazı çalışmalarda iş tatmini ile stres arasında negatif ilişki olduğu gözlenmektedir (Tanşu, 2009;
Yalnız, 2010; Erşan vd., 2013; Tekingündüz vd., 2015).
Sonuç olarak, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri, hizmetlerin doğasından kaynaklı olarak çalışanda gerginlik yaratmakta bu gerginlik bir yandan duygusal tükenmişliğe yol
açıp dolaylı olarak iş tatminini düşürürken, diğer yanda da
doğrudan iş tatmininin düşmesine sebep olabilmektedir.
Bu nedenle, örgüt yönetiminin çalışanlarda gerginliğe yol

Çalışmanın kısıtlarından biri araştırmanın sadece Mersin İl
Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastane öncesi kamu acil sağlık
hizmetleri (112 acil sağlık hizmetleri) ile sınırlı olmasıdır.
İldeki özel ambulans çalışanları kapsam içine alınmamıştır. Çalışmanın diğer bir kısıtı ise 748 çalışandan sadece
515 kişinin (%69) araştırmaya katılmasıdır. Bu nedenle
araştırma sonuçlarının genellenmesi söz konusu değildir.
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1

Hastaneler bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda emek ve yoğun teknoloji ile en üst düzey sağlık hizmetlerini sunan bir örgüt
olarak değerlendirilmektedir. Konusu insan hayatı olan ve mutlak amaca ulaşması gereken bu hizmet alanının hizmet üreticileri
de insandır. Bu doğrultuda belirlenen amaca ulaşmak, kaliteli, etkin, hasta güvenliği ve memnuniyeti en üst düzey hizmet
sağlamak için çalışanların motivasyonunu arttırmaya yönelik faktörler bilinerek, motivasyon arttırıcı faaliyetlerde bulunulması
gerekmektedir.
Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi’nde yapılan çalışmada çalışanlarının motivasyonuna etki eden faktörler belirlenerek,
elde edilecek sonuçlara göre çalışanların motivasyonlarını arttıracak uygulamaların başlatılması ve aynı zamanda kurumsal
iletişiminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanan veri toplama aracı, Mehmet Soykar’ın “Sağlık İşletmelerinde
Personelin Motivasyonuna Etki eden Faktörler ‘’ isimli çalışmasından ve literatür taramasından elde edilen verilerle
oluşturulmuştur. Çalışmanın evrenini hastanede tüm çalışanlar(463 çalışan), örneklemini 2015 ekim ayında yönetici dışında 326
aktif çalışanlar oluşturmuştur.
Motivasyonu etkileyen faktörler incelendiğinde yönetsel boyutta “çalışanların amirleriyle problemlerini tartışabilmesi ve kişiye
verilen sorumluluk ve yetkinin dengeli dağıtılması çalışanları en fazla motive eden parametreler olarak bulunmuştur. Bireysel
boyutta çalışanların mesleğini icra ederken kendine güvenmelerinin iş verimini arttırdığı, işle ilgili boyutta emeklilik, sigorta gibi
sosyal güvenliklerin en fazla motive eden parametre olduğu tespit edilmiştir. Diğer faktörler boyutunda bölümler arası ve iş
arkadaşları arasındaki iletişimin, iş dışında, eğlenceler, sportif uğraşıların vb. sosyal imkânların olması ve ulaşım imkânlarının
yeterli olması ise, motivasyona etki eden diğer boyutlara göre en yüksek ortalamaya sahip bulunmuştur.
Hastanelerde farklı statüde çalışanların motivasyonunu etkileyen farklı faktörler bulunmaktadır. Kurum yöneticileri tarafından
bu faktörler belirlenerek çalışanların verimliliğini arttırmak, etkin hizmet üretimi sağlamak için yeni uygulama yapılması
gerekmektedir. Bu doğrultuda hizmet kalitesi, hasta güvenliği ve memnuniyeti artarken, çalışan memnuniyeti de aynı oranda
artacaktır.

01-04 Mart 2016, Antalya

ÖZET

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

2

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, ödüllendirme, çalışan memnuniyeti

THE FACTORS THAT AFFECT THE MOTIVATIN OF PERSONNEL IN BERGAMA DR. FARUK İLKER STATE HOSPITAL
SUMMARY
Hospitale are evaluated as an organization which presents the highest level health services with work and intensive technology
in line with the needs of individuals. Service producers of the service area, its subject is about human life and necessary to
reach absolute purpose are humans. It is necessary to be activities increasing motivation for reaching to purpose, determined
in this direction and providing service which is quality, active,patient safety and satisfaction at the top level, by knowing factors
increasing motivations of staffs.
By determining factors effecting motivations of staffs in the work which was done in the Bergama Dr. Faruk İlker State Hospital,
it is intended to be started applications increasing motivations of staffs according to results to be abtained and at the same time,
be improved institutional communication. Data collection tool used in the research is canstituted of the work of Mehmet Soykar
named ‘’ Factors affecting the mativations of staff in the health enterprises’’v and datas abtained in the review of the literature.
All staffs (463 staffs) in the hospital, constituted the universe of the work. 326 active staffs with the exception of manager in the
hospital constituted the sample of the work in October 2015.
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When examined factors effecting motivations that staffs can discuss their problems with their chiefs and that responsibility and
authority given, can be distributed equally are found as parameter motivating staffs maximum at the administrative dimenson.
It was detected that staffs trust themselves by carrying out their profession increase business efficiency at the individual
dimension and that sociol safeties as retirement, insurance are parameter motivating maximum at the dimension about Job. At
the other factors dimension, the provisions of communication between departments and work friends, outside of work by social
facililities as sport activities, entertainment and that the sufficient of transportation facilities have the highest avarage according
to other dimensons effecting motivivation is detected.
These are different factors effecting motivations of staffs at the different statudes at the hospitals. It is necessary to be done
new applications for increasing productivity of sraffs and providing active service production by determining these factors by
institution managers. In this direction, while the quality of service patient safety and satisfiction increase, the satisfiction of staff
will increase in the same rate.

1.
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GİRİŞ

Hızlı bir değişim geçiren sağlık kurumlarının yönetiminde
insan kaynaklarının yönetimi öncelikli konulardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Motivasyon olgusu insan
kaynakları yönetimi ile aynı paralelde ivme kazanmakta
ve önem arz etmektedir. İnsan olgusu üzerine hizmet
veren sağlık kurumlarında motivasyonun insan davranışlarını ve performansını etkileyen ana etkenlerden birinin
olması motivasyon kavramının önem kazanmasına neden
olmaktadır.
Literatürde motivasyon kavramı üzerine pek çok tanım
yer almaktadır. Birey açısından motivasyon, bireyin kişisel
gereksinmelerinin doyurulmasından, bireyin kendini gerçekleştirmesine birçok evreleri kapsamaktadır. Örgütsel
açıdan motivasyon ise, örgüt üyelerinin çalışmaya başlamalarını, çalışmalarını sürdürmelerini ve görevlerini istekle yerine getirmelerini sağlayan güçlerin veya mekanizmaların tümü anlamını taşımaktadır.(Altok;2009:6) genel
olarak motivasyon kavramının tanımlarına bakıldığında
harekete geçirici, hareketi devam ettirici, hareketi veya
davranışı olumlu yöne yöneltici olmak üzere üç temel
özelliği olduğu ortaya çıkmaktadır. ;(Kaplan;2007: 3)
Hizmet işletmelerinde hizmet kalitesinin temel belirleyicisi olarak çalışanlar anahtar rol oynamaktadır. Hizmet
işletmesi olarak Sağlık kurumları dolayısıyla hastanelerde
kaliteli hizmet sunumunun sağlanması, başarıya ulaşma
çalışanların etkinliğine dayanmaktadır. Yönetim, çalışanların örgüte ve örgütteki çabalara karşı tutumlarını olumlu ya da olumsuz duruma getirecek unsurları saptayabildiğinde, yapacağı düzenlemelerle çalışanları daha etkin
yönlendirebilecektir (Yüksel; 2002: 67-68).
Hastaneler
toplumun gereksinim duyduğu en üst düzey sağlık hizmetlerini karşılamak amacıyla faaliyet gösteren emek-yoğun teknolojiye sahip bir örgüt olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda belirlenen amaca ulaşmak için
çalışanların motivasyonunu arttırmaya yönelik faktörler
bilinerek, motivasyon arttırıcı faaliyetlerde bulunulması
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gerekmektedir. Hastanede tabip, hemşire, fizyoterapist,
teknisyen, diyetisyen vb. gibi birçok meslek grubu bulunmaktadır. Bu meslek gruplarının hastane amaçları doğrultusunda motive edilebilmeleri için beklentilerinin bilinmesi gerekir.(Ak; 1990:89) Hastanelerde çalışan kişilerden
huzurlu bir çalışma ortamı yaratılarak beklenen verimin
elde edilmesi için çalışanların istek ve ihtiyaçları belirlenerek karşılanmaya çalışılmalı ve motivasyonlarının arttırılması gerekmektedir.
Kurumlarda insanları belirli hedeflere götürebilmek için
bu hedeflere ulaşmada onların sağlayacakları kişisel arzu
ve ihtiyaçlar ile çıkarların neler olduğunu takip etmek,
daha sonrada bu insanları bir grup etrafında toplayarak
güçlerini, cesaretlerini, arzu ve enerjilerini artırmak gerekmektedir (Tengilimoğlu; 2005: 24). Özellikle hizmet üreten
kurumlar bunu başarabildiği ölçüde etkin, verimli ve
kaliteli hizmet sunumu sağlayabilir. Hastanelerde hizmet
sunumunda çalışanların motivasyonu, çıktı olarak çalışan
memnuniyetinin yanında hasta güvenliği ve memnuniyetini de sağlamaktadır. Sinerjisi tam bir çalışan grubu en
üst düzeyde hizmet üretimi sağlamaktadır.
Motivasyon kuramları; yöneticilere, kişileri motive
eden faktörleri belirlemek ve motivasyonu sürdürmek
konularında yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir(Koçel;
2010: 636). Herzberg, doyum yaratan faktörleri motive
edici faktörleri; başarı, tanınma, işin kendisi, sorumluluk,
ilerleme olarak isimlendirmiştir. Doyumsuzluk yaratan
motivasyonu olumsuz yönde etkileyen faktörleri hijyen
(yönetim, gözetim, çalışma koşulları, ücret, arkadaş ilişkileri) olarak nitelemiştir. (Koçel, 2010:640-642) Kuramların
ağırlık noktası, belli bir iste çalışanları özendirmek için
ödemenin nasıl düzenlenmesi, ne gibi özendiricilerin verilmesi gerektiği sorularına karşılık aranması değil, insanların bu davranışların altında yatan nedenlerin açıklamasıdır(Kidak; 2009: 77). Hastanelerde bu noktadan hareket
ile düzenlemeler yapıldığında istendik sonuçlara, hedeflere ulaşma adına büyük yol alınabileceği düşünülmektedir.
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Çalışmada çalışanların motivasyon faktörleri belirlenerek, elde edilecek sonuçlara göre çalışanların motivasyonlarını arttıracak uygulamaların başlatılması ve aynı
zamanda kurumsal iletişiminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışanların kendilerinin
duygu ve düşüncelerine değer verildiği, temel ve gelişimsel ihtiyaçlarının karşılandığı, kurumun gelişmesinde
katkı sağlamaya olanak sunulduğu bir ortam hazırlamak
amaçlanmaktadır.

3.

ARAŞTIRMANIN METODU VE
MATERYALI

4.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALITE
STANDARTLARI İLE İLIŞKISI

Kurumsal hizmetler boyutu içinde yer alan kurumsal hizmetler bölümünde; kurum içi hedef kitleye yönelik iletişim kuralları belirlenmesi ve motivasyonun arttırılması ve
kurumsal kimliğin sahiplenmesine yönelik faaliyetlerde
iletişim ile ilgili kuralların belirlenmesi istenmektedir.
Ayrıca sağlıklı çalışma yaşamı boyutunda hasta ve çalışan odaklı hizmetler bölümünde de çalışanların görüş ve
önerileri alınması ve değerlendirilmesi, elde edilen bulgular neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli olduğu tespit edilmesi ve iyileştirilmesinin nasıl gerçekleştirileceği
planlanması istenmektedir.
Bu iki boyut ve ilgili bölüm parametreleri kapsamında çalışma yürütülmüştür.

Çalışma kesitsel özellikte olup, 2015 Ekim ayı içinde yönetici ve geçici görevli kişiler dışınca aktif çalışan tüm
personeli kapsamaktadır. Çalışmanın evrenini hastanede tüm çalışanlar, örneklemini 2015 Ekim 326 kişiden
oluşan aktif çalışanlar oluşturmuş, eksik doldurulan
2 anket kapsam dışı bırakılmıştır. Çalışmada tarihsel
yöntem olarak litaratür taraması ve alan araştırması
yöntemi olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmada
veri toplama aracı olarak, Mehmet Soykar’ın “Sağlık
İşletmelerinde Personelin Motivasyonuna Etki eden
Faktörler” isimli çalışmasından ve literatür taraması yapılarak hazırlanan anket formu kullanılarak sonuçlar
analiz edilmiştir. (Soykenar,2008) Anket formu toplamda
33 sorudan oluşan iki bölümden; ilk bölüm demografik
özelliklerden, ikinci bölüm motivasyonu etkileyen faktörlere ilişkin parametrelerden oluşmaktadır. motivasyonu
etkileyen faktörler yönetsel faktörler, bireysel faktörler,
iş ile ilgili faktörler, diğer faktörler olmak üzere dört boyut altında gruplandırılmıştır. Yönetsel faktörler içinde;
takdir edilme, karara katılma, iletişim, güvenlik, tanınma,
uzlaşmacı, işte terfi, yetkilendirme, adil davranış, bireysel faktörler içinde; ekonomik araçlar, amirler ile ilişki,
çalışmada bağımsızlık, saygınlık, kendine güven, amaç
birliği, ücret, iş arkadaşlar ile iletişim, iş ile ilgili faktörler içinde; iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, fiziksel
çalışma koşulları, rotasyon, iş zenginleştirme, kendini
gerçekleştirme imkânı bulmak, diğer faktörler içinde;
birimler arası etkileşim, sosyal imkânlar ile ilgili ifadeler
yer almaktadır. Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi
çalışanlarının motivasyonuna etki eden faktörlerin ölçüldüğü çalışmada veriler SPSS 20.00 programı ile analiz
edilmiştir. Motivasyon boyutlarına demografik özelliklere göre analiz etmek için T testi ve anova testi, alt grupları belirlemek için Post-hoc testi uygulanmıştır.

5.

ARAŞTIRMA BULGULARI

Araştırmada katılımcıların demografik özellikleri incelenerek; meslek, cinsiyet, medeni durum, hastanede çalışma yılı, öğrenim durumu, hizmet yılı, yaş ve aylık kazanılan ücret durumlarına ilişkin bulgulara Tablo 1.’de yer
verilmektedir.
Tablo 1’e göre, çalışmaya katılan 324 çalışanın % 35,6’sının hemşire/ebe/sağlık memuru , %16,1’i hekim, %65,3’ü
kadın, %77,7’si evli olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların
%53,6’sının 0-5 yıl arası %25,1’nin 6-10 arası bu kurumda, %25,4’nün lise, %31’inin önlisans mezunu olduğu,
%25,4’ünün 6-10 yıl , %22,6’sının 0-5 yıl hizmet yılı olduğu,
%43,3’nün 35-44 yaş aralığında olduğu, %38,7’sinin 18002299 tl arasında, %28,8’inin 800-1299 tl arası ücretle çalıştığı görülmektedir. Bu veriler ışığında çalışanların büyük
çoğunluğunu hemşire/ebe/sağlık memuru, kadın çalışan,
kurumda ve toplam hizmet çalışma yılı 10 yıla kadar olan,
öğrenim durumu ön lisans olan, 44 yaş altı olan kişilerden
oluştuğu görülmektedir.

01-04 Mart 2016, Antalya

UYGULAMANIN AMACI VE KAPSAMI

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

2.

Araştırmaya katılan çalışanlar tarafından motivasyonu etkileyen yönetsel faktörlere verilen yanıtlardan elde edilen
bulgular Tablo 2.’de gösterilmektedir.
Tablo 2. incelendiğinde, “çalışanların amirlerimle problemlerimizi tartışabilmek önemlidir” ve “Kişiye verilen
sorumluluk ve yetkinin dengeli dağıtılması motive edici
faktördür” ifadesine verdikleri yanıtların ortalamasının
en yüksek ifadeler olduğu görülmektedir. “Çalışma
ortamındaki çatışmalarda yöneticilerin uzlaşıcı olarak
müdahale etmesi gerekir” ile “İhtiyaç olduğunda şikâyet
olanaklarının olması ve adil çözümler bulunulması motivasyonu artırır” ifadelerine çalışanlar tarafından katılım
oranının yüksek olduğu da görülmektedir. Çalışanlar için
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Tablo 1: Demografik Özellikler

Meslek

Cinsiyet

Bu hastanede
çalışma yılı
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Medeni durum

Öğrenim durumu

Doktor (uzman/ pratisyen)

52

16,1

0-5

73

22,6

Hemşire/ ebe/ sağlık mem.

115

35,6

6-10

82

25,4

Teknisyen/tekniker (rönt,lab,
anestezi vb)

28

8,7

11-15

62

19,2

İdari personel

5

1,5

Diğer

26

8,0

37

11,5

41

12,7

Hizmet alım personeli

97

30,0

26 üzerı

28

8,7

323

100,0

Toplam

323

100,0

Kadın

211

65,3

18-24

24

7,4

Erkek

112

34,7

25-34

103

31,9

Toplam

323

100,0

35-44

140

43,3

Evli

251

77,7

45-54

48

14,9

Bekar

72

22,3

55 ve üzeri

8

2,5

Toplam

323

100,0

Toplam

323

0-5

173

53,6

800-1299 TL

93

28,8

6-10

81

25,1

1300-1999 TL

10

3,1

11-15

30

9,3

16-20

21

6,5

Yaş

Aylık ücret

2000-2999 TL

125

38,7

3000-3999 TL

46

14,2

21-25

12

3,7

4000-4999 TL

4

1,2

26 üzeri

6

1,9

5000 TL üzeri

45

13,9

Toplam

323

100,0

Toplam

323

100,0

Ortaokul

31

9,6

Lıse

82

25,4

Ön lisans

100

31,0

Lisans

54

16,7

Yük.lisans

19

5,9

Doktora

37

11,5

Toplam

323

100,0

amirler ile iletişim, alınan ücretten daha az motive edici
faktör olarak değerlendirilmektedir.
Araştırmaya katılan çalışanların motivasyonu etkileyen
bireysel faktörlere verdikleri yanıtların ortalaması Tablo
3.’de gösterilmektedir.

Yönetsel Faktörlerin Ortalaması

YÖNETSEL FAKTÖRLER

N

ORT

Amirlerim tarafından takdir edilmem ve bana değer verilmesi iyi bir ücret almamdan daha önemlidir.

324

2,8

Yönetimin alacağı kararlar da benim görüşümü alması önemlidir.

324

1,9

İhtiyaç olduğunda şikayet olanaklarının olması ve adil çözümler bulunulması motivasyonu artırır.

324

1,8

Amirlerimle olan ilişkilerimin ve iletişimimin iyi olması, maaşımın iyi olmasından daha iyidir.

324

3,0

Başarılı olan personelin yöneticiler tarafından herkesin önünde teşekkür edilmesi veya plaket verilmesi çalışanların motivasyonunu
artırır.

324

1,9

Yönetimin, doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi özel günlerimi hatırlaması benim için önemlidir.

323

2,7

Çalışma ortamındaki çatışmalarda yöneticilerin uzlaşıcı olarak müdahale etmesi gerekir.

324

1,7

İste terfi edebilmem iyi bir ücret almamdan daha önemlidir.

324

3,0

Amirlerimle problemlerimizi tartışabilmek önemlidir.

324

1,6

Kişiye verilen sorumluluk ve yetkinin dengeli dağıtılması motive edici faktördür.

324

1,6

Çalışan her bireye aynı yönetim yöntemi uygulanması gerekir, kişisel farklılıkların is alanında fazla etkisi yoktur.

324

2,1

*Not: Ortalama puan 1’e yaklaştıkça ilgili ifadeye çalışanların katılma oranı artmaktadır.
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16-20
21-25

Toplam

motivasyonu en az etkileyen ifadelerin “Amirlerimle olan
ilişkilerimin ve iletişimimin iyi olması, maaşımın iyi olmasından daha iyidir” ve “İşte terfi edebilmem iyi bir ücret almamdan daha önemlidir” ifadeleri olduğu görülmektedir.
Bu durumda çalışanların motivasyonunu amirleri ile olan
problemlere yönelik çözüm süreci, yönetici tarafından adil
ve dengeli yaklaşım, daha çok arttırdığı görülmektedir.
Sosyal itibar olarak değerlendirilebilecek işte terfi etme ve

Tablo 2:

Hizmet yılı
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ORT

Mesleki tehlikeler çalışma isteğimi olumsuz olarak
etkilemektedir.

324

2,0

Çalışılan kurumun ,emeklilik,sigorta gibi sosyal
güvenliklere sahip olması iş gören motivasyonunu
artırır.

323

1,6

2,9

Çalışanlara meslekleri ile ilgili eğitim verilmesi işleri
daha istekli olarak yapmalarını sağlar.

324

1,9

324

3,4

Tekdüze olan isim, sahip olduğum yetenek ve
potansiyelimi kullanmamı engellemektedir.

324

2,8

Bireysel motivasyon için amirlerimle olan
ilişkilerimin iyi olması önemlidir.

324

1,9

324

1,7

Bağımsız çalışma imkanı verilerek inisiyatif
kullanabilmem isi yapma isteğimi artırır.

324

2,1

Çalışma ortamımın ısıtma,aydınlatma,havalandırma
gibi fiziksel özelliklerinin yeterli olması iş
motivasyonumu artırır.

Görevim nedeniyle toplum içersinde kazandığım
saygınlık motivasyon için önemli bir faktördür.

324

3,4

324

1,8

İş yerinde rotasyon metoduyla belirli sürelerde farklı
yerlerde görev yapmam motivasyonumu arttırır.

324

2,0

Mesleğimi icra ederken kendime güvenmem iş
verimimi artırır.

İş yükümün fazla olması motivasyonumu olumsuz
etkiliyor.

324

1,5

324

1,7

Bulunduğum kurum için önemli bir iş yapıyor
olmak motivasyonumu artırıyor.

İş yerinde kendimi geliştirme imkânımın olması beni
motive eder.

324

1,9

İş arkadaşlarımdan olumsuz davranışlara sahip
olanlar benim çalışma motivasyonumu da azaltır.

324

2,0

İlgi ve iltifat almaya bakmadan iyi maaş almak sizin
için önemlidir.

324

2,7

N

ORT

İşimden sağladığım maddi kazancın yüksek olması
motive olmak için yeterlidir.

322

2,4

İşteki başarılarım için maddi ödül ve prim verilmesi
motivasyonumu arttırır.

324

1,8

Kendimi yaptığım işte ispatlamam ve tanınmam iyi
bir ücret almamdan daha önemlidir.

324

Yüksek düzeyde ücret almak is arkadaşlığından ve
iş çevresinden daha önemlidir

*Not: Ortalama puan 1’e yaklaştıkça ilgili ifadeye çalışanların katılma oranı artmaktadır.

Tablo 3 incelendiğinde, “Mesleğimi icra ederken kendime
güvenmem iş verimimi artırır” ifadesi bireysel motivasyonu etkileyen en önemli faktör olarak , “Görevim nedeniyle
toplum içerisinde kazandığım saygınlık motivasyon için
önemli bir faktördür” ve “İşteki başarılarım için maddi
ödül ve prim verilmesi motivasyonumu arttırır” ifadeleri
de katılımcılar tarafından bireysel motivasyonu arttırıcı
önemli ifadeler olarak görülmektedir. Bireysel motivasyonu en az etkileyen ifadenin ise “Yüksek düzeyde ücret
almak iş arkadaşlığından ve iş çevresinden daha önemlidir” ifadesi olduğu tespit edilmiştir. Çalışanlarda kendine
güven duygusu, saygınlık ve başarıya karşılık verilen ödül
bireysel olarak motivasyonu arttıran faktörler olarak değerlendirdiği görülmektedir. Çalışma hayatında ücretin
motivasyonu en az etkileyen faktörler arasında yer aldığı
söylenebilir.
Araştırmaya katılan çalışanların motivasyonu etkileyen
işle ilgili faktörlere verdikleri yanıtların ortalaması aşağıda
Tablo 4’de yer almaktadır.
Tablo 4 incelendiğinde, “Çalışılan kurumun, emeklilik, sigorta gibi sosyal güvenliklere sahip olması iş gören motivasyonunu artırır” ifadesi işle ilgili motivasyonu arttırıcı
ifadeler içinde en önemli faktör olarak görülmektedir. “İş
yerinde kendimi geliştirme imkânımın olması beni motive
eder” ile “Çalışma ortamımın ısıtma, aydınlatma, havalandırma gibi fiziksel özelliklerinin yeterli olması iş motivasyonumu artırır” ifadeleri de katılımcılar tarafından işle ilgili
motivasyonu arttıran ifadelere en fazla katılımın olduğu

İŞLE İLGİLİ FAKTÖRLER

Not: Ortalama puan 1’e yaklaştıkça ilgili ifadeye çalışanların katılma oranı artmaktadır.

parametrelerdir. “İş yerinde rotasyon metoduyla belirli
sürelerde farklı yerlerde görev yapmam motivasyonumu
arttırır” ifadesi ise motivasyonu en az etkileyen ifade olarak tespit edilmiştir. Bireyler tarafından en önemli olarak
geleceğe dair güven teminatı istenilen en önemli olgulardan bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Çalışanların
da bu doğrultuda gelecek ve emekliliğe dair ilgili faktörün motivasyonu en çok etkilediği sonucuna ulaşıldığı
görülmektedir. Bununla birlikte çalışanlar tarafından
uygun fiziksel koşullar altında çalışma ortamının olması
motivasyonunu etkileyen faktör olarak kabul edildiği
görülmektedir. Aidiyet duygusunu etkileyebilecek rotasyon uygulaması ise en az kabul gören parametre olarak
değerlendirilmektedir.
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Tablo 4: İşle İlgili Faktörlerin Ortalaması

Tablo 3: Bireysel Faktörlerin Ortalaması

Araştırmaya katılan çalışanların motivasyonu etkileyen diğer faktörlere verdikleri yanıtların ortalaması incelenerek
elde edilen bulgular aşağıda Tablo 5.’de gösterilmektedir.
Tablo 5: Diğer Faktörlerin Ortalaması
DİĞER FAKTÖRLER

N

ORT

Bölümler arası ve iş arkadaşları arasındaki
iletişimin varlığı motive edici faktördür.

324

1,6

İş dışında, eğlenceler, sportif uğraşılar vb. sosyal
imkânların olması iş motivasyonumu artırır

324

1,7

Mesaiye geliş-gidişler için ulaşım imkânlarının
yeterli olması motivasyonumu artırır.

324

1,6

*Not: Ortalama puan 1’e yaklaştıkça ilgili ifadeye çalışanların katılma oranı artmaktadır.

Tablo 5’e göre, “diğer faktörler” boyutunda “bölümler
arası ve iş arkadaşları arasındaki iletişimi, iş dışında, eğlenceler, sportif uğraşılar vb. sosyal imkânların olması
ve ulaşım imkânlarının yeterli olması” gibi ifadeler yer
almaktadır. Bu ifadelere verilen yanıtların ortalamaları
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dikkate alındığında, motivasyonu arttırmak için öncelikle bu boyuttaki verilere uygun iyileştirmelerin yapılması
uygun olabilir. Katılımcıların bu boyut altında yer alan
ifadelere katılım ortalamalarının en yüksek olduğu, motivasyonu etkileyen en önemli boyutun, bu boyut olduğu
görülmektedir.
Çalışmada araştırmaya katılanların motivasyonun boyutlarına genel olarak verdikleri yanıtların ortalaması incelenerek elde edilen bulgulara aşağıda Tablo 6.’da yer
verilmektedir.
Tablo 6: Motivasyonun Boyutlarının Ortalaması
N

ORT

YÖNETSEL FAKTÖRLER

324

2,2

BİREYSEL FAKTÖRLER

324

2,2

İŞLE İLGİLİ FAKTÖRLER

324

2,1

DİĞER FAKTÖRLER

324

1,7

Tablo 8: Medeni Durum İle Motivasyonun Boyutları
Arasındaki İlişki
MEDENİ DURUM

N

Ortalama

Standart
Sapma

YÖNETİM
İLE İLGİLİ
FAKTÖRLER

Evli

246

2,2110

,50551

Bekar

77

2,1273

,48097

BİREYSEL
FAKTÖRLER

Evli

246

2,2375

,44398

Bekar

77

2,1771

,41305

Evli

246

2,1400

,49419

Bekar

77

2,0974

,44772

Evli

246

1,7100

,67540

Bekar

77

1,4935

,60957

İŞ İLE İLGİLİ
FAKTÖRLER
DİGER
FAKTÖRLER

F

P

,283

,168

2,111

,254

,446

,464

1,725

,011

*Not: Ortalama puan 1’e yaklaştıkça ilgili ifadeye çalışanların katılma oranı artmaktadır.
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MOTİVASYONUN BOYUTLARI

Çalışmada medeni durum ile motivasyonun boyutlarına
bakış arasında anlamlı bir fark olup olmadığını analiz etmek amacı ile T testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara
aşağıda tablo 8’de yer verilmektedir.

Tablo 6 incelendiğinde; motivasyonun arttırılmasına yönelik en önemli boyutun 1,7 ortalama ile “Diğer faktör”ler
olduğu görülmektedir. Bu boyutu işle ilgili faktörler izlemekte, yönetsel ve bireysel faktörlerin aynı öneme sahip
olduğu görülmektedir. Çalışanlar tarafından sosyal ihtiyaçların karşılanması, işe ulaşıma ilişkin konforun sağlanması önemli bir etken olarak düşünülmektedir.
Çalışmada motivasyonu etkileyen boyutlar ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark olup olmadığını analiz etmek amacı
ile T testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara Tablo 7.’de
yer verilmektedir.

Tablo 7:

Cinsiyet İle Motivasyonun Boyutları Arasındaki İlişki

Cinsiyet

N

Ortalama

Standart
Sapma

YÖNETİM
İLE İLGİLİ
FAKTÖRLER

Kadın

210

2,1506

,45723

Erkek

113

2,2623

,56647

BİREYSEL
FAKTÖRLER

Kadın

210

2,1977

,42302

Erkek

113

2,2647

,45988

İŞ İLE İLGİLİ
FAKTÖRLER

Kadın

210

2,1098

,46761

Erkek

113

2,1615

,51053

DİGER
FAKTÖRLER

Kadın

210

1,6397

,69387

Erkek

113

1,6932

,61056

F

P

3,746

,072

,761

,178

1,018

,335

3,412

,452

Tablo 7’ye göre cinsiyet ile motivasyonun boyutları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Bu durum motivasyonu etkileyen faktör ve boyutları cinsiyete göre açıklanamayacağı, cinsiyet durumunun etkilenmediği şeklinde
yorumlanabilir
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Tablo 8’e göre medeni durum ile motivasyonun boyutları
arasında sadece diğer faktörler parametresinde anlamlı
bir ilişki saptanmış, bunun dışında ki boyutlarda anlamlı
bir ilişki saptanmamıştır. Tabloya göre bekar çalışanların
diğer faktörler içinde yer alan iletişim, sosyal aktivite ve
ulaşım parametrelerinin motivasyonu arttırmada daha
önemli olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Bu durum
bekar çalışanlar için sosyal parametrelerin motivasyon
üzerinde daha etkili olduğu sonucuna varılabilir.
Çalışmada meslekte çalışma yılı ile boyutlara bakış arasında ilişki durumu incelenmiş, anlamlı bir fark olup olmadığını analiz etmek amacı ile anova testi uygulanmıştır.
İnceleme sonucu elde edilen bulgulara aşağıda Tablo 9’da
yer verilmektedir.
Tablo 9 incelendiğinde, motivasyonu etkileyen boyular ile
meslekte çalışma yılı arasında anlamlı bir fark tespit edilemediği görülmektedir. bu durum çalışma yılının motivasyon faktörlerinden etkilenmede etkili olmadığı şeklinde
yorumlanabilir. Çalışmada yaş ile boyutlara bakış arasında
anlamlı bir fark olup olmadığını incelenmiş, analiz etmek
amacı ile anova testi uygulanmıştır. İnceleme sonucu elde
edilen bulgulara aşağıda Tablo 10.’da yer verilmektedir.
Tablo 10’a göre boyutlar ile bazı yaş grupları arasında
anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacı ile yapılan
Post-hoc testine göre, bireysel faktörler boyutunda 1824 yaş grubu ile 25-35 yaş ve 35-44 yaş grupları arasında fark olduğu, 18-24 yaş grubunun bireysel faktörlere
verdiği önemin daha fazla olduğu görülmektedir. Diğer
faktörler boyutunda 18-24 yaş grubu ile 35-44 Yaş grubu
arasında fark olduğu, 18-24 yaş grubunun diğer faktörlere verdiği önemin daha fazla olduğu görülmektedir. Yine
aynı boyutta 35-44 yaş grubu ile 45-54 Yaş grubu arasında
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YÖNETİM İLE İLGİLİ FAKTÖRLER

BİREYSEL FAKTÖRLER

İŞ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER

DİGER FAKTÖRLER

N

Ortalama

Standart sapma

0-5 yıl

75

2,0870

,54053

6-10 yıl

81

2,2031

,54285

11-15 yıl

63

2,2338

,48235

16-20 yıl

40

2,2523

,45126

21-25 yıl

40

2,1818

,48060

26 yıl ve üzeri

25

2,2582

,35952

Total

324

2,1899

,50039

0-5 yıl

75

2,1030

,40857

6-10 yıl

81

2,3356

,42218

11-15 yıl

63

2,2309

,44231

16-20 yıl

40

2,2886

,46940

21-25 yıl

40

2,1809

,45454

26 yıl ve üzeri

25

2,1531

,39770

Total

324

2,2224

,43693

0-5 yıl

75

2,0367

,46715

6-10 yıl

81

2,1451

,49626

11-15 yıl

63

2,1647

,45449

16-20 yıl

40

2,1594

,45024

21-25 yıl

40

2,1607

,55022

26 yıl ve üzeri

25

2,1700

,50631

Total

324

2,1294

,48310

0-5 yıl

75

1,5822

,58534

6-10 yıl

81

1,7078

,71760

11-15 yıl

63

1,6720

,68912

16-20 yıl

40

1,7833

,73399

21-25 yıl

40

1,6417

,63330

26 yıl ve üzeri

25

1,5333

,60093

Total

324

1,6595

,66534

F

P

,961

,442

2,660

,023

,63400

,599

,75200

,585

Tablo 10: Yaş İle Motivasyonun Boyutları Arasındaki İlişki
YAŞ

YÖNETİM İLE İLGİLİ FAKTÖRLER

N

Ortalama

Standart sapma

18-24 yaş

25

2,0175

,45489

25-34 yaş

103

2,1783

,52962

35-44 yaş

139

2,2086

,47522

45-54 yaş

48

2,2443

,50812

55 yaş ve üzeri

BİREYSEL FAKTÖRLER

9

2,2222

,61676

Total

324

2,1899

,50039

18-24 yaş

25

1,8982

,35435

25-34 yaş

103

2,2718

,37966

35-44 yaş

139

2,2773

,44365

45-54 yaş

48

2,1188

,49875

55 yaş ve üzeri

İŞ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER

9

2,2626

,39742

Total

324

2,2224

,43693

18-24 yaş

25

2,0100

,47860

25-34 yaş

103

2,0862

,45510

35-44 yaş

139

2,1686

,47313

45-54 yaş

48

2,1198

,55721

55 yaş ve üzeri

DİGER FAKTÖRLER

9

2,4028

,47917

Total

324

2,1294

,48310

18-24 yaş

25

1,3733

,50295

25-34 yaş

103

1,6343

,58394

35-44 yaş

139

1,7986

,75992

45-54 yaş

48

1,4444

,50216

9

1,7407

,66202

324

1,6595

,66534

55 yaş ve üzeri
Total

F

P

,956

,432

5,280

,000

1,552

,187

4,155

,003
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Tablo 9: Meslekte Çalışma Yılı İle Motivasyonun Boyutları Arasındaki İlişki
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Tablo 11: Ücret İle Motivasyonun Boyutları Arasındaki İlişki
ÜCRET
YÖNETİM İLE İLGİLİ
FAKTÖRLER

BİREYSEL FAKTÖRLER

DİGER FAKTÖRLER
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İŞ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER

Ortalama

Standart sapma

98

2,0573

,56824

2001-3000 tl

177

2,2491

,40529

3001 tl ve üzeri

49

2,2412

,61533

Total

324

2,1899

,50039

2000 tl ve altı

98

2,1518

,42261

2001-3000 tl

177

2,2260

,43056

3001 tl ve üzeri

49

2,3506

,46577

Total

324

2,2224

,43693

2000tl ve altı

98

2,0536

,46564

2001-3000 tl

177

2,1592

,49308

3001 tl ve üzeri

49

2,1735

,47312

Total

324

2,1294

,48310

2000tl ve altı

98

1,6565

,70093

2001-3000 tl

177

1,6422

,64942

3001 tl ve üzeri

49

1,7279

,65854

Total

324

1,6595

,66534

F

P

5,060

,0007

3,449

,033

1,756

,174

,318

,727

Çalışmada alınan ücret ile boyutlara bakış arasında ilişki
incelenmiş, anlamlı bir fark olup olmadığını analiz etmek
amacı ile anova testi uygulanmıştır. İnceleme sonucu elde
edilen bulgulara aşağıda Tablo 11’de yer verilmektedir.

fark olduğu, 45-54 yaş grubunun diğer faktörlere verdiği önemin daha fazla olduğu görülmektedir. Bu tabloya
göre genç yaş çalışanlar diğer boyut olarak kabul edilen
sosyal parametreye daha çok önem verdiği, motivasyon
üzerinde daha çok etkili olduğu sonucuna varılabilir. Yaşı
daha büyük olan çalışanlar için ise bu boyutun çok anlamlı
olmadığı, motivasyon açısından öncelikleri arasında yer
almadığı söylenebilir.

Tablo 11 incelendiğinde boyutlar ile katılımcıların aldığı
ücrete göre yapılan bazı gruplar arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Gruplar arası homojeniteyi

Tablo 12: Öğrenim Durumu İle Motivasyonun Boyutları Arasındaki İlişki
ÖĞRENİM DURUMU

N

Ortalama

Standart sapma

32

2,2472

,58563

Lise

78

2,0709

,52851

Ön lisans

103

2,2224

,41499

Lisans

53

2,2264

,46581

Yüksek lisans

20

2,3409

,49695

Doktora

38

2,1675

,60025

Total

324

2,1899

,50039

Ortaokul

32

2,1750

,54565

Lise

78

2,1178

,42110

Ön lisans

103

2,2515

,42186

Lisans

53

2,2521

,41263

Yüksek lisans

20

2,2955

,33353

Doktora

38

2,3182

,46917

Total

324

2,2224

,43693

Ortaokul

32

2,3633

,53634

Lise

78

2,0433

,49993

Ön lisans

103

2,1377

,47338

Lisans

53

2,0825

,44461

Yüksek lisans

20

2,2750

,38815

Doktora

38

2,0757

,47179

Total

324

2,1294

,48310

Ortaokul

32

1,9063

,88894

Lise

78

1,5726

,66210

Ön lisans

103

1,7120

,65853

Lisans

53

1,5283

,51654

Yüksek lisans

20

1,6833

,61630

Doktora

38

1,6579

,65065

Total

324

1,6595

,66534

Ortaokul

YÖNETİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER

BİREYSEL FAKTÖRLER

İŞ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER

DİGER FAKTÖRLER
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N
2000 tl ve altı

F

P

1,501

,189

1,601

,159

2,623

,024

1,710

,132
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Tablo 12. İncelendiğinde iş ile ilgili faktörler boyutu ile
öğrenim durumu arasında fark olduğu görülmektedir.
Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacı ile yapılan Post-hoc testine göre, ortaokul mezunları ile
lise mezunları arasında fark olduğu, lise mezunlarının,
ortaokul mezunlarına göre iş ile ilgili faktörlere verdikleri
yanıtlarının ortalamasının yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 13’e göre kurumda çalışma yılı ile motivasyonun
boyutları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Bu
durum kurumda çalışma yılının motivasyonu etkileyen
faktörler üzerinde etkili olmadığı sonucuna varılabilir.
Çalışmada meslek ile boyutlara bakış anlamlı bir fark olup
olmadığı incelenmiş, analiz etmek amacı ile yapılan anova testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular aşağıda Tablo
14’de yer almaktadır.
Tablo 14’e göre meslek ile motivasyonun boyutları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Bu durum motivasyonu etkileyen faktörlerde meslek grubunun önemli olmadığı şeklinde yorumlanabilir.

6.

DEĞERLENDIRME VE TARTIŞMA

Çalışmada motivasyonu etkileyen en önemli faktör olarak,
çalışanların amirleri ile problemlere yönelik tartışabilmesi
ve verilen yetkilerin, sorumlulukların adil ve dengeli olması olarak bulunmuştur. Hastanede çalışanları etkileyen

Tablo 13: Kurumda Çalışma Yılı Durumu İle Motivasyonun Boyutları Arasındaki İlişki
KURUMDA ÇALIŞMA YILI

YÖNETİM İLE İLGİLİ FAKTÖRLER

N

Ortalama

Standart sapma

0-5 yıl

172

2,1653

,53022

6-10 yıl

83

2,2705

,51562

11-15 yıl

32

2,2102

,40487

16-20 yıl

20

2,0091

,39007

21-25 yıl

12

2,0833

,22422

26 yıl ve üzeri

BİREYSEL FAKTÖRLER

5

2,5455

,31492

Total

324

2,1899

,50039

0-5 yıl

172

2,2156

,43126

6-10 yıl

83

2,2486

,45145

11-15 yıl

32

2,2472

,46996

16-20 yıl

20

2,1682

,39711

21-25 yıl

12

2,2318

,42138

26 yıl ve üzeri

İŞ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER

5

2,0564

,51684

Total

324

2,2224

,43693

0-5 yıl

172

2,0683

,48691

6-10 yıl

83

2,2395

,47667

11-15 yıl

32

2,2148

,43095

16-20 yıl

20

2,0375

,48174

21-25 yıl

12

2,1711

,53068

26 yıl ve üzeri

DİGER FAKTÖRLER

5

2,1250

,46771

Total

324

2,1294

,48310

0-5 yıl

172

1,6240

,58305

6-10 yıl

83

1,6827

,75422

11-15 yıl

32

1,7813

,78338

16-20 yıl

20

1,6500

,75297

21-25 yıl

12

1,8056

,73110

5

1,4000

,54772

324

1,6595

,66534

26 yıl ve üzeri
Total

F

P

1,678

,139

,292

,917

1,796

,113

,597

,702
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Çalışmada öğrenim durumu ile boyutlara bakış arasında anlamlı bir fark olup olmadığını analiz etmek amacı
ile anova testi uygulanmış elde edilen bulgulara aşağıda
Tablo 12.’de yer verilmiştir.

Kurumda çalışma yılı ile boyutlara bakış arasında anlamlı
bir fark olup olmadığını analiz etmek amacı ile anova testi
uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara aşağıda Tablo 13.’de
yer edilmektedir.
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sağlamak için ücretler 3 grupta toplanmıştır. Tabloda da
görüldüğü gibi katılımcıların aldığı ücrete göre boyutlara
verilen yanıtlar arasında bazı gruplarda anlamlı farklılıklar
bulunmuştur. Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını
belirlemek amacı ile yapılan Post-hoc testine göre, yönetim ile ilgili faktörler boyutunda 2000 tl altında ücret
alanlar ile 2001-3000 tl arası ücret alanlar arasında fark
olduğu, 2000 tl altında ücret alanların 2001-3000 tl arasında ücret alanlara göre yanıtlarının ortalamasının daha
yüksek olduğu görülmektedir. Bireysel faktörler boyutunda ise 2000tl altında ücret alanlar ile 3001 tl üzeri ücret
alanlar arasında fark olduğu, 2000tl altında ücret alanların
3001 tl üzeri ücret alanlara göre bireysel faktörlere verdikleri yanıtların ortalamasının yüksek olduğu görülmektedir.
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Tablo 14: Meslek Durumu İle Motivasyonun Boyutları Arasındaki İlişki
MESLEK

YÖNETİM İLE İLGİLİ FAKTÖRLER

İŞ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER
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BİREYSEL FAKTÖRLER

DİGER FAKTÖRLER

N

Mean

Standart sapma

Doktor

56

2,2484

,57194

Hemşire/ebe/sm

113

2,2422

,43744

Teknisyen/tekniker

30

2,1788

,35849

İdari personel

24

2,1970

,37975

Diğer sağlık personeli

6

2,2727

,38996

Hizmet satın alma personeli

95

2,0898

,58483

Total

324

2,1899

,50039

Doktor

56

2,3166

,43339

Hemşire/ebe/sm

113

2,2117

,44575

Teknisyen/tekniker

30

2,2061

,39873

İdari personel

24

2,2235

,48028

Diğer sağlık personeli

6

2,4697

,38748

Hizmet satın alma personeli

95

2,1690

,42847

Total

324

2,2224

,43693

Doktor

56

2,1384

,45081

Hemşire/ebe/sm

113

2,1255

,46829

Teknisyen/tekniker

30

2,1292

,52777

İdari personel

24

2,1510

,62443

Diğer sağlık personeli

6

2,2917

,35059

Hizmet satın alma personeli

95

2,1132

,48139

Total

324

2,1294

,48310

Doktor

56

1,6786

,63553

Hemşire/ebe/sm

113

1,6814

,66127

Teknisyen/tekniker

30

1,5222

,67627

İdari personel

24

1,6111

,64206

Diğer sağlık personeli

6

1,5556

,40369

Hizmet satın alma personeli

95

1,6842

,71022

Total

324

1,6595

,66534

motivasyon faktörleri üzerine yapılan bir çalışmada tarafından hastane çalışanları üzerinde kurum içerisinde terfi ve
takdir edilme yapılarının iyileştirilmesi önemli etkileri olan
motivasyon faktörleri olarak bulunmuştur(Ağırbaş ve ark.;
2005: 348). Bireysel faktörler arasında yer alan; çalışanın
çalışma sırasında kendisine güvenmesi, toplum içerisinde
kazandığı saygınlık ve başarıları için aldığı maddi ödül ve
prim motivasyonu arttırıcı en önemli faktörler olarak bulunmuştur. Karakaya ve Ay tarafından yapılan araştırmada
bireysel faktörler grubunda ele alınan; işte yeni beceriler
kazanabilme, mesleğin severek yapılması, çalıştığım iş için
bilgim yeterlidir, kurum için önemli iş yapıyor olmak ve iş
arkadaşlarıyla uyumlu çalışma ile ilgili faktörlerin, çalışanların motivasyonu üzerinde ileri düzeyde önemli olduğu ortaya konmuştur(Karakaya ve Ay;2007:62). Sevimli ve İşcan,
çalışanların motivasyon düzeyini etkileyen, bireysel ve iş
ortamına ait faktörleri incelemiş, araştırma sonuçları yaş,
hizmet süresi ve işle ilgili düşünce gibi bireysel faktörlerle,
statü, örgütsel ortam ve koşullar gibi iş ve iş ortamına bağlı
nedenlerin memnuniyeti büyük oranda etkilediğini ortaya
koymuştur (Sevimli ve İşcan; 2005: 55).
Çalışmada gelecek ve güvence altında olma isteği olarak
değerlendirilebilecek faktörün işle ilgili motivasyonu arttırıcı ifadeler içinde en önemli faktör olduğu ortaya konmuştur. Erdem ve arkadaşları da sağlık çalışanları üzerinde
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F

P

1,201

0,309

1,214

0,302

0,17

0,974

0,366

0,871

memnuniyeti etkileyen en önemli faktörün çalışma koşulları olduğu bulunmuştur(Erdem ve ark; 2008: 199).
Çalışmada motivasyonun arttırılmasına yönelik “Diğer
faktör” boyutunun etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Karakaya ve Ay tarafından yapılan araştırmada bireysel
faktörlerin göre daha etkili olduğu ifade edilmektedir(Karakaya ve Ay;2007:62).
Çalışma motivasyonu etkileyen faktörlerin cinsiyet durumundan etkilenmediğini ortaya koymuştur. Kıdak ve
Aksaraylı tarafından yapılan çalışmada, çalışma koşullarının daha iyi olması da yine kadın çalışanları erkek çalışanlara göre daha motive edici faktör olarak belirlenmiştir(Kıdak ve Akasaraylı;2009;87). Çalışmada bekar çalışanların
diğer faktörler içinde yer alan iletişim, sosyal aktivite ve
ulaşım parametrelerinin motivasyonu arttırmada daha
önemli olduğunu ifade ettikleri görülmektedir.
Motivasyonu etkileyen boyutların yaş grupları göre değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Konuya ilişkin Kıdak ve
Aksaraylı tarafından yapılan çalışmada genç çalışanlar
üzerinde; çalışma koşuları, yönetim, ücret ve sorumluluk faktörlerinin motive edici etkisinin daha güçlü olduğu saptanmıştır(Kıdak ve Akasaraylı;2009;87). Soykenar
tarafından yapılan araştırmada ise sağlık personelinin

SÖZEL BİLDİRİLER

Çalışmada, çalışma yılı ile motivasyonun boyutları
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamış, Kıdak ve Aksaraylı
tarafından yapılan çalışmada da meslekte çalışma yılı ile
motivasyon faktörleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır(Kıdak ve Akasaraylı;2009;87). Çalışma bu yönü ile
birbirini desteklemektedir. Çalışmada meslek gruplarına
göre motivasyonu etkileyen faktörlerde değişiklik olmadığı ortaya konmuştur.

7.

SONUÇ VE ÖNERILER

Hasta/çalışan güvenliğini ve memnuniyetini sağlayarak,
kaliteli ve etkin hizmet sunumu için farklı meslek gruplarıyla hizmet sunan sağlık kurumlarında belirlenen amaca
ulaşmak için çalışanların motivasyonunu arttırmaya yönelik faktörler bilinerek, motivasyon arttırıcı faaliyetlerde
bulunulması gerekmektedir. Farklı rol, statü ve kişilikteki
çalışanların hastane amaçları doğrultusunda motive edilebilmeleri için beklentilerinin bilinmesi, mümkün olduğunca karşılanmaya çalışılması ve motivasyonlarının arttırılması gerekmektedir.
Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar doğrultusunda
kurum yöneticilerinin çalışanların verimliliğini arttırarak,
etkin hizmet üretimi sağlamak için çalışanların motivasyonunu arttırmak için özellikle yaş grupları, alınan ücret
ve öğrenim durumuna göz önüne alarak diğer faktörler
boyutu altındaki faktörlere yönelik plan yapması ve uygulamaya geçerek çalışanlara hissettirmesi, göstermesi
gerekmektedir. Bu doğrultuda hizmet kalitesi, hasta güvenliği ve memnuniyeti artarken, çalışan memnuniyeti de
aynı oranda artacaktır.

7.1.

Sağlık Hizmetleri Üzerindeki Etkisi

7.2.

Elde Edilen Sonuçlar

Çalışmamızda motivasyonu yönetsel boyutta “çalışanların
amirleriyle problemlerini tartışabilmesi ve kişiye verilen
sorumluluk ve yetkinin dengeli dağıtılması” nin en fazla
etki eden parametreler olduğu, bireysel boyutta çalışanların mesleğini icra ederken kendine güvenmelerinin iş
verimini arttırdığı, işle ilgili boyutta emeklilik, sigorta gibi
sosyal güvenliklerin en fazla motive eden parametre olduğu tespit edilmiştir. Diğer faktörler boyutunda bölümler arası ve iş arkadaşları arasındaki iletişimin, iş dışında,
eğlenceler, sportif uğraşıların vb. sosyal imkânların olması
ve ulaşım imkânlarının yeterli olması ise, motivasyona etki
eden diğer boyutlara göre en yüksek ortalamaya sahip
bulunmuştur.
Motivasyonu etkileyen en önemli faktörün çalışanların
amirleri ile problemlere yönelik tartışabilmesi ve verilen
yetkilerin, sorumlulukların adil ve dengeli olması olarak
bulunmuştur.
Motivasyonu etkileyen boyutların yaş grupları, alınan
ücret ve öğrenim durumuna göre değiştiği sonucuna
ulaşılmıştır.

7.3.

Öğrenilen Dersler
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Motivasyon boyutları ile katılımcıların aldığı ücrete göre
değiştiği sonucuna varılmıştır. Soykenar tarafından yapılan sağlık personelinin motivasyonuna etki eden faktörlere ilişkin çalışmada ise aylık gelir durumuna bağlı olarak
değişmediği ortaya konmuştur. Çalışmada motivasyonu
etkileyen faktörler ile öğrenim durumu arasında fark olduğu, lise mezunlarının, ortaokul mezunlarına göre iş ile
ilgili faktörlere verdikleri yanıtlarının ortalamasının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Karakaya ve Ay tarafından yapılan araştırmada eğitim durumu açısından, yapılan işin takdir edilmesi, kararlara katılma ve iş yükünün
aşırı olmaması faktörleri anlamlı bulunmuştur(Karakaya
ve Ay;2007:63).

sağlanmasıdır. Etkin hizmet sunumu ile birlikte verimliliğin arttırılması hedeflenmektedir. Verimlilik çıktılar ve
girdiler arasındaki oran olup, sağlık sektöründe bu oran
iç ve dış müşteri olan hasta ve çalışanın memnuniyetinin
artması ile doğru orantılıdır. Çalışanların motivasyon faktörlerinin tespit edilerek, motivasyonlarının arttırılması,
çalışan memnuniyeti sağlanarak, etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması, olası hataların önüne geçilmesi, bu
doğrultuda hasta güvenliği ve memnuniyetinin sağlanması sağlık hizmetleri üzerine en önemli etkisidir.
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motivasyonuna etki eden bireysel, yönetsel ve işle ilgili
faktörler yaşa bağlı olarak değişmemekte, diğer faktörler
değişmektedir(Soykenar;2008;71-74).

Hastanelerde farklı statüde çalışanların motivasyonunu
etkileyen farklı faktörler bulunmaktadır. Yöneticilerin,
çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörlerin tümünü inceleyip dikkate alarak, kurumlarında bölümlerin
uyumlu işbirliği içerisinde personeli temel alan bir yönetim sistemini oluşturmaları gerekmektedir. Bu sistemin
oluşturulmasında yine çalışanların düşünceleri alınmalı,
katılımcı olmaları sağlanmalıdır. Sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerini başarıya ulaşmasında en önemli faktör çalışanlardır. Çalışanların motivasyonu sağlanarak etkin ve
verimli hizmet sunumu sağlanacaktır.

8.

Araştırma Bütçe ve Finansmanı

Araştırmada herhangi bir maddi bütçeye ihtiyaç duyulmamış, hastane bünyesinde bulunan malzemeler
kullanılmıştır.

Çalışanların Motivasyonunun sağlanmasının en temel nedenlerinden bir tanesi etkin hizmet sunumunun
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ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMÜNDE KULLANILANYÖNETİM
STRATEJİLERİ: BAŞHEKİM VE SAĞLIK BAKIM
HİZMETLERİ MÜDÜRÜ ÜZERİNE BİRÇALIŞMA
Şehrinaz POLAT1, Hanife TİRYAKİ ŞEN2, Nihal ÜNALDI3, Tuğba ÖZTÜRK YILDIRIM4,
Sevginar AKIN SAKARYA5
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İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
4
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
5
Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
1

Bu çalışma hastanede görev yapan başhekim ve sağlık bakım hizmetleri müdürlerinin çatışma nedenlerine yönelik bakış açılarını
ortaya koymak amacıyla tanımlayıcı tasarımda gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini İstanbul’daki 6 Kamu Hastaneler Birliğine
bağlı 56 hastanede görevli başhekim ve sağlık bakım hizmetleri müdürü, örneklemini ise, araştırmaya katılmayı kabul eden
41 başhekim ve 43 sağlık bakım hizmetleri müdürü olmak üzere toplam 84 hastane yöneticisi oluşturdu. Çalışmada kullanılan
veri toplama aracı, hastane yöneticilerinin kişisel ve mesleki özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan ve Çatışma Yönetim
Stratejileri Ölçeğinden yararlanılarak oluşturuldu. Çalışmanın veri analizlerinde, tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart
sapma, medyan, sıklık), karşılaştırma analizleri (Student-t testi, Mann-whitney-U testi), Pearson korelasyon analizleri kullanıldı.
Araştırma sonucunda hastane yöneticilerinin çatışma çözüm yöntemlerinden en çok bütünleştirme, en az hükmetme stratejisini
kullanmayı tercih ettikleri belirlendi. Ayrıca yöneticilerin çatışma çözme yöntemleri ile yaş, görevde bulunma süreleri ve meslekte
bulunma süreleri ile ilişki olmadığı, yönetim eğitimi alma durumlarına ve görevlerine göre farklılık göstermediği saptandı.
Araştırma sonucunda, kurumsal amaçların gerçekleştirilmesinde başarıyı etkileyen bir faktör olarak görülen çatışmaların
çözümü için hastane yöneticilerine yönelik eğitimler verilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Çatışma, Çatışma Yönetimi, Başhekim, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Hastane
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2

MANAGEMENT STRATEGIES WHICH ARE USED IN CONFLICT RESOLUTION: A STUDY ON HEAD PHYSICIAN AND HEALTH
CARE SERVICES DIRECTOR
SUMMARY
This study was carried out in descriptive concept to state reasons of conflict oriented view points of head physicians and
health care services directors working at hospital. Head physicians and health care service directors charged in 56 hospitals
affiliated 6 Public Hospitals Associations in Istanbul costituted universe of study and 41 head physicians and 43 health care
services directors in all 84 hospital managers accepted to participate the research constituted sample of study. Data collecting
tool which was used in the study was formed by determining personal and professional characteristics of hospital managers
oriented questions and Conflict Management Strategies Scale. It was used in data analysis of study that desciriptive statistics
(average, standart deviation, median, frequency), comparison statistics (student-t test, Mann-whitney-U test), correlation
analysis (Pearson and Spearman). In result of study it was determined that hospital managers mostly prefer to use integration
and least domination strategy among conflict resolve methods. Additionally it was established that there wasn’t a correlation
between conflict resove methods of managers and age, in charge times, working age and they didn’t range in respect of their
situations of recieve management training and positions. In result of study, hospital managers oriented training of conflict
resolve which is a factor affects success in achievement of institutional goals can be suggested.
Keywords: Conflict, Conflict Management, Head Physician, Health Care Director, Hospital.

389

SÖZEL BİLDİRİLER

1.

GİRİŞ
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Bireyler, gruplar ve örgütler amaçlarını gerçekleştirmek
için çalışırlarken sürekli bir etkileşim halinde olup bu süreçte taraflar arasındaki, uyuşmazlık ve tutarsızlıklar çatışmaların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (Çıtak
ve Çam, 2011:165). Sağlık bakım organizasyonlarında güvenli, etkili ve yeterli hasta bakımı vermek için bir arada
çalışmak zorunda olan farklı uzmanlık, deneyim ve statüye sahip çalışanlar bulunmaktadır. Bu nedenle çatışmalar,
farklı rolleri olan meslek grupları arasında meydana gelebileceği gibi, meslek gruplarının kendi içerisinde de meydana gelmektedir (Yılmaz ve Öztürk, 2011:146).
Çatışma, kişinin içinde bulunduğu sosyal ortam ve zaman
dilimi içinde istemediği durumlarla karşı karşıya kalması
ve bir sonuç için zorlanması durumunda, gerçekleştirdiği davranış, ulaştığı duygusal yapı olarak tanımlanabilir
(Karcıoğlu vd., 2011:329). Örgüt içerisinde çatışma; bireyler ve grupların birlikte çalışma sorunlarından kaynaklanan ve normal faaliyetlerin durmasına veya karışmasına neden olan olaylar olarak tanımlanabilir (Baykal ve
Kovancı, 2008:22). Örgütlerde çatışmaya neden olabilecek
birçok faktörden söz etmek mümkündür. Yöneticilerin
yönetim tarzı, denetim biçimleri, iletişim eksikliği, çalışanların iş yapmada bilgi ve beceri eksikliği, faaliyetlerin
zamanlamasında karşılıklı bağlılık, kaynak yetersizliği ve
ortak kullanımları, örgütsel görev ve sorumluluklarda karşılıklı bağımlılık, rekabetçi ödüllendirme ve kariyer sistemi,
paylaşılan görüş ve değerlerin azlığı, personel yetersizliği,
işlerin yoğun olması, örgütsel ve/veya bireysel amaçların
farklıkları, bilgi sağlama ve gönderme farklılıkları, yenilik
ve değişimlere uyum, dış faktörler bunlar arasında sayılmaktadır (Örnek, 2013:29).
Hastanelerde çatışmanın ortaya çıkaracağı yararları kullanabilmek bununla birlikte iş tatminsizliği/performans
düşüklüğünün yaşanması, hasta bakımının olumsuz etkilenmesi, maliyetlerin artması gibi çatışmaların olumsuz
etkilerini de önlemek için ortaya çıkan çatışmaları etkili
yönetmek gerekmektedir (Yılmaz ve Öztürk, 2011:146).
Örgütsel çatışmaların olumsuz yönleri daha çok, çatışmanın yanlış yönetilmesi ya da çatışmaya hiç müdahale
edilmemesi sonucunda ortaya çıkabilmektedir (Altan,
2010:162). Çatışmalar, iyi yönetilmediğinde örgüt içerisinde çalışanların yoğun olarak stres, kırgınlık, güvensizlik,
çalışanların tedirginlik yaşamalarına, iletişim problemlerine, grup içindeki işbirliği ve ekip çalışmasının bozulmasına, motivasyon ve iş doyumunun düşerek örgütsel
etkinliğin ve verimliliğin azalmasına neden olduğu, uygun
çözüm yolları kullanılarak yönetildikleri zaman ise güvenli
bir örgüt ikliminin oluşmasının sağlanacağı belirtilmektedir (Altuntaş ve Harmancı, 2010:53).
Bu bağlamda, özellikle yöneticiler, iş yaşamı içinde zamanlarının önemli bir kısmını olası veya mevcut çatışmaların
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yönetimine ayırmak zorundadırlar. Bireysel ve bütün olarak örgütsel amaçların başarıya ulaşabilmesi açısından
çatışmaların hangi ortamda olursa olsun, çatışmaların doğal karşılanarak yönetilmesi ve değerlendirilmesi ve yapıcı
yönlerinin ortaya çıkarılması gerektiği vurgulanmaktadır
(Ada, 2013:61).

1.1.

Çalışmanın Amacı

Bu çalışma, hastanede görev yapan başhekim ve sağlık bakım hizmetleri müdürlerinin kullandıkları çatışma
çözüm stratejilerini ortaya koyarak çeşitli değişkenler
açısından farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla
gerçekleştirilmiştir.

2.
2.1.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini İstanbul’daki 6 Kamu Hastaneler
Birliğine bağlı 56 hastanede görevli Başhekim ve Sağlık
Bakım Hizmetleri Müdürü olmak üzere 112 yönetici oluşturdu. Araştırmanın örneklemi için herhangi bir seçim
yöntemine gidilmemiş olup araştırmaya katılmayı kabul
eden 41 Başhekim ve 43 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
olmak üzere toplam 84 yönetici oluşturdu.

2.2.

Veri Toplama Aracı

■■ Kişisel ve Mesleki Bilgi Formu: Katılımcıların kişisel
ve mesleki özelliklerini belirlemeye yönelik, yaş, cinsiyet, meslek, görevde ve meslekte çalışma süresi, yönetim eğitimi alma durumundan oluşan form
■■ Çatışma Yönetim Stratejileri Ölçeği (ÇYSÖ): Rahim
(1983) tarafından geliştirilmiş (Rahim, 2000), Gümüşeli
(1994) tarafından Türkçe geçerlilik güvenilirliği yapılmış olup 5’li Likert ölçek tarzında (1:Çok az, 2: Az, 3:Ara
sıra, 4:Çoğunlukla, 5:Her zaman) tarzında derecelendirilmiş olup 28 maddeden oluşmaktadır. Ölçeği oluşturan beş alt boyut incelendiğinde,
■■ Bütünleştirme alt boyutu (7 madde-“Bir sorunu birlikte çözebilmek için onlarla tam bir bilgi alışverişi
yaparım”),
■■ Ödün verme/Uyma alt boyutu (6 madde- “Onların
beklentilerini karşılamaya çaba gösteririm”),
■■ Hükmetme alt boyutu (5 madde- “Kendi lehime karar çıkarmak için bilgi ve becerilerimi kullanırım”),
■■ Kaçınma alt boyutu (6 madde-“Onlarla görüş ayrılıklarımı açıkça tartışmaktan kaçınırım”)
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2.3.

Araştırmanın Etik Yönü

Araştırma için etik kurul onayı ve araştırmanın yapıldığı kurumlardan gerekli izinler alındı. Çatışma Yönetim
Stratejileri Ölçeği’nin kullanımı için ölçek sahibi Ali İlker
Gümüşeli’nden izin alındı. Araştırma için Etik Kurul onayı
ve Kamu Hastaneleri Birliklerinden izin alındı. Araştırmaya
katılmaya gönüllü olan Başhekim ve Sağlık Bakım
Hizmetleri Müdürlerine bilgilendirme yapılarak anket formu verildi, cevaplandıktan sonra geri alındı.

2.4.

Verilerin Analizi

İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher
Statistical System-2007) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma, medyan, sıklık) yanı sıra
değişkenlerin gruplar arası karşılaştırmalarında Student
t test, gruplar arası karşılaştırmalarda Mann Whitney U
testi, Pearson Korelasyon ve Spearman’s korelasyon analizi kullanıldı. Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, anlamlılık
p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.

3.

BULGULAR

Çalışmaya katılan hastane yöneticilerinin %44’ü (n=37)
erkek, %56’sı (n=47) kadın yöneticilerden oluşurken katılımcıların %48,8’i başhekim (n=41), %51,2’sinin ise sağlık
bakım hizmetleri müdürü olarak görev yaptığı belirlendi.
Katılımcıların yaş ortalamasının 42,98±7,34, yönetimdeki
görev sürelerinin ortalama 3,55±1,03 yıl, meslekteki görev
sürelerinin ortalama 21,38±6,54 yıl olduğu görülmektedir.
Katılımcıların büyük çoğunluğu (%85,7) yönetim konusunda eğitim aldıklarını ifade ederken yine tamamına yakınının (%93,1) bu eğitimi lisansüstü eğitim şeklinde aldıkları
saptandı (Tablo 1).
Katılımcıların Çatışma Yönetimi Stratejileri Ölçeğinin en
yüksek puan alınan alt boyutlarına göre sıralandığında,
Bütünleştirme Stratejisi alt boyutu (4,21 ± 0,34), Uzlaşma
Stratejisi alt boyutu (3,70 ± 0,51), Ödün Verme Stratejisi
alt boyutu (3,53 ± 0,44), Kaçınma Stratejisi alt boyutu (2,86
± 0,59), Hükmetme Stratejisi alt boyutu (2,51 ± 0,53) şeklinde sıralandıkları saptandı. Yöneticilerin, çatışma çözme

Yaş (yıl)
Yönetimde Görev
Süresi (yıl)
Meslekte Görev Süresi
(yıl)
Cinsiyet
Görevi

Akademik Unvan

Yönetim Konusunda
Eğitim Durumu
Yönetim Konusunda
Aldığı Eğitim (n=72)

Min-Max

Ort±SS

27-58

43,0 ± 7,34

2 ay-23 yıl

3,55 ± 1,03

8-35 yıl

21,4 ± 6,54

n

%

Erkek

37

44

Kadın

47

56

Başhekim

41

48,8

Sağlık Bakım
Müdürü

43

51,2

Prof. Dr.

9

10,7

Doç. Dr.

13

15,5

Uzman
Doktor

21

25

Hemşire

27

32,1

Uzman
Hemşire

14

16,7

Eğitim Almış

72

85,7

Eğitim
Almamış

12

14,3

Lisans

5

6,9

Lisans Üstü

67

93,1

stratejilerinden en fazla Bütünleştirme stratejisi yöntemini, en az Hükmetme stratejisi yöntemini kullandıkları
belirlendi (Tablo 2). Çatışma yönetiminde yöneticiler için
önemli olanın; çatışma taraflarının her birinin kazanmasını hedefleyen, taraflar arasında iletişimi sağlayan bütünleştirme stratejisinin kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Araştırmaya katılan yöneticilerin de tercihlerini bu
yönde kullandıkları görülmüştür. Hastane yöneticilerinin
çalışanların sorunlarını açıkça tartışabilmeleri ve sonucunda iş tatmini ve çalışan motivasyonunu olumlu yönde
etkileyerek sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artırmak
açısından bu stratejiyi tercih etmiş oldukları söylenebilir.
Ayrıca yöneticiler hükmetme stratejisini en az kullanmayı
tercih ederek sahip oldukları yetkileri kullanmayı en sona
bıraktıkları söylenebilir. Bu stratejinin uzun dönemde kişisel ve kurumsal dinamikleri olumsuz etkileyerek daha
büyük çatışmalara yol açabileceği düşünülebileceği yöneticiler tarafından en az tercih edildiği söylenebilir.
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Beşli dereceleme ölçeğine uygun olarak elde edilen ortalama puanların derecelendirilmesi ve yorumlanması için
1.00-1.79 (çok az); 1.80-2.59 (az); 2.60-3.39 (ara sıra); 3.404.19 (çoğunlukla); 4.20-5.00 (her zaman) şeklinde puan
aralıkları kullanılmıştır.

Tablo 1: Katılımcıların Kişisel ve Mesleki Özelliklerine İlişkin
Bulgular (N=84)

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

■■ Uzlaşma alt boyutu (4 madde-“Bir çıkmazı çözmek
için orta bir yol bulmaya çalışırım”) şeklinde olduğu
belirtilmektedir (Rahim, 2000).

Araştırma bulgusuyla paralel olarak, Yılmaz ve Öztürk
(2011) çalışmasında yönetici hemşirelerin çatışmaları
çözerken öncelikle bütünleşme, sonra uzlaşma ve daha
sonra uyma stratejilerini kullandıkları, hükmetme ve
kaçınma stratejilerini ise daha az tercih ettikleri saptanmıştır. Iglesias ve Vallego’nun (2012) hemşireler üzerinde
yaptığı çalışmasında ise hemşirelerin çatışma çözümünde
en fazla uzlaşma stratejisini kullandıklarını saptamıştır.
Mohamed ve Yousef’ın (2014) çalışmasında farklı olarak,
yönetici hemşirelerin astları ile çatışmalarda en fazla hükmetme yöntemini kullandığı bildirilmiştir.
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Yöneticileri yönetimdeki görev süreleri ve meslekte çalışma süreleri ile katılımcıların Çatışma Yönetimi Stratejileri
Ölçeğinin alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı
(p>0,05).

Tablo 2: Katılımcıların Çatışma Yönetim Stratejileri Ölçeğinin
Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamaları (N=84)
Çatışma Yönetimi Stratejileri Ölçeği Alt Boyutları

Ort ± SS

Bütünleştirme Stratejisi

4,21 ± 0,34

Ödün Verme Stratejisi

3,53 ± 0,44

Hükmetme Stratejisi

2,51 ± 0,53

Kaçınma Stratejisi

2,86 ± 0,59

Uzlaşma Stratejisi

3,70 ± 0,51

Kıdak ve arkadaşlarının (2011) hastanede görev yapan yöneticiler üzerinde yaptığı çalışmada ise, yönetim deneyimi ve çalışma süresi daha fazla olan yöneticilerin çatışma
çözümünde daha çok bütünleştirme stratejisini kullandığı
belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışma ile benzer olarak Baykal
ve Kovancı’nın (2008) çalışmasında, üstlerle astların çatışmasında kurumda çalışma süresinin, çatışma yönetim
stratejileri belirlemede herhangi bir etkisinin olmadığı belirtilmiştir. Yaman ve Türker (2011), görev süresine göre
ödün verme stratejisini kullanmada farklılık olduğunu,
görev süresi 0-10 yıl arasında olanların ödün verme stratejisini, görev süresi 21 yıl ve üzeri olanlardan daha az kullandığını belirtmiştir.

Yöneticilerin yaşları ile Çatışma Yönetimi Stratejileri
Ölçeğinin alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı
(p>0,05) (Tablo4).
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VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Yöneticilerin görevlerine göre, Çatışma Yönetimi
Stratejileri Ölçeğinin alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık belirlenmedi (p>0,05) (Tablo 3).

Çalışma bulgusuyla paralel olarak Polat (2004), Baykal ve
Kovancı (2008), Ünlü ve arkadaşları (2014) çalışmalarında
olduğu gibi anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Buna karşılık
Başer ve Kaya’nın (2010), yöneticiler üzerinde yaptıkları çalışmada, 20-29 yaş grubunda kaçınma, 30-39 yaş grubunda ve
40 ve üzeri yaş grubunda tümleştirme yönteminin en yüksek
ortalamaya sahip olduğu bildirilmiştir. Kıdak ve arkadaşlarının (2011) hastanede görev yapan yöneticiler üzerinde yaptığı çalışmalarında, yaşı yüksek olan yöneticilerin daha çok
bütünleştirme stratejisini kullanıldıkları belirlenmiştir.

Son olarak yöneticilerin yönetim konusunda eğitim alma
durumuna göre, Çatışma Yönetimi Stratejileri Ölçeğinin
alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
olmadığı saptandı (p>0,05) (Tablo5). Bu bulgunun aksine
Tunç ve Kutanis’in (2014), çalışmasında, meslekte toplam
çalışma süresine göre kaçınma, hükmetme ve uzlaşma
stratejilerinde katılımcıların puan ortalamaları arasında
anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.

Tablo 3: Yöneticilerin Görevlerine Göre Çatışma Yönetimi Stratejileri Ölçeği Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamalarının
Karşılaştırılması (N=84)
Görevi
Başhekim
(n=41)

Çatışma Yönetimi Stratejileri Alt Boyutları
Ort±SS

Sağlık Bakım Hiz. Müdürü
(n=43)

Min-Max (Med)

Ort±SS

Min-Max (Med)

p

b

Bütünleştirme Stratejisi

4,21±0,37

3,43-5,0 (4,1)

4,20±0,30

3,43-4,71 (4,1)

0,921

Ödün Verme Stratejisi

3,58±0,42

2,33-4,33 (3,6)

3,48±0,45

2,50-4,83 (3,5)

0,299

Hükmetme Stratejisi

2,50±0,56

1,60-3,80 (2,6)

2,52±0,50

1,60-3,80 (2,6)

0,877

Kaçınma Stratejisi

2,91±0,53

1,67-4,0 (3,0)

2,81±0,64

1,67-4,0 (3,0)

0,456

Uzlaşma Stratejisi

3,73±0,51

2,0-4,50 (3,7)

3,68±0,51

2,50-4,75 (3,7)

0,650

Student T testi

b

Tablo 4: Yöneticilerin Yaş, Yönetimdeki Görev Süreleri ve Meslekte Çalışma Süreleri ile Çatışma Yönetim Stratejileri Alt Boyutları
Arasındaki İlişki (N=84)
Çatışma Yönetimi Stratejileri Alt
Boyutları

Yönetimdeki Görev Süreleri
P

Bütünleştirme Stratejisi

0,058

Ödün Verme Stratejisi
Hükmetme Stratejisi

Meslekte Çalışma Süresi

r

p

r

p

0,602

-0,097

0,378

0,062

0,573

0,073

0,508

-0,148

0,180

-0,112

0,311

0,117

0,291

-0,084

0,448

0,127

0,250

Kaçınma Stratejisi

0,190

0,083

-0,034

0,761

0,047

0,672

Uzlaşma Stratejisi

0,109

0,325

-0,103

0,353

0,031

0,779

c
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Tablo 5: Katılımcıların Yönetim Konusunda Eğitim Alma Durumlarına Göre Çatışma Yönetimi Stratejileri Ölçeği Alt Boyutlarından
Aldıkları Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması
Yönetim Konusunda Eğitim Alma
Çatışma Yönetimi Stratejileri Alt Boyutları

Eğitim Almış (n=72)

Eğitim Almamış (n=12)

p

a

Ort±SS

Min-Max (Medyan)

Ort±SS

Bütünleştirme Stratejisi

4,19±0,33

3,43-5,0 (4,1)

4,33±0,37

3,43-4,71 (4,4)

0,989

Ödün Verme Stratejisi

3,56±0,43

2,33-4,83 (3,6)

3,34±0,47

2,50-4,33 (3,3)

0,133

Min-Max (Medyan)

Hükmetme Stratejisi

2,47±0,53

1,60-3,80 (2,5)

2,75±0,49

2,0-3,40 (2,6)

0,925

Kaçınma Stratejisi

2,90±0,60

1,67-4,0 (3,0)

2,61±0,44

2,0-3,67 (2,5)

0,497

Uzlaşma Stratejisi

3,71±0,49

2,0-4,75 (3,7)

3,62±0,63

2,25-4,25 (3,8)

0,437

4.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Günümüz modern yönetim anlayışı içerisinde kurumlardaki çatışmaları yok saymak ya da tamamen ortadan
kaldırmak doğru bir yaklaşım olarak görülmemektedir.
Kişilikleri, beklentileri birbirinden tamamen farklı olan bireylerin bulunduğu her ortamda çatışmaların varlığı doğal
olarak kabul edilmelidir. Bu noktada kurum yöneticilerinin
yapması gereken, var olan çatışmaların kurumun amaç ve
hedefleri doğrultusunda başarılı bir şekilde yönetilerek,
örgütsel etkinliğe, yaratıcılığa ve yüksek performansa katkı sağlanmasına çalışmak olmalıdır. Bu araştırma sonucunda hastane yöneticilerinin bütünleştirme ve ikinci sırada ödün verme (uyma) stratejilerini kullanarak var olan
çatışmaları çözmeyi tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Bu bağlamda kurum yöneticilerinin olası veya var olan çatışmaların çözümlerine ve yönetimlerine yönelik,
Çatışmalardan etkin bir şekilde yararlanabilmek,
yöneticilerin çatışmaları yönetme yöntemleriyle yakından
ilgilidir. Bu bağlamda, kurum yöneticilerinin kaçınma veya
taviz verme gibi çatışmaları erteleyen ya da örgüte katkısı
sağlama olasılığı düşük olan yöntemlerden uzak durmaları,
Hizmet içi eğitim programlarında çatışma yönetimi ve sorun çözme gibi konulara yer verilmesi,
Kurumlarda çatışmalara neden olabilecek örgütsel belli
başlı konular olan iş yükünün fazlalığı, kaynak ve malzeme sıkıntısı, iletişim ve işbirliği sağlamada sorun yaşanmasını engellemeye yönelik girişimlerde bulunulması ve
çalışanlara da bunun hissettirilmesi şeklinde önerilerde
bulunulabilir.
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HEKİM VE HEMŞİRELERİN GÜVENLİK RAPORLAMA
SİSTEMİNE KATILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
Uzm. Hem. İlkay YILDIZ1, Prof. Dr. A. Hüseyin BASKIN2
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalite Yönetim Birimi, ilkay.yildiz@hotmail.com
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Ana Bilim Dalı, huseyin.baskin@gmail.com

1

ÖZET
Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon kavramında “sağlık hizmetlerinde kalite” 6 temel kriter taşır: 1. Söz verilen zamanda,
2. Etkin, 3. Verimli, 4. Güvenli ve emniyetli, 5. Adil, 6. Hasta ve hasta yakını odaklı sağlık hizmeti, kalitelidir. Güvenli ve emniyetli
olan çalışma ve hizmet ortamı, hasta ve hasta yakını ile çalışanların güvenliği ve emniyetini esas alır. Kalite yönetim sistemleri
rasyonel, “kanıta dayalı” yönetimlerdir. Kanıt, kayıttır. Günümüzde ve gelecekte “kayıtlar” dijital raporlama sistemlerince sağlanır.
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Araştırmamızda amaç eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerin güvenlik raporlama sistemine katılımını ve
hasta güvenliğini tehdit eden tıbbi hataların bildirimi konusunda yönetimin yaklaşımının çalışanlardaki algısını değerlendirmektir.
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hekim ve hemşire olarak çalışan 440 personele “Agency to Healthcare Research
and Quality”nin hasta güvenliği iklimi anketinden uyarlanan anket uygulanmıştır.
Sonuçlar araştırmaya katılanların çoğunluğunun kurumda güvenlik raporlama sisteminin varlığının farkında olduğunu
göstermektedir. Verilen yanıtlar hemşirelerin hekimlere göre bu konuda farkındalıklarının yüksek olduğunu yansıtmaktadır.
Araştırmamıza katılan erkek nüfusun ilaç istemi ile ilgili hatalarda duyarlı davrandıkları, ilaç uygulaması ile ilgili hatalarda kadın
nüfusun erkeklere göre daha duyarlı oldukları görülmüştür. Yönetimin çalışanları suçlamadan uzak, teşvik edici, olumlu bir
yaklaşım sergilemesi bildirimi artıracaktır. Bildirimi yapılan olayların analiz sonuçlarının çalışanlarla paylaşılması, güvenlik
raporlama sistemine katılımı ve inandırıcılığı artıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi hata, olay bildirimi, güvenlik raporlama sistemi

EVALUATION OF ATTENDING DOCTORS AND NURSES TO EVENT REPORTING SYSTEM EDUCATION AND RESEARCH
HOSPITAL CASE
SUMMARY
There are six basic criteria for improving health quality and accreditation with regard of “Quality in Health services”: 1. On time
as promised 2.Efficient 3. Productive 4. Safely and secure 5. Equitable 6. Patients and relatives centered. Safe and secure work
and service environment is based on the security and the safety of the patients, their relatives and the employees as well.
Quality management systems are rational “ evidence based” methods. Evidence means recording which is provided with digital
reporting systems at the present time and in the future.
Our research aims evaluating the participation of doctors and nurses working in an education and research hospital to the
safety reporting system and to evaluate the perception of the employees of the administration’s approach to reporting medical
errors that threaten patient safety.
The questionnaire was given to 440 staff working as doctors and nurses in Tepecik Training and Research Hospital. The
questionnaire was adapted from patient safety climate survey of “Agency to Healthcare Research and Quality”. The results indicate
that the majority of participants in the research are aware of the existence of the event reporting system in the organization.
Results have shown that nurses have higher awareness comparing to doctors. The male population who participated in our
study is relatively more sensitive in asking for medication while women participants are seen to be more sensitive in medication
practice than men. It is very important to consider the definition, preceding, timing of the processes and also to take feedbacks.
The efficient utilization of surgical safety checklist and complete reports not only allow control of preventable medical error
to happen but also present as an important control mechanism in the operation units. The management must encourage the
employees to make reports by presenting persuading and positive attitude. Also incriminating attitudes should be abandon to
increase contributions. Sharing information with the employees about the analysis of the reports will provide the participation
and cogency of event reporting system.
Keywords: Medical error, event reporting, event reporting system
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1.1.

GİRİŞ
Güvenlik ve Hasta Güvenliği Kavramları

Güvenlik kavramı insan yaşamının her döneminde önemli
bir yere sahiptir. Güvenlik toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi ve emniyet anlamına gelmektedir (Türk Dil
Kurumu Türkçe Sözlüğü, 2005:817).
“Institute of Medicine” (IOM) raporunda hasta güvenliği
“hastalara olan zararın önlenilmesi” olarak tanımlamış ve
kaliteli sağlık bakımının elde edilmesinde ayırt edilmez bir
olgu olarak tanımlanmıştır (Aspden vd, 2004, Kılıç, 2009).
Hasta güvenliğini riske eden potansiyel ve gerçek olayların bildirimi, kayıt altına alınması ve sınıflandırılarak istatistiksel verilere dönüştürülmesini sağlayacak bir raporlama sisteminin kurulması, hasta güvenliğini sağlamanın
olmazsa olmazıdır. Raporlama sistemi veri toplayan ve raporlayan teknik bir sistem olmanın ötesinde hasta güvenliği kültürünün inşa edilmesi açısından çok kritik bir işleve
sahiptir (Tak, 2010:89).
Sağlık hizmeti sunumunda oluşan hatalar hastada ölüm
ya da sakatlık gibi geri dönüşü olmayan durumlar yarattığı gibi sağlık çalışanları için de istenmeyen sonuçlar
doğurmaktadır.
Tıbbi hata bildirimleri sunulan planlanmış sağlık hizmeti
süreçlerinin gözden geçirilmesi, kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi, riskli süreçlerin gözden geçirilmesine olanak sağlamaktadır.
Çalışanlar tarafından bildirilmeyen tıbbi hatalar sağlık hizmeti sunum sürecinde tekrarlamakta ve hastalar zarar
görmeye devam etmektedir. Hekimler ve diğer hastane
profesyonelleri açısından bakıldığında hataların gizlenmesinin en önemli nedeni hasta veya hasta yakınları tarafından mahkemeye verilme korkusudur. Ayrıca imaj
kaybı, meslektaşların suçlamasına ve ayıplamasına maruz
kalma korkusu da eşlik etmektedir. Bu nedenle tıp hataları konusunda amaç cezalandırma değil, bozuk olan sistemlerin tamiri olmalıdır (Çakmakçı ve Akalın, 2010:82).
Hatalar (failure) suçlamadan değerlendirilmeli ve adlandırılmalı, suç-yanlış (error) olarak değerlendirilmemelidir.
Hasta güvenliğinde güvenlik raporlama sistemleri organizasyonların kendi bünyeleri içerisinde, hasta güvenliğine
ilişkin sorunlarının tanımlanmasına yardımcı olacak bir
uygulamadır. Bu uygulama ile organizasyonların, ortaya
çıkan olaylardan elde edilecek bilgilerle hem kurumsal
hem de sistematik bir öğrenme sürecini gerçekleştirmesi
mümkün olabilecektir. Çoğunlukla sağlık hizmeti organizasyonları kendi hatalarından öğrenme konusunda başarısız olmaktadırlar (Altındiş, 2010:17-32, Mikkelsen vd,
2006: 27-32).

Sağlık hizmeti sunumunda hastalar ve sağlık çalışanları
çeşitli tıbbi hatalarla karşı karşıya kalırlar. Tıbbi hataların oluşmadan önlenebilmesi ve/veya oluşan hataların
gerçek nedenlerinin kök-neden analizi ile tespit edilerek
değerlendirilmesi için hata bildirimi önemli bir unsurdur. Sağlık kurum/kuruluşunda hata bildirimini sağlayan raporlama sisteminin oluşturulması öğrenme kültürüne dayalı hasta güvenliği kültürü oluşturmada temel
araçtır. Hasta güvenliğine ilişkin ortaya çıkan sorunların
kaynaklarını ve nedenlerini tam ve açık olarak tanımlama, riskli süreç ve uygulamaları belirleme hasta güvenliğinin gelişmesi için gereklidir (Giles vd, 2006: 108-117).
Kurum içindeki mevcut suçlama ve cezalandırma anlayışının olay raporlamaların ve gerekli iyileştirmelerin
yapılmasını engelleyeceği de unutulmamalıdır (Altındiş,
2010:17-32).

2.

2.1.

ARAŞTIRMANIN MATERYAL VE
YÖNTEMİ
Araştırmanın Amacı

Hasta güvenliği kapsamında bir tıbbi hata öngörüldüğünde veya oluştuğunda sağlık çalışanlarının bildirim yapmaları büyük önem taşımaktadır. Araştırmada hekim ve
hemşirelerin güvenlik raporlama sistemi algıları, güvenlik
raporlama sistemine katılımları ve yönetimin davranışının
güvenlik raporlama sistemine katılıma etkisi incelenmiştir.
Araştırmanın, bildirim yapılan olay sayısının artırılarak
gerekli önlemlerin alınması ve tıbbi hataların önlenmesi,
güvenlik raporlama sistemi kullanımının yaygınlaştırılmasında fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

2.2.
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Araştırmanın Tipi

Araştırma İzmir’de bir eğitim ve araştırma hastanesinde
çalışan hekim ve hemşirelerin güvenlik raporlama sistemine katılımını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı ve
kesitsel tipte yapılmıştır.

2.3.

Araştırmanın Etik Kurul Onayı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik ve Laboratuvar
Araştırmalı Etik Kurulu’ nun 22.01.2015 tarihli 62 sayılı
toplantısında 1860- GOA Protokol Numaralı 2015/ 02-32
kararı araştırmanın etik kurul onayı alınmıştır.
Araştırmanın gerçekleştirildiği T.C Sağlık Bakanlığı Kamu
Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Genel Sekreterliği
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurum izni
alınmıştır.
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2.4.

Araştırmanın Yeri ve Zamanı

Araştırma T.C Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu
İzmir İli Kuzey Genel Sekreterliği Tepecik Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde çalışan hekim ve hemşirelerin
katılımı ile yapılmıştır.
Araştırma 15 Ocak 2015 - 15 Haziran 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini T.C Sağlık Bakanlığı Kamu
Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Genel Sekreterliği
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hekim,
hemşire ve yöneticiler oluşturmuştur.
Araştırmada rasgele örnek seçme yöntemi kullanılmış ve
gönüllülük esas alınarak 440 kişiye anket uygulanmıştır.

2.6.
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2.5.

Çalışma Materyali

Anket formu hazırlanırken hasta güvenliği iklimi anketinden (AHRQ: Agency to Healthcare Research and Quality.
The Safety Climate Survey. U.S. Department of Health and
Human Services. 2004) ve Acil Bakım Araştırma Enstitüsü
(Emergency Care Research Institute -ECRI) tarafından
geliştirilmiş olan “Self-Assessment Questionnaire” (Öz
Değerlendirme) anketinden yararlanılmıştır.
Anket çalışanların güvenlik raporlama sistemi konusundaki farkındalıklarını, transfüzyon güvenliği, ilaç güvenliği ve cerrahi güvenlik başlıklarında olay bildirimi yapma
konusundaki tutumlarını ve yönetimin bu konudaki davranışının güvenlik raporlama sistemine katılıma etkisini
sorgulayan 15 soru ile demografik özellikleri içeren 6 soru
olmak üzere toplam 21 sorudan oluşmaktadır.

2.7.

Verilerin değerlendirilmesi

Hipotezlerin analizinde SPSS Statistics 21.0 programı kullanılmıştır. Veriler “Descriptive Statistics” ve “Ki-kare” testleri ile analiz edilmiştir.

3.

BULGULAR

Hasta güvenliği kültürü oluşturmanın temel hedeflerinden biri tıbbi hataları ortadan kaldırmaktır. Bu noktada
en önemli konulardan biri de neredeyse hataların bildirilmemesidir. Sentinel olay oluşmadan, neredeyse hataların
tespit edilerek bildirilmesi düzeltici/önleyici faaliyetlerin
başlatılması önem taşımaktadır.
Araştırmamıza toplam 440 hekim ve hemşire katılmıştır.
Araştırmaya katılanların yaşlarına, cinsiyetlerine, eğitim
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durumlarına, görevlerine, toplam çalışma yılına ve şu an
çalıştıkları hastanedeki toplam çalışma yılına göre frekans
dağılımları Tablo 2’de gösterilmektedir. Araştırmaya katılanların % 43,0’ını 30-39 yaş grubu çalışanlar , % 75,7’sini
kadınlar, %50,7’sini lisans mezunları %78,6’sını hemşireler, %38,0’ını toplam çalışma yılı 1-5 yıl olan çalışanlar,
%49,8’ini şu an çalıştıkları hastanedeki toplam çalışma yılı
1-5 yıl olan çalışanlar oluşturmaktadır (Tablo 1).
Tablo 1: Demografik verilere göre frekans dağılım tablosu
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

Yaş

Cinsiyet

Eğitim durumu

Görev

Toplam çalışma yılı

Toplam

YÜZDE (%)

183

41,6

30-39

189

43,0

40-49

49

11,1

50-59

17

3,9

60 ve üstü

2

0,5

Kadın

333

75,7
24,3

Erkek

107

Lise

53

12,0

Ön lisans

73

16,6

Lisans

223

50,7

Lisans üstü

91

20,7

Hemşire

346

78,6

Asistan hekim

60

13,6

Uzman hekim

23

5,2

Eğitim görevlisi

3

0,7

Yönetici

8

1,8

1 yıldan az

25

5,7

1-5 yıl

167

38,0

6-10 yıl

92

20,9

11-15 yıl

64

14,5

16-20 yıl

36

21 yıl ve üstü

Şu an çalışılan
hastanede toplam
çalışma yılı

SAYI (N)

20-29

56

8,2
12,7

1 yıldan az

66

15,0

1-5 yıl

219

49,8

6-10 yıl

96

21,8

11-15 yıl

26

5,9

16-20 yıl

13

3,0

21 yıl ve üstü

20

4,5

440

100

“Kurumumda olay bildirimi yapabileceğim bir güvenlik
raporlama sistemi var” ifadesine katılıyorum yanıtı verenlerin oranı %50,5, kesinlikle katılıyorum yanıtı verenlerin
oranı %28,6 bulunmuştur. Araştırmaya katılanların % 79,1’i
kurumda güvenlik raporlama sisteminin olduğunu düşünmektedir. “Kurumumda olay (tıbbi hata) bildirimi yapabileceğim bir güvenlik raporlama sistemi var” ifadesine
hemşire ve hekimlerin verdikleri yanıtlar arasında anlamlı
fark vardır (p<0.05). Sonuçlar kurumda güvenlik raporlama sisteminin varlığı konusunda hemşirelerin farkındalığının hekimlere göre fazla olduğunu göstermektedir.
Araştırmamıza katılanların % 73,0’ı kan/kan ürünü istemi
uygun yapılmadığında olay (tıbbi hata) bildirimi yapma
konusunda olumlu bir tutum içindedir. “Kan/kan ürünü
istemi uygun yapılmadığında olay (tıbbi hata) bildirimi yaparım” ifadesine hemşire ve hekimlerin verdikleri yanıtlar

SÖZEL BİLDİRİLER

“Hastaya yanlış ilaç istemi yapıldığında olay bildirimi
yaparım” ifadesine katılıyorum yanıtı verenlerin oranı
%35,5, karasızım yanıtı verenlerin oranı %24,5, kesinlikle
katılıyorum yanıtı verenlerin oranı %19,3 bulunmuştur.
Araştırmaya katılanların %54,8’i hastaya yanlış ilaç istemi yapıldığında olay bildirimi yapma konusunda olumlu
bir tutum içindedir. “Hastaya yanlış ilaç istemi yapıldığında olay bildirimi yaparım” ifadesine erkek ve kadınların
verdikleri yanıtlar arasında anlamlı fark vardır (p<0,05).
Kadınlardan kararsızım yanıtını verenlerin oranı % 23,3
iken erkeklerin %29,0’ı kararsızım yanıtını vermiştir.
Kadınlar arasında katılıyorum yanıtı oranı %36,9 iken erkeklerde katılıyorum yanıtı % 30,8’dir. Kadınlar % 16,8 kesinlikle katılıyorum ifadesini kullanmış, erkeklerin %27,1’i
kesinlikle katılıyorum şeklinde ifade kullanmıştır.
“Eczaneden hastaya doğru ilaç gelmediğinde olay bildirimi yaparım” ifadesine katılıyorum yanıtı verenlerin oranı
%31,4, kararsızım yanıtı verenlerin oranı %28,0, katılmıyorum yanıtı verenlerin oranı %18,2 bulunmuştur.
“Hastaya yanlış ilaç uygulandığı durumlarda olay bildirimi yaparım” ifadesine katılıyorum yanıtı verenlerin oranı
%46,1, kesinlikle katılıyorum yanıtı verenlerin oranı %28,6,
kararsızım yanıtı verenlerin oranı %17,0 bulunmuştur.
Araştırmaya katılanların % 74,7’si hastaya yanlış ilaç uygulandığı durumlarda olay bildirimi yapma konusunda
olumlu bir tutum içindedir. “Hastaya yanlış ilaç uygulandığı durumlarda olay bildirimi yaparım” ifadesine erkek ve
kadınların verdikleri yanıtlar arasında anlamlı fark vardır
(p<0,05). Araştırmaya katılan kadınlardan kararsızım yanıtını verenlerin oranı % 13,8 iken erkeklerin %27,1’i katılmıyorum yanıtını vermiştir. Kadınlar arasında katılıyorum yanıtı
oranı %50,5 iken erkeklerde katılıyorum yanıtı % 32,7’dir.
“Güvenli cerrahi uygulaması kapsamında güvenli cerrahi kontrol listesi uygun doldurulmadığında olay bildirimi
yaparım” ifadesine katılıyorum yanıtı verenlerin oranı
%35,7, kararsızım yanıtı verenlerin oranı %33,9, kesinlikle katılıyorum yanıtı verenlerin oranı %14,5 bulunmuştur.
Araştırmaya katılanların % 50,2’si güvenli cerrahi uygulaması kapsamında güvenli cerrahi kontrol listesi uygun
doldurulmadığında olay bildirimi yapma konusunda
olumlu bir tutum içindedir.

“Olay bildirimi yaptığımda yönetim tarafından suçlanmayacağımı bilsem olay bildirimi yaparım” ifadesine katılmıyorum yanıtı verenlerin oranı %25,9, kararsızım yanıtı
verenlerin oranı %25,5, katılıyorum yanıtı verenlerin oranı
%25,2 bulunmuştur.
“Kurumumda yönetim tarafından önerilerim dikkate alınır” ifadesine kararsızım yanıtı verenlerin oranı %39,1,
katılıyorum yanıtı verenlerin oranı %20,7, katılmıyorum
yanıtı verenlerin oranı %18,9 bulunmuştur. “Kurumumda
yönetim tarafından önerilerim dikkate alınır” ifadesine
toplam çalışma yılı 1yıldan az, 1-5 yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl,
16-20 yıl, 21yıl ve üstü olanların verdikleri yanıtlar arasında anlamlı fark vardır (p<0,05). Toplam çalışma yılı 6-10
yıl olan katılımcıların % 20,7’si kesinlikle katılmıyorum,
%18,5’i katılmıyorum, toplam çalışma yılı 11-15 yıl olan
katılımcıların % 15,6’sı kesinlikle katılıyorum,%17,2’si katılıyorum yanıtını verdikleri görülmektedir. Analiz sonuçları
incelendiğinde toplam çalışma yılı 6-10 yıl olan katılımcıların “Kurumumda yönetim tarafından önerilerim dikkate
alınır” ifadesine yüksek oranda katılmıyorum yanıtını verdiği, toplam çalışma yılı 21 yıl ve üstü olan katılımcıların
yüksek oranda katılıyorum yanıtını verdikleri görülmektedir. Analiz sonuçları incelendiğinde toplam çalışma yılı
6-10 yıl olan katılımcıların içinde kesinlikle katılmıyorum
yanıtını verenlerin oranı toplam çalışma yılı 1yıldan az, 1-5
yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21yıl ve üstü olanların içinde katılmıyorum yanıtı verenlere göre fazla bulunmuştur. Ayrıca
toplam çalışma yılı 21 yıl ve üstü olan katılımcıların içinde
kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum yanıtını verenlerin
oranı toplam çalışma yılı 1yıldan az, 1-5 yıl, 6-10 yıl, 11-15
yıl, 16-20 yıl olanların içinde kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum yanıtı verenlere göre fazla bulunmuştur.
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Araştırmaya katılanların %79,6’sı bir transfüzyon uygulamasında hastada alerjik reaksiyon geliştiğinde olay (tıbbi
hata) bildirimi yapma konusunda olumlu bir tutum içindedir. “Bir transfüzyon uygulamasında hastada alerjik
reaksiyon geliştiğinde olay (tıbbi hata) bildirimi yaparım”
ifadesine hemşire ve hekimlerin verdikleri yanıtlar arasında anlamlı fark vardır (p<0.05). Sonuçlar araştırmaya katılan hemşirelerin hekimlere göre olumlu bir tutum içinde
olduğunu göstermektedir.

“Hasta güvenliği ile ilgili konularda olay bildirimi yaptığımda yönetim tarafından suçlanacağımı düşünürüm”
ifadesine katılmıyorum yanıtı verenlerin oranı %28,0, kararsızım yanıtı verenlerin oranı %25,7, katılıyorum yanıtı
verenlerin oranı %23,4 bulunmuştur.
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arasında anlamlı fark vardır (p<0.05). Sonuçlar araştırmaya katılan hemşirelerin hekimlere göre olumlu bir tutum
içinde olduğunu göstermektedir.

“Kurumumda hasta güvenliğini tehdit eden konularla ilgili
olaylar zamanında raporlandığında birimlere ödüllendirme programı uygulanır” ifadesine katılmıyorum yanıtı verenlerin oranı %31,8, kesinlikle katılmıyorum yanıtı verenlerin oranı 31,1, kararsızım yanıtı verenlerin oranı %24,3,
bulunmuştur.
“Hastaların güvenliği konusunda oluşabilecek risklerde
olay bildirimi yapmam için yönetim beni cesaretlendirir”
ifadesine kararsızım yanıtı verenlerin oranı %33,0, katılmıyorum yanıtı verenlerin oranı %21,4, katılıyorum yanıtı verenlerin oranı %21,4, bulunmuştur. “Hastaların güvenliği
konusunda oluşabilecek risklerde olay bildirimi yapmam
için yönetim beni cesaretlendirir” ifadesine toplam çalışma
yılı 1yıldan az, 1-5 yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21yıl ve
üstü olanların verdikleri yanıtlar arasında anlamlı fark vardır (p<0,05). Toplam çalışma yılı 1-5 yıl olan katılımcıların
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%18,6’sının kesinlikle katılmıyorum, %29,3’ünün katılmıyorum ifadesini kullandıkları, toplam çalışma yılı 21 yıl ve
üstü olan katılımcıların %16,1’inin kesinlikle katılıyorum,
%28,6’sının katılıyorum ifadesini kullandıkları görülmektedir. Analiz sonuçları incelendiğinde toplam çalışma yılı 1-5
yıl olan katılımcıların kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum yanıtları toplam çalışma yılı 1 yıldan az, 6-10 yıl, 11-15
yıl, 16-20 yıl, 21yıl ve üstü katılımcıların kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum yanıtlarına göre fazla bulunmuştur.
Toplam çalışma yılı 1yıldan az olanların katılıyorum yanıtı
1-5 yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21yıl ve üstü olanların
katılıyorum yanıtına göre fazla bulunmuştur.
“Olay bildirimi yaparken olay bildirim formuna olay yeri
yazılmalıdır” ifadesine katılıyorum yanıtı verenlerin oranı
%47,0, kesinlikle katılıyorum yanıtı verenlerin oranı %25,7,
kararsızım yanıtı verenlerin oranı %18,0, bulunmuştur.
Araştırmaya katılanların % 72,7’si olay bildirimi yaparken
olay bildirim formuna olay yeri yazılması konusunda olumlu bir düşünce göstermektedir. ”Olay bildirimi yaparken
olay bildirim formuna olay yeri yazılmalıdır” ifadesine erkek
ve kadınların verdikleri yanıtlar arasında anlamlı fark vardır
(p<0,05). Araştırmaya katılan kadınlardan kararsızım yanıtını verenlerin oranı % 15,0 iken erkeklerin %27,1’i katılmıyorum yanıtını vermiştir. Kadınlar arasında katılıyorum yanıtı
oranı %50,8 iken erkeklerde katılıyorum yanıtı % 35,5’dir.
Kadınlar % 26,1 kesinlikle katılıyorum ifadesini kullanmış,
erkeklerin %24,3’ü kesinlikle katılıyorum şeklinde ifade kullanmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde katılıyorum diyen
kadınların yüzdesi erkeklere göre fazla bulunmuştur.
“Kurumumda bildirilen olaylarla ilgili olayın tekrarlanmaması için kök-neden analizi yapıldığını düşünüyorum”
ifadesine kararsızım yanıtı verenlerin oranı %39,3, katılıyorum yanıtı verenlerin oranı %23,9, katılmıyorum yanıtı
verenlerin oranı %15,7 bulunmuştur.
“Kurumum bildirimi yapılan olaylardan hasta güvenliği
kültürü oluşturmayı destekler” ifadesine kararsızım yanıtı
verenlerin oranı %41,8, katılıyorum yanıtı verenlerin oranı
%28,6, kesinlikle katılıyorum yanıtı verenlerin oranı %13,6
bulunmuştur. “Kurumum bildirimi yapılan olaylardan
hasta güvenliği kültürü oluşturmayı destekler” ifadesine
hemşire ve hekimlerin verdikleri yanıtlar arasında anlamlı fark vardır (p<0,05). Araştırmaya katılan hemşirelerin
%6,6’sı, hekimlerin %15,1’i katılmıyorum yanıtını vermiştir.
Kararsızım yanıtını veren hemşirelerin oranı %44,5 iken
hekimlerin oranı %15,1 bulunmuştur. Hemşireler %29,8
oranında, hekimler %24,4 oranında katılıyorum yanıtını
vermişlerdir. Kesinlikle katılıyorum yanıtını veren hemşireler %11,3, hekimler %18,6 oranındadır.
Aynı ifade için lise, ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim düzeyine sahip olan katılımcıların verdikleri yanıtlar arasında
anlamlı fark vardır (p<0,05). Eğitim düzeyi lisan üstü olan
katılımcıların %26,4’ünün kesinlikle katılıyorum,%24,2’sinin katılıyorum, eğitim düzeyi ön lisans olan katılımcıların
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%11,0’ının kesinlikle katılmıyorum, %5,5’inin katılmıyorum
ifadesini kullandıkları görülmektedir. Analiz sonuçları incelendiğinde eğitim durumu lisansüstü olan katılımcıların
içinde katılıyorum yanıtını verenlerin oranı eğitim durumu
lise, ön lisans, lisans olanların içinde katılıyorum yanıtı verenlere göre fazla bulunmuştur.

4.

TARTIŞMA

Transfüzyon hataları tıbbi hataların önemli bir sınıfını
oluşturmaktadır (Walter vd, 2003:169-180). Yanlış transfüzyon oranları (yanlış hastaya transfüzyon) Amerika’da
14.000 ünitede bir, Birleşik Krallık ülkelerinde 18.000 ünitede bir civarındadır. Yaklaşık olarak hataların yarısı klinik
alanda yani hasta başında, yaklaşık % 30’u laboratuvarda
meydana gelmektedir (Sazama, 1990:583-590).
Hekimlerin raporlama olayının zahmetli olduğunu belirtmeleri, Leaple’nin beceri temelli (Ability-Based) hatalar, kural temelli (Rule-Based) hatalar ve bilgi temelli (Knowledge-Based) hatalar olarak tanımladığı hata
düzeylerinden kural temelli (Rule-Based) ve bilgi temelli
(Knowledge-Based) hata düzeyleri içinde değerlendirilebilir. Coyle ve arkadaşları ise olay raporlama konusundaki
temel engellerin zaman yetersizliği, ilave kâğıt işi, kişisel itibar ve kariyer endişesi olduğunu vurgulamaktadır
(Coyle, 2005: 383-388).
Sağlık çalışanlarının özellikle hekimlerin tıbbi hataları raporlama konusunda isteksiz davranmaları bildirim sistemlerinin istendik düzeyde sonuç vermediğini göstermektedir (Lawton ve Parker, 2002: 15-18).
Analiz sonuçlarına göre “Kurumum bildirimi yapılan olaylardan hasta güvenliği kültürü oluşturmayı destekler” ifadesine hemşire ve hekimlerin verdikleri yanıtlar arasında
anlamlı fark vardır (p<0,05).
Araştırmaya katılanların %54,8’i hastaya yanlış ilaç istemi yapıldığında olay bildirimi yapma konusunda olumlu,
%20,7’si olumsuz, %24,5’i de kararsız bir tutum içindedir.
Yanıtlar yanlış ilaç istemini bildirmede erkeklerin kadınlara göre daha duyarlı olduğunu göstermektedir.
“Olay (tıbbi hata) bildirimi yaparken olay bildirim formuna
olay yeri yazılmalıdır” ifadesine kadınlardan katılıyorum
yanıtı verenlerin oranı erkeklerden katılıyorum yanıtı verenlere göre fazla bulunmuştur.
“Kurumumda yönetim tarafından önerilerim dikkate alınır” ifadesine kararsızım yanıtı verenlerin oranı %39,1,
katılıyorum yanıtı verenlerin oranı %20,7, katılmıyorum
yanıtı verenlerin oranı %18,9 bulunmuştur. Kararsızım
yanıtı verenlerin oranının yüksek olması dikkat çekicidir.
Sonuçlar bu konuda eksikler olduğunu ve çalışma yapılması gerektiğini düşündürmektedir.
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Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların -kararsız tutum
içinde olanlar da düşünüldüğünde- hasta güvenliği ile ilgili
olay bildirdiklerinde suçlanacakları korkusunu yaşadıkları
söylenebilir. Oysaki olay bildirimini teşvik eden en önemli unsurun suçlayıcı olmayan bir yaklaşım olduğu açıktır.
Bu doğrultuda çalışanları olay bildirimi yapmak için teşvik
eden, bildirimlerin birer öğrenme aracı olarak kullanıldığı
yaklaşımlar geliştirmek gerekmektedir.
“Olay bildirimi yaptığımda yönetim tarafından suçlanmayacağımı bilsem olay bildirimi yaparım” ifadesine -kararsız
tutum içinde olanlar da düşünüldüğünde- olumsuz yanıt
verenlerin oranının fazla olduğu görülmektedir. Kurumda
hasta güvenliği kültürü oluşturma noktasında iyi kurgulanmış, çalışanların kendilerini güvende hissettikleri bir
güvenlik raporlama sistemi ile çalışanların sahip olduğu
suçlanma algısını değiştirmek hedeflenebilir.
“Kurumumda hasta güvenliğini tehdit eden konularla
ilgili olaylar zamanında raporlandığında birimlere ödüllendirme programı uygulanır” ifadesine çalışanların yüksek oranda katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum ve karasızım yanıtlarını verdikleri görülmüştür. Ödüllendirme
çalışanların olay bildirimi yaparak güvenlik raporlama
sistemini kullanmalarını sağlayacak önemli unsurlardan
biridir. Bu konu üzerinde çalışılıp bir ödüllendirme programı oluşturularak uygulamaya geçilmesinin olay bildirimlerini artırabileceği düşünülmektedir.
Araştırma sonuçları kan/kan ürünü istemi uygun yapılmadığında olay bildirimi yapma ve bir transfüzyon uygulamasında hastada alerjik reaksiyon geliştiğinde olay
bildirimi yapma konularında hemşirelerin hekimlere göre
daha duyarlı olduklarını göstermektedir. Kurumda hasta
güvenliği kültürü oluşturmada transfüzyon sürecini tam
ve doğru tanımlamak gerekmektedir. Meslek gruplarına
özgü eğitimler verilirken sürecin başladığı ve bittiği noktalar net bir şekilde tanımlanmalı ve süreç takibi yapılması
gerektiği anlatılmalıdır.
”Olay bildirimi yaparken olay bildirim formuna olay yeri yazılmalıdır” ifadesine kadınlar erkeklere göre fazla oranda katılıyorum yanıtı vermişlerdir. Bu konuda kadınların erkeklere
göre daha duyarlı olduğu sonucu çıkarılabilir. Olay bildirim
formuna olay yeri yazılmasının birim bazlı ödüllendirme
programı uygulanmasını da kolaylaştıracağı düşünülmelidir.
Sonuç olarak meslek grubu ayırmaksızın kurumda çalışanların tümüne güvenlik raporlama sistemi konusunda
eğitim verilmesi gerekmektedir. Çalışanların tümüne ulaşmak için birim bazlı eğitimler verilebilir. Eğitimler yılda en
az bir defa olmak üzere kurumda çalışan personelin profiline ve personel değişimine göre kurumun belirleyeceği
aralıklarla Kalite Yönetim Direktörü tarafından verilmelidir. Uygulanan eğitimlerin etkinlik ve etkililiği ön test-son
test, öz değerlendirmeler, gözlemler, kişilerle ve bölüm

sorumluları ile yapılan görüşmeler ya da anket gibi yöntemler kullanılarak değerlendirilmelidir (Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire
Başkanlığı, 2015:108).
Yönetimin bu konudaki yaklaşımı kurumda oluşturulacak
kurum kültürü (suç-suçlanma kültürü ya da hasta güvenliği kültürü) noktasında önem arz etmektedir. Yönetimin
çalışanları bildirim yapma konusunda cesaretlendiren,
teşvik eden, olumlu bir yaklaşım sergilemesi güvenlik raporlama sistemine katılımı artıracaktır.
Leaple’nin hata düzey sınıflandırması göz önünde bulundurulduğunda kurumlarda sağlık çalışanlarının olay bildirimi yapmaktan kaçınmaları, hekimlerin güvenlik raporlamayı zahmetli görmeleri raporlamayı bir kalite gerekliliği
olarak değerlendirdiklerini ortaya koymaktadır. Oysa raporlamanın kalite gerekliliğinden önce mesleki bir gereklilik olduğu unutulmamalıdır.
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YOĞUN BAKIM SAĞLIK PERSONELİNİN ORGAN/DOKU
BAĞIŞ VE NAKİL KONUSUNDAKİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE
TUTUMLARI
Uz. Meryem İSKENDEROĞLU1, Doç.Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN2,
Dr. Dursun Mehmet MEHEL1
Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Uzman, Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Y.O., Sağlık Yönetimi Bölümü, elifdikmetas@hotmail.com

1

ÖZET
Çalışmada, yoğun bakımda çalışan sağlık personelinin organ/doku bağış ve nakline yönelik bilgi, düşünce, tutum ve yaklaşımları
belirlenmiştir.
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2

Çalışma 01.12.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arasında Samsun Eğitim Araştırma ve Samsun Gazi Devlet Hastanelerinin yoğun
bakım ünitelerinde çalışan 100 sağlık çalışanına yapılmıştır. Evren 180 kişi olup örneklem seçilmemiştir. Evrenin %55,5’ine
ulaşılmıştır. Araştırmada veriler, uzman görüşü alınarak ve kaynak taraması yapılarak yoğun bakım sağlık çalışanlarına yönelik
hazırlanan anket formu uygulanarak toplanmıştır. Verilerden elde edilen sonuçlara göre; yoğun bakım sağlık çalışanlarının %99
(n=99)’unun organ/doku bağışını önemli bulmasına karşın, %69,0 (n=69)’unun organ/doku bağışında bulunmadığı belirlenmiştir.
Sağlık çalışanlarının %32,0 (n=8)’sinin güvensizlik, %24,0 (n=6)’ünün dini inanç, %16 (n=4)’sının korku ve %12,0 (n=3)’sinin de
vücut bütünlüğünün bozulma endişesiyle organ ve doku bağışında bulunmadıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım, Organ Bağışı, Organ Nakli

MEDICAL INTENSIVE CARE UNIT STAFFS‘ KNOWLEDGE,OPINIONS AND ATTITUDES ABOUT ORGAN/TISUE DONATION
AND TRANSPLANTATION
SUMMARY
The research was executed in order to idendify the knowledge, opinions, attitudes and behaviours of the staffs who work in
intensive care services on organ/tissue donation and transplantations.
The research was done among 100 intensive care unit staffs who work in Samsun Eğitim Araştırma and Samsun Gazi Devlet
Hospitals within the period of 01.12.2014 - 30.12.2014. The universe consisted of 180 people and sample wasnt selected.The
%55 of the universe was reached. In the research,the data were collected by applying the survey form prepared for intensive
care unit staffs by expert opinion and literature. According to results obtained from the data while %95 of intensive care unit
staffs considered organ/tissue donation as important,%69,0 (n=99) did not donate tissue and organ. It was determined that
%32,0 (n=8) did not donate organ/tissue because of having distrust %24,0 (n=6) did not donate becauseof having religious
beliefs %16,0 (n=4) did not donate because of having fear and %12,0 (n=3) did not donate because of having concern of losing
integrity of the body.
Keywords: Intensive Care Unit; Organ Donation; Organ Transplantation

1.

GİRİŞ

Organ nakli, vücutta görevini yapamayan organın yerine
canlı verici veya ölüden sağlam doku veya organın alınarak nakledilmesidir (Özdağ, 2001: 46). Organ nakilleri için
organlar; canlı akraba verici, akraba olmayan verici veya
ölü (kadavra) vericiden olabilmektedir (Şıpkın, 2010: 20).
Organ nakli fikrine, çok eski devirlerden beri rastlanmaktadır. Organ nakli konusunda çalışmalarını sürdüren bilim
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adamları, önce hayvandan hayvana daha sonra insandan
insana organ nakillerini denemişler hatta sun’i maddeler
ve cihazlar kullanılması yoluna gitmişlerdir (https://tr.wikipedia.org/wiki/Organ_nakli, 09.12.2015).
Türkiye’de nakil yapılan organlar; böbrek, deri, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve incebağırsak iken dokular; kemik, kemik iliği, kornea ve kalp kapağı’dır (https://
organ.saglik.gov.tr/web/
Haber_yayin.aspx?HaberId=6,
09.12.2015).

SÖZEL BİLDİRİLER

2238 sayılı Organ Ve Doku Alınması, Saklanması,
Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun uyarınca; onsekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerden organ
ve doku alınması yasaktır. Ayrıca, bir bedel veya başkaca
çıkar karşılığı, organ ve doku alınması ve satılması yasaktır. Vericinin yaşamını mutlak surette sona erdirecek veya
tehlikeye sokacak organ ve dokuların alınması yasaktır.
Organ ve doku alınması, taşınması, saklanması, aşılanması ve nakli ile yurt dışından temin edilmesi, Sağlık Bakanlığı
tarafından yetkilendirilmiş gerekli uzman personel ve donanıma sahip kurumlarca yapılır (Resmi Gazete, 1979).
İslam dini açısından organ bağışının sakıncası olmadığı
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun
3.3.1980 tarihli kararında belirtilmiştir (http://www2.diyanet.gov.tr/dinisleriyuksekkurulu/Sayfalar/OrganNakli.
aspx, 09.12.2015).
Organ ve doku nakli konusu, etik açıdan da önem taşıyan
bir konudur (Modra and Hilton, 2015: 321).

2.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmada, yoğun bakımda çalışan sağlık personelinin
organ/doku bağış ve nakline yönelik bilgi, düşünce ve tutumları belirlenmiştir.
Çalışma, 01.12.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arasında Samsun Eğitim Araştırma ve Samsun Gazi Devlet
Hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde çalışan 100
sağlık çalışanına yapılmıştır. Evren 180 kişi olup örneklem
seçilmemiştir. Evrenin %55,5’ine ulaşılmıştır. Araştırmada
anket yöntemi kullanılmıştır. Anket, uzman görüşü ve kaynak taraması sonucunda yoğun bakım sağlık çalışanlarına
yönelik hazırlanmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Çalışanlarla ilgili
gösterilmiştir.

tanımlayıcı

bulgular

Tablo

1›de

Tablo 1: Tanımlayıcı Bulgular
Tanımlayıcı Bulgular
Yaş
Cinsiyet
Mesleki Unvan

Eğitim Düzeyi

Mesleki Hizmet Süresi
Yoğun Bakım Servisi
Hizmet Süresi

SAYI (n)

YÜZDE (%)

35 yaş ve üstü

49

49,0

34 yaş ve altı

51

51,0

Kadın

84

84,0

Erkek

16

16,0

Hekim

8

8,0

Hemşire

88

88,0

Sağlık Memuru

4

4,0

Lise

14

14,0

Önlisans

41

41,0

Lisans

38

38,0

Yüksek Lisans

5

5,0

Doktora

2

2,0

12 yıl ve üstü

47

47,0

11 yıl ve altı

53

53,0

4 yıl ve üstü

46

46,0

3 yıl ve altı

54

54,0

Çalışmaya katılanlar, %49,0›u 35 yaş ve üstü, %84,0’ü kadın, %8,0’i hekim, %88,0’i hemşire, %4,0’ü sağlık memuru,
%14,0›ü lise, %41,0’i önlisans, %38,0’i lisans, %5,0’i yüksek
lisans, %2,0’si doktora mezunu olup, %47,0’sinin 12 yıl ve
daha fazla mesleki hizmet yılı, %46,0’sının 4 yıl ve daha
fazla yoğum bakım servisi hizmet yılı bulunmaktadır.
Tablo 2’de çalışanların organ/doku bağış ve nakil konusundaki bilgi, düşünce ve tutumları yer almaktadır.
Çalışanların %99,0›u organ bağışını önemli bulmakta,
%31,0’i organ bağışında bulunmakta, %3,0’ü organ bağışı
için ailesinde sıra bekleyenlerin olduğunu ifade etmekte,
%86,0’sı beyin ölümü gerçekleşen hastaların yakınlarına
organ bağışı ile ilgili bilgilendirme yapmakta, %42,0’si yoğun bakım servisinde organ bağışı ile ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtmektedir.
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Organ nakli ve organ bağışı konusunda hekimler ve din
adamları halka öncülük etmektedir (Yücetin ve ark., 2003:
116).

3.
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Dünyada doku ve organlarının tamamını kadavradan
sağlayan bir ülke yoktur. Ancak gelişmiş ülkelerde organ vericilerinin %80’i kadavra, %20’si canlı kaynaklıdır.
Türkiye’de bu oran tam tersidir. Bekleme sürelerindeki
farklılıklar da organ nakli koordinasyon sisteminin başarısı ile doğru orantılıdır. Organ naklinin uygulanmasıyla,
diğer tedavi metodları ile kaybedilmesi kaçınılmaz olan
hastalar, ikinci bir yaşam şansı kazanmaktadır (Yücetin ve
ark., 2003: 116). Türkiye’de sadece hastane yoğun bakım
ortamında tıbben ölümü gerçekleşen insanlardan organ
nakli yapılabilmektedir. Hastane yoğun bakım ortamında
hekimlerden oluşan bir ekip tarafından tıbbi ölüm kararı
verilmeden organ nakli düşüncesi asla gündeme gelemez
(https://organ. saglik.gov.tr/ web/
Haber_yayin.aspx?
HaberId=6, 09.12.2015).

Çalışanların %49,0›u organ bağışı konusunda bilgisini
yeterli bulmakta, %72,0’si organ bağışının dini açıdan,
%86,0’sı hukuki açıdan uygun olduğunu düşünmekte,
%54,7’si ogran bağışı yapmayı düşünmekte, %68,0’i organ
bağışı çalışmalarına katılmak istediklerini ifade etmiştir.
Şıpkın ve arkadaşlarının akademisyenler üzerinde yaptığı çalışmada, çalışmaya katılan öğretim elemanlarının
%85,4’ü organ naklini dini yönden uygun bulmaktadır
(2010: 23).
Koçak ve arkadaşlarının 2010 yılında Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi öğrencilerine yaptığı çalışmada, organ bağışı
çalışmalarına katılmak isteyenler %58.5, katılmak istemeyenler %37.4, kararsız kalanlar %1.8 olarak bulunmuştur
(2010: 158).
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Tablo 2: Çalışanların Organ/Doku Bağış ve Nakil Konusundaki
Bilgi, Düşünce Ve Tutumları
Bağımlı Değişkenler

99

99,0

Evet
Hayır

1

1,0

Organ bağışı konusunda
bilginizi yeterli buluyor
musunuz?

Evet

49

49,0

Hayır

7

7,0

Kısmen

44

44,0

Evet

72

72,0

Hayır

1

1,0

Kararsızım

27

27,0

Evet
Sizce organ bağışı hukuki açıdan
Hayır
uygun mu?
Kararsızım

86

86,0

0

0,0

14

14,0

Evet

31

31,0

Hayır

69

69,0

Evet

47

54,7

Hayır

13

15,1

Kararsızım

26

30,2

3

3,0

97

97,0

Evet

86

86,0

Hayır

14

14,0

Yoğun bakım servisinizde
organ bağışı ile ilgili çalışmalar
yapılıyor mu?

Evet

42

42,0

Hayır

58

58,0

Çalıştığınız birimde organ bağışı
yapma çalışmasına katılma
isteğiniz nedir?

Katılırım

68

68,0

Katılmam

13

13,0

Kararsızım

19

19,0

Organ bağışı yaptınız mı?
Organ bağışı yapmayı
düşünüyor musunuz?
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YÜZDE (%)

Organ bağışını önemli buluyor
musunuz?

Sizce organ bağışı dini açıdan
uygun mu?

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

SAYI (n)

Ailenizde veya çevrenizde organ Evet
nakli için sıra bekleyen hasta
Hayır
var mı?
Beyin ölümü gerçekleşen
hastaların yakınlarına organ
bağışı hakkında bilgilendirme
yapıyor musunuz?

Çalışmaya katılanların %16,9›u böbrek, %16,7›si karaciğer,
%6,4›ü akciğer, %13,6›sı kalp, %8,1›i kalp kapakçığı, %11,7›si
pankreas, %0,8›i ince bağırsak, %1,1›i kornea, %13,9›u kemik iliği, %10,8›i ise yukarıda bahsedilen tüm organ ve dokuların naklinin Türkiye›de yapıldığını düşünmektedir.
Çalışmaya katılan çalışanların %6,9›u kardiyolog, %17,2›si
nörolog, %9,7›si nöroşirurji uzmanı, %21,4›ü anestezi
uzmanının beyin ölümü kararı verirken etkili olduğunu
düşünmektedir.
Organ bağışında bulunmak isteyen çalışanların organ
bağışında bulunma nedenleri; % 50,5’i organ bekleyen
hastalara yardım edebilmek, %30,5’i bir gün bana da gerekebilir düşüncesi, %7,6’sı organım bir hayat kurtarırsa
ailemin acısı bir nebze azalabilir düşüncesi, %5,7’si organımı bağışlarsam ölümümden sonra bir parçamın yaşamaya devam edeceği düşüncesi, %4,8’i çalıştıkları birimlerdeki hasta profilinden etkilenmeleri ve %1,0’i organ
bekleyen yakınlarının olmasıdır.
Organ bağışında bulunmak istemeyen çalışanların bu konudaki çekinceleri; %32,0’si güvenememe, %24,0›ü dini
inanç,%16,0’sı korku, %12,0’si vücut bütünlüğünü bozmak
istememeleri, %8,0’i hakkaniyete uygun kullanılacağını
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düşünmemek ve %8’i ailelerinin bu konuda olumsuz düşüncelerinden kaynaklandığını ifade etmiştir.
Baykan ve arkadaşları tarafından Tıp Fakültesi I. sınıf öğrencilerine yapılan çalışmada; çalışmaya katılan öğrencilerin
%34.0’ü organlarını bağışlamayı düşünürken, %15.5’i düşünmemekte, %50.5 de kararsız olduklarını belirtmişlerdir.
Organ bağışı yapmak istemeyen öğrencilerin bu konudaki
çekincelerinin vücut bütünlüğünün bozulmasını istememe
(%5,8), tam olarak ölmeden organ-dokuların alınmasından
korkma (%5,8) ve dini açıdan uygun olmadığını düşünme
(%5,8) olduğu belirlenmiştir (2009: 137, 139).
Çalışanlar organ bağışı yapma çalışmasına katılma nedenleri olarak sırasıyla; insanları bilgilendirerek organ nakli
konusunda bilinci arttırmak, insanlara faydalı olabilmek,
bir gün kendi ya da yakınları için organ nakli gerekebilir
düşüncesi, mesleki hazzı yaşamak olarak ifade etmişlerdir.
Çalışanlar organ bağışı yapma çalışmasına katılmama nedenleri olarak sırasıyla; Çok yoğun çalıştıkları için vakit bulamama, ne yapılacağı konusunda bilgisizlik ve çalışmanın
faydalı olacağına inanmadıklarını belirtmişlerdir.

4.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışanların neredeyse tamamı, organ bağışını önemli bulmaktadır. Çalışanların büyük bir çoğunluğu organ
bağışının dini ve hukuki açıdan uygun olduğunu düşünmektedir. Organ bağışında bulunan sağlık çalışan sayısı
az olsa da organ bağışında bulunmak isteyenlerin sayısı
çoktur.
Çalışanlar organ bağışı ile ilgili bilgileri, öğrenimlerinde
aldıkları eğitimlerden, meslek hayatlarındaki hizmet içi
eğitimlerden, katıldıkları sempozyum, seminerlerden ve
yazılı ve görsel basından elde ettiklerini ifade etmiştir.
Çalışanlar, Türkiye›de organ bağışının az olmasının sebepleri olarak sırasıyla; toplumda organ bağışı ile ilgili
yeterli bilginin verilmemesi, toplumda organ bağışının
dinimizce uygun olmadığı düşüncesinin hakim olması,
donörün (vericinin) vücut bütünlüğünün bozulacağı endişesi, beyin ölümü kavramının anlaşılamaması, bitkisel
hayat ile karıştırılması, yoğun bakım servisinde yatan hasta yakınlarının, hastalarının organlarını almak için iyi bakılmayacağı düşüncesi, organların kimlere nakledileceği
konusundaki şüpheler ve sağlık çalışanlarının bu konuda
yeterli eğitilmemesi olarak ifade etmiştir.
Çalışanlar, organ bağışının arttırılması için; toplumun bilgilendirilerek organ bağışı konusunda farkındalığın oluşturulması, organ bağışının kanunlarla desteklenmesini,
görsel ve yazılı basının kullanılmasını, sağlık personelinin
eğitim eksikliğini gidererek bu konuda öncü olmasının
sağlanması gerektiğini ifade etmektedir.
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■■ Sağlık çalışanlarına organ/doku bağışı ve naklinin, dini,
etik ve yasal boyutlarını içeren eğitimler verilebilir.

KAYNAKLAR
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Bu araştırmanın önerileri;
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2

Sağlık kurumlarında hizmetin kaliteli sunumu için önemli rol ve görevler üstlenen hemşirelere, akılcı ilaç kullanımı konusunda
da ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bağışıklık sistemimizin korunması ve güçlendirilmesi, bakteriyel hastalıkların
yayılmasının durdurulması ve gelişen hastalıkların yok edilmesi elimizdeki ilaçların özellikle antibiyotiklerin bilinçli kullanımı
ile mümkündür. İlaçların hastalara uygulanması ve takibi aşamasında hemşireleri bilgi, uygulama ve uygulama sonrası hastayı
takip etme aşamalarında önemli derecede sorumluluk sahibi yapmaktadır. Bu çalışma, hemşirelerin sağlık kurumlarında
uyguladıkları ilaçların ne kadar farkında oldukları ve buna bağlı olarak hastaya verdikleri hizmetin hasta yaşam kalitesine nasıl
yansıdığının tespit edilmesine yöneliktir.
Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, akılcı ilaç kullanımı, ilaç güvenliği, ilaç uygulamaları.

AT THE PRESENTATION OF HEALTH SERVICE IN HIGH QUALITY; THE AWARENESS OF THE NURSES WORKING AT
HOSPITALS ABOUT RATIONALIST DRUG USE
SUMMARY
On the presentation of service in high quality in health institutions, nurses have an important role; they have separate task
and responsibilities about rationalist drug use. Protecting and strenghening our immune system, the destruction of stopping
the spread of emerging diseases and diseases of bacterial drugs in our hands in possible, especially with a conscious use
of antibiotics.Nurses knowledge in the application of patients medication and follow up phase, implementation and past
implementation phase serves to monitör patients with significant responsibility.In this study, nurses are aware of how practice
medicine in health care and the quality of life patients, depending on the how the services they provide to patients, is entended
to be detected.
Keywords: Quality of life, rational drug use, drug safety, drug applications.

1.

GİRİŞ

Hekim reçetelerinin hastaya uygulanması sırasında gerek
reçeteyi yazan hekim gerek uygulamayı yapan hemşire
tarafından yapılacak olan hatalar hastalıklarının geç iyileşmesine ya da direnç gelişimine, çalışan ve hasta için
zaman kaybına, iş yükünün çoğalmasına, hastanede kalış
süresinin uzamasına buna bağlı hastada yeni hastalıkların görülmesine, bu vesileyle farklı veya kullandığı ilaçların
beklenen süreden fazla kullanmasına, kaynakların tüketilmesine mali kaybın artmasına, hammadde ve en önemlisi
hasta ölümlülerine bile neden olabilmektedir.
Hemşirelerin kaliteli sağlık hizmeti vermelerinde çok
önemli bilgi ve uygulamaları içinde barındıran akılcı ilaç uygulaması bilgi ve becerisine sahip olmaları gerekmektedir.
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Hemşirelerin çalışma sahasında karşılaştıkları ilaç güvenliği konusu sadece eğitim aldığı okul ile sınırlı kalmamalı,
çalışma sahasında da kurumlarınca periyodik olarak bilgileri desteklenerek güncellenmelidir. Uygulama hataları
ve advers etki bildiriminin yapılması konusunda çalıştığı
kurumu tarafından cesaretlendirilmeleri gerekir.
Hemşirelik hizmetleri kapsamında sağlık kurumlarında
verilen hizmetin kalitesinden bahsedebilmek için hasta
bakım hizmetlerinin hasta yaşam kalitesine nasıl yansıdığı ve etkilediğinin bilinmesine yöneliktir. Hemşirelikte
hasta bakım hizmetlerinin yükseltilmesi ve sürekliliğinin
sağlanması gerekir. Bu da beraberinde çalışanların görev
ve sorumlulukları dâhilinde oluşturulan çalışma standartlarının geliştirilerek uygulanması ile ilgilidir. Etkin görev
ve sorumlulukları gereği, sağlık kurumlarının vazgeçilmez
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Akılcı İlaç Kullanımı

Günümüzde birçok hastalıklara karşı hızlı gelişen direnç
gelişimi ve ilaç kullanım maliyetlerinin artması, tedavinin
vazgeçilmez parçası olan antibiyotiklerin kullanım amaçlarını, kullanma yöntemlerini ve ilgili tarafların bu konudaki
bilgi, davranış ve tutumlarının Akılcı İlaç Kullanımı kapsamında ele alınmasına neden olmuştur.
1985 yılında Nairobi’de yapılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
toplantısında alınan kararlar Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) ile ilgili çalışmaların başlangıç dönemi olmuştur. AİK, DSÖ’nün
tanımına göre “kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük
maliyette ve kolayca ulaşabilmeleri” olarak belirtmiştir.
DSÖ raporlarına göre bilinçsizce kullanılan ilaçların %50’si
uygunsuz bir biçimde reçete edilerek, uygulanmakta ya da
satılmaktadır. Hastaların da büyük bir çoğunluğu ilaçlarını
gerektiği gibi kullanmamaktadır (www.who.int/). Yeni antibiyotiklerin bulunuşu ve kullanılmaya başlanması önemli
derecede yavaşlamış ve var olan antibiyotiklerin düzensiz
kullanımı birçok çok dirençli bakterilerin çıkmasına sebep
olmuştur.
Birçok araştırma göstermiştir ki sahip olduğumuz antibiyotiklerin etkinliklerini koruyabilmek için, enfeksiyonun
ciddi olduğu ve tedaviye önemli ölçüde cevap alınabileceğinin düşünüldüğü durumlarda tedaviye eklenmesi
gerektiğini tespit etmiştir (Türkiye AİK Bülteni, 2015:1).
DSÖ verilerine göre Avrupa ülkelerinde dirençli bakterilerin 25.000 kişinin ölümüne neden olduğu ve bununla
beraber çok yüksek maliyetleri de beraberinde getirdiği
tahmin edilmektedir (www.who.int/). İlaç reçetelenme sistemlerinin ve davranış değişikleri hızla oluşmadığı sürece
yeni ilaçların geliştirilmemesine bağlı elimizdeki antibiyotiklerin daha az etkili hale gelmesiyle direnç gelişiminin
büyük bir tehdit oluşturmaya devam edeceğidir.
Akılcı olmayan ilaç kullanımı (AOİK) küresel bir sorun olarak yaşanmaktadır. Oysa ilaç, sağlığı tehdit etmesi için

Türkiye’deki ilaç tüketim şekilleri dünya ortalaması ile karşılaştırıldığında birçok farklılık göstermektedir. Tüketilen
ilaçlarda özellikle antibiyotiklerin ilaçlarının payı (%26,2)
ile dünya ortalamasının (%9,9)üstündedir. Bunun nedeni
hastalık aşamasında iyileşme yönünde en fazla faydanın
alınacağı alanlarda yanlış kullanılmasıdır. Yanlış ilaç uygulama ve tüketme davranışlarının altında yatan nedenlerin
tespiti için, ilaçların maliyet etkililiğini, tüketicilerle hizmet
sunucularının davranışlarını araştırılarak alta yatan nedenlerin tespit edilmesidir (Liu vd., 2005).
2008 yılı için ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumunun yaptığı ilaç harcamasının 10 milyar 717 milyon, 2013 için bu
oranın % 46 artarak 15 milyar 673 milyon liraya ulaştığını, 2015 yılı için de ayrılan bütçenin 17,8 milyar lira olarak
belirlenmesi ekonomimiz için büyük bir yük teşkil etmektedir. (İlhan, 2014). Bu durum ülkemizdeki ilaçlara erişimin ne kadar kolay olduğu ve bilinçsizce tüketilen ilaçlar
ile ilgili düzenlemelerin istenildiği gibi benimsenmediğini
çağrıştırmaktadır (Saygılı vd., 2015:162).
Küresel bir tehdit olmakla beraber ülkemiz içinde büyük
bir sorun olan akılcı olmayan ilaç kullanımı ile ilgili olarak
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı ile
birlikte İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Akılcı İlaç Kullanımı
Birimi tarafından akılcı olmayan ilaç tüketiminin azaltılması ve giderilmesine yönelik ciddi adımlar atılmıştır.
Bu adımlardan en önemlisi 2014-2017 yılı için oluşturulan “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı” ile akılcı ilaç
kullanımının sağlanması için yürütülmekte olan ve ilerde
yapılması hedeflenen faaliyetlerin belirlenmesi ile yürürlüğe konulmuştur. Bu faaliyetlerle ilgili teşhis, tedavi, ilaca
ulaşım, ilaç hakkında bilgi gibi aşamaları göz önüne alarak
hekim, eczacı, yardımcı sağlık personeli, ilaç sektörü, halk
(hasta, hasta yakın vb.) ve meslek örgütleri/diğer sivil toplum kuruluşları/medya Akılcı İlaç Kullanımda sorumluluk
sahibi paydaşlar olarak belirlenmiştir (TİTCK, 2014).

1.2.
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1.1.

değil, doğru kullanıldığı takdirde sağlığa katkı sunması için
üretilir ve kullanılır. Bu ilaçlarda beklenenin yerine getirilmesinin tek yolu, akılcı ilaç kullanımını denilen şekilde
uygulamakta geçmektedir (Dökmeci, 2014:14).

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

meslek grubundan biri olan hemşirelerin, hemşirelik uygulamalarında kaliteli hizmetin verilmesi hemşirelik uygulama hatalarının giderilmesi ile ilgilidir. Hemşirelik hizmeti ile
alakalı olarak hasta yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik
oluşturulan standartların uygulanması ve var olan standartların da yeniden yapılandırılarak düzenlenmesi, yapılacak
olan hemşire uygulama hatalarının en aza inmesini veya
giderilmesini sağlayabilir. Bunlardan bazıları; hemşirelerin
ağır olan iş yükleri hafifletilerek eğitim ve becerilerinin düzenli olarak geliştirilmelerine zaman ayırmaları sağlanmalı, kurumlarınca düzenli araklılarla eğitilmeleri, çalıştıkları
birimlerde ilgili yayınlara ve bilgi kaynaklarına erişim kolaylığı sağlanmalı, hata yapma olasılıklarının yoğun olduğu gece vardiyasında çalışma saatlerinin düzenlenmesi,
çalışan memnuniyeti ve güvenliği sağlanarak, kaliteli hizmet verme konusunda etkin rolleri güçlendirilmelidir.

Akılcı İlaç Kullanımı ve Yaşam Kalitesi

İlaçların Akılcı Olmayan Kullanımı sonucu bu paydaşlar
içerisinde hemşirelerin sundukları sağlık hizmetinin kalitesini ve sürdürebilirliğinin devamını sağlamak, hemşireleri görev alanları içerisinde etkin kılmakta ve sorumluluk
sahibi yapmaktadır. Hemşirelik yönetmeliği madde 5 (a)
fıkrası “Birey, aile, grup ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, hastalık durumunda iyileştirilmesi ve
yaşam kalitesinin artırılması amacıyla hemşirenin yerine
getirdiği bakım verme, hekimce hazırlanan tıbbî tanı ve
tedavi planının oluşturulması ve uygulanması, güvenli ve
sağlıklı bir çevre oluşturma, eğitim, danışmanlık, araştırma, yönetim, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi
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sağlama rolleri” (RG, 2010) şeklinde tanımlamış olup hemşirelik, kişinin ailenin ve toplumun olabilecek sorunlara
karşı fizyolojik ve psikolojik sosyal ihtiyaçların bir bütünlük
ve insancıl bir yaklaşımla belirleyen bir meslektir. Buna
bağlı yaşam kalitesi uygulamaları ile güçlü bir iletişim halindedir. Hemşirelikte hasta bakım kalitesi, klinikte karar
vermenin kolaylaştırılmasıyla beraber sınırlı ilaç kaynaklarının doğru kullanımı sağlanarak çeşitli hastalıklarda hasta yaşam kalitesini yükseltilmesi ve hastalığa uygun bakım
karalarının verilmesi gibi konulara yönelmiştir (UUKHK,
2011:27).
Amerikan Sağlık Kuruluşları Akreditasyon Komitesine
göre sağlıkta kalite, “Günün bilgileri ışığında verilen bakımın, hastalıklardan istenen sonuçların alınmasını artırma
ve muhtemel istenmeyen sonuçları azaltma derecesidir.”
Başarılı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmanın önündeki baş
edilmesi gereken temel sorunlardan birisi olan Akılcı İlaç
Kullanımı ilaçlı tedavinin uygulamasında güvenli ve ekonomik bir şeklide planlama yürütme ve izleme sürecedir
(Kılıç, 2013:7). Hastalar ile hemşirelerin bu konuda kendilerinden bekleneni tam olarak yerine getirebilmeleri için
Akılcı İlaç Kullanımı konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmaları gerekir. Kurumsal bir yapıda bilgi sağlayıcıları
ve erişebilirliğin yenilikçi, kolay ve uygun maliyette olması
gerekir.
Hasta güvenliği ile doğrudan ilişkili olan ilaç güvenliği uygulamaları sağlık hizmetlerinde kalitede çeşitliliğin artmasıyla beraber son zamanlarda hastaya ve ekonomiye olan
fayda ve zararları tartışılmaya başlanmıştır. Tıp uygulamalarının gelişmesiyle beraber hasta tedavisinde önemli
bir yer alan ilaçların akılcı olamayan kullanımı hastalık ve
ölüm oranlarının artmasına, ilaçların yan etkilerindeki artışa, kaynakların bilinçsiz tüketilmesiyle temel ilaçlara bile
erişimin güç olmasına, kullanımı zorunlu ilaçlara karşı
gelişebilecek olan dirence dayalı olarak, tedavinin sosyal
ve ekonomik maliyetinin artışına neden olması sayılabilir
(SGK, 2013:93).

1.3.

Akılcı İlaç Kullanımında Hemşirelerin Rolü

Hemşirelik hizmetinde ilaç güvenliğinden bahsedebilmek
için öncelikle hemşirelerin ilaçların, etki ve yan etki, advers
etki, ilaç/besin, ilaç/ilaç etkileşimi gibi ilaç güvenliğini yakından ilgilendiren bazı konuları hakkında bilgi ve beceri
birikimine sahip olması gerekir.
Hemşireler, sağlık hizmetinin kaliteli sunumunda hastaya zarar verebilecek her türlü durumu göz önünde bulundurmalıdır. Uluslararası Hasta Güvenliği Hedeflerinin
gayesi hasta güvenliğinde kendine özgü iyileştirmelerin
artırılmasıdır. Bu gayeler kaliteli sağlık hizmeti sunmada
temel çözümlere odaklanır (Kurutkan, 2009:42). İlaçların
hasta adına, kimliğinin kontrol edilerek verilmesi gibi uygulamalarla hareket etmenin sadece yeterli olmadığını
bunun yerine daha kapsamlı bir bakış açısıyla hastanın
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güvenliğini tehdit edecek her türlü durumu gözeterek ilaç
ve hasta güvenliğini oluşturmalıdır. İlaç güvenliği; sadece
ilaçların hastalara zarar vermesini engellemek değil, istenmeyen olay meydana gelmiş ise, en kısa sürede yapılacak
düzeltici faaliyetleri de ifade eder (SKS, 2012:2).
İlaç güvenliğinde yapılan advers etki bildirimi ile ilgili yapılan bir araştırmada bildirimlerin hangi yolla (%46.6), kime
yapılacağı (33.3), nereye yapılacağını (%10 ) bilen oranın
çok düşük olduğudur (Fisun vd., 2014:272). Hemşireler
tarafından hastalara uygulanan ilaçların takibi ilacın uzun
vade de olan etkilerinin ortaya çıkıp, tamamen vücuttan
atılmasına kadar devam eder. Hasta güvenliğini tehdit
eden akılcı olmayan ilaç uygulamalarında en çok görülen,
yanlış ilaç miktarı(%21.4), yanlış zamanda uygulanması
(%25) ve ilacın unutulmasıdır (%21.9) (Fisun vd., 2014:272).
Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılan bir başka
çalışmada hemşirelerin %56.5’i mesleki çalışmalarında
yapılan ilaç uygulama hatası ya da hatalarına şahit oldukları, %42.7’si de kendileri tarafından ilaç uygulama hatası yaptıklarını belirtmişlerdir (Yiğitsoy 2014). Amerika’da
yapılan başka bir araştırmada da ilaç hataları içerisinde
(%39) reçeteleme ile ilaç order sürecinde, (%50)’sinin ilaç
uygulama sürecinde, (%11)’nin ilaç dağıtım aşamasında
olduğu saptanmıştır (Alcan vd., 2012:2).
Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların iyileşmeye olan
uyumunun azalmasına, ilaçların biri birlerinin etkilerini
azaltama ya da artırmasına, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrar görülmesine ya da uzun süre
devam etmesine, istenmeyen etkilerin görülme sıklığı ile
tedavi maliyetlerindeki artışa neden olur (www.akilciilac.
gov.tr, 2015). Bu vesileyle hemşire, uygulamaların da hastaya kullandığı ilaçların etkisini iyi bilmeli ve dikkat etmelidir. İlaçlarda beklenen faydalara ulaşmak ve hemşire kaynaklı hataları engellemek için akılcı ilaç kullanımı bilincinin
hemşirelerde özümsenmiş ve benimsenmiş olması gerekir. İlaçların hastalara uygulanma şekillerinin bilinmesi
(oral, parenteral ve diğer yollar), dağıtımları kontrolü ve
etkilerinin gözetlenmesi hemşirelerin başlıca görevleridir
(Dökmeci, 2014:15). Uygulamada ilaç hataları aşağıdaki
şekilde sıralanmıştır. Bunlar; (Sabuncu, 2000:23)
■■ Alerji bilgilerinin eksik veya olmayışı
■■ Eksik/fazla doz, ya da atlanan doz
■■ İlacın veriliş yolu
■■ Duplikasyon (iki kez uygulanması)
■■ İlaç/ilaç etkileşimi
■■ İlaç/besin etkileşimi
■■ Yanlış ilaç seçimi
■■ Eksik veya fazla hesaplanan ağırlık/boy ölçüsü
■■ İlaç /alerji etkileşimi
■■ Yanlış formülasyon
■■ Uygun olmayan zamanda ilaç verilmesi
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■■ Okunaksız ilaç istemleri
Hasta yaşam güvenliğini ve hizmet kalitesini etkileyen ilaç
uygulama hataları tıbbi hatalar arasında da en sık görülen
hata tipidir. Yapılan bir araştırmada, (%47) oranıyla hemşirelerin mesleki uygulamalarda karşılaştıkları hataların,
yanlış ilaç uygulamaları olduğu ve bununda diğer hatalara göre birinci sırada yer almasıdır (Çırpı vd., 2009:11).
Bu vesileyle Hemşirelerin ilaçlar hakkında yeterli farmakolajik bilgiye ve ilaç uygulama öncesi ve sonrası bilgisine sahip olmamaları güvenli ilaç uygulamalarını etkileyen
başlıca sorundur. Hemşire İlaç uygulaması yaptıktan sonra hastayı gözetleyerek, ilacın hastayı nasıl etkilediğini,
hastanın ilaca nasıl tepki verdiğini karşılaştırmaktan ve
not etmekten sorumludur. İlacın tedavi edici etkileri takip
ettiği kadar beklenmeyen etkilere de bakmasını gerektirir.
İstenmeyen etkiler gelişirse hemşire buna bağlı klinik bulguları fark eder ve erken davranarak istenmeyen etkilerin
oluşmasını engeller (Aştı ve Karadağ, 2011:628).

1.4.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışma ile hemşirelerin çalıştıkları sağlık kurumlarında
görev ve sorumluluklarından biri olan uyguladıkları ilaçların ne kadar farkında oldukları ve buna bağlı, hastaya verdikleri hizmetin hasta yaşam kalitesine nasıl yansıdığının
tespit edilmesine yöneliktir.

2.
2.1.

YÖNTEM VE BULGULAR
Araştırmanın Yöntemi

2.1.1. Araştırmanını Tipi
Bu çalışma, kesitsel bir araştırmadır.
2.1.2. Araştırmanın Yeri ve Zamanı
Çalışma, Ekim-Kasım 2015 tarihleri arasında Adıyaman
İl Merkezinde yer alan Adıyaman Üniversitesi Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Özel Adıyaman Park Hospital
Hastanesi ve Özel Gözde Adıyaman Hastanesinde
gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada kullanılan anket Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Birimince hazırlanan Türkiye’de Hastanelerde Görev Yapan Hemşirelerin
İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi ve Davranışlarını
Değerlendirme Çalışması 2012 isimli anketi olup bizzat
yüz yüze görüşme yöntemiyle anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket hemşirelerin sosyo-demokrafik özelikleri (yaş, cinsiyet, eğitim durum) çalışma özelikleri (mesleki
tecrübesi unvanı ve çalışma süresi, çalıştığı birim, hizmet içi
eğitime katılma durumu) ve ilaçlar ile ilgili farkındalık düzeylerini belirlemeye yönelik 18 sorudan oluşmakta olup,
bazı sorular çoktan seçmelidir.
2.1.5. Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırma sonucunda toplanan veriler SPSS 22.0 paket
programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
Çalışmaya dâhil olan hemşirelerin akılcı ilaç konusundaki
bilgi ve davranışlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı istatistiki testlerden yararlanılmış ve (p değeri <0.05 istatistiki
olarak anlamlı kabul) test edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotlar kullanılmıştır.
Tüm veriler, %95 güven aralığında ve iki yönlü olarak analiz edilerek değerlendirilmiştir.
Gerçekleştirilen bu çalışmada; ankete ait güvenilirlik (reliability statistics) testinde Alfa
(Cronbach’s Alpha) değeri
(0,718) olarak bulunmuştur. Alfa değerinin (0,700) üzerinde olması bu anketin analiz yapmak için güvenilirliğinin
olduğunu göstermektedir.
Tablo 1: Anket Güvenilirlik Analizi
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha

Cronbach’s Alpha Based on
Standardized Items

N of Items

,718

,732

17

Ankete ait geçerlilik (KMO and Bartlett’s Test) testinde KMO
(Kaiser-Meyer-Olkin ölçüm) değeri (0,817) ve (Bartlett’s)
değeri Sig. (0,000) olarak bulunmuştur. KMO değerinin
(0,600) (büyük) üzerinde ve (Bartlett’s) değeri Sig. (p değeri <0.05 istatistiki olarak anlamlı kabul) olması bu anketin
analiz yapmak için geçerli olduğunu göstermektedir.
Tablo 2: Anket Geçerlilik Analizi
KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

2.1.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini Adıyaman İl Merkezinde bulunan ve
sağlık hizmeti sunan hemşireler oluşturmaktadır. 475 kişi
olarak tespit edilen hemşirelerin tamamına anket ulaştırılmış olup çalışmaya istekli ve katılmayı kabul eden hemşirelerden 269 hemşireye uygulanmış olup, doğru olarak
tespit edilen 220 anket değerlendirmeye alınmıştır.
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■■ Yanlış veya eksik yazılmış ilaç yazımı

2.1.4. Veri Toplama Aracı
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■■ İlaç verilmesinin tamamen unutulması

Bartlett’s Test of Sphericity

,817

Approx. Chi-Square

586,725

df

136

Sig.

,000

2.1.6. Araştırmanın Kısıtlılıkları
Bu çalışma, Adıyaman İl Merkezinde yer alan kamu ve
özel hastanelerde görev yapan hemşirelere uygulanarak
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yapılmıştır. Bu nedenle araştırmanın sonuçları diğer İller
için genellenemez.

2.2.

Bulgular

2.2.1. Kişisel ve Mesleki Profesyonel Özellikler

Çalışmaya katılanların, %41,8’i (18-25) yaş aralığında genç
hemşirelerden, %70’i ise kadınlardan, %69.2’si yüksekokul
ve üstü mezunu, %38,6’sı (1-3 yıl) meslekteki çalışma süreleri ve %92,3’ü ise hemşire unvanına sahip kişilerden
oluşmaktadır.
2.2.2. İlaç Uygulamaları Öncesi
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araştırmaya katılanların yaş aralıkları, cinsiyetleri, eğitim
durumları, mesleki kıdemleri, unvanlarını kapsayan demografik özelliklerden oluşmaktadır. Tablo 3’de detaylı
olarak gösterilmiştir.

hekim-eczacı ve hemşireler arası iletişim eksikliğini, hasta ilaç-besin alerjisi sorgulaması, ilaç saklama koşullarını,
son kullanma tarihinin (SKT) kontrolü ve sorgulanması işlemlerini kapsamaktadır.

Tablo 3: Çalışmaya Katılan Hemşirelerin Kişisel ve Mesleki
Profesyonel Özellikler
Sayı (n)

Oran (%)

18 – 25

92

41,8

26 – 35

77

35,0

36 – 50

39

17,7

51 – 64

12

5,5

Kadın

154

70,0

Erkek

66

30,0

Lise

70

31,8

Yüksekokul

98

44,5

Fakülte

41

18,6

Lisansüstü

11

5,0

1 – 3 yıl

85

38,6

4 – 10 yıl

65

29,5

11 – 15 yıl

26

11,8

16 – 19

12

5,5

20 yıl ve üstü

32

14,5

Yaş Grupları

Cinsiyet

Eğitim Durumu

Mesleki Kıdem

Unvan
Sorumlu Hemşire

17

7,8

Hemşire

203

92,3

Tablo 4: Çalışmaya Katılan Hemşirelerin İlaçlar ile İlgili Davranış ve Bilgi Düzeyleri
Sayı (n)

Oran (%)

Hasta ilaç istemlerinde hatalı olduğunu düşündüğünüz durumda hekim/eczacı ile iletişime geçer misiniz sorusuna:
Hekim ya da eczacı ile iletişime geçtiğini

196

98,1

Yetkisinin olmadığını düşünenler

4

1,8

İletişimde sorun yaşadığını ifade edenler

4

1,8

Sonucun değişmeyeceğini ifade eden

1

0,5

Soruyu cevaplandırmayanlar

12

5,5

Önemli olduğunu düşündükleri,

148

67,3

Sadece ilaç alerjisini sorguladığını,

48

21,8

Hekimin sorguladığını düşündüğünü,

8

3,6

Alerjisi olsa hastanın söyleyeceği,

5

2,3

Soruyu cevaplandırmayanlar

11

5,0

Eczaneye teslim edildiğini,

135

61,4

Diğer hastalarda kullanılmak üzere depolandığını,

48

21,8

İmha edildiğini

7

3,2

Fikri olmadığını

17

7,7

Soruyu cevaplandırmayanlar

10

4,5

Saklama koşullarına standartlara göre dikkat edildiğini,

157

71,4

Sadece özel saklama koşulları gerektiren ilaçlarda dikkate alındığı,

49

22,3

Uygun ortamın olmadığı,

4

1,8

Soruyu cevaplandırmayanlar

10

4,5

Her zaman kontrol edildiğini,

193

87,7

Bazen,

12

5,5

Hiç kontrol etmediklerini,

7

3,2

Soruyu cevaplandırmayanlar

8

3,6

Uygulama öncesinde hastanın ilaç ve besin alerjisi sorgulaması yapılıp yapılmadığı sorulduğunda:

Serviste yatan hastanın yaşamını yitirmesi taburcu olması veya tedavi değişikliğine gidilmesi durumunda İlaçların ne
yapıldığı sorulduğunda:

Serviste gerektiğinde kullanılmak üzere bulundurulan ilaçlar saklama koşullarına uygunluğu sorulduğunda:

Serviste kullanılmak üzere getirilen ilaçların son kullanma tarihleri (SKT) kontrol edilip edilmediği sorulduğunda:
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Serviste yatan hastanın yaşamını yitirmesi taburcu olması
veya tedavi değişikliğine gidilmesi durumunda İlaçların ne
yapıldığı sorulduğunda: 135 kişi (%61,4) eczaneye teslim
edildiğini, 48 kişi (%21,8) diğer hastalarda kullanılmak üzere depolandığını, 7 kişi (%3,2), imha edildiğini 17 kişi ise
(%7,7) fikri olmadığını ve 10 kişi ise (%4,5)’i ise bu soruyu
yanıtlamamıştır.
Gerektiğinde serviste kullanılmak üzere bulundurulan ilaçlar saklama koşullarına uygunluğu sorulduğunda: 157 kişi
(%71,4) saklama koşullarına standartlara göre dikkat edildiğini, 49 kişi (%22,3) sadece özel saklama koşulları gerektiren ilaçlarda dikkate alındığı, 4 kişi (%1,8) uygun ortamın
olmadığı, 10 kişi (%4,5)’u ise bu soruyu yanıtlamamıştır.
Serviste kullanılmak üzere getirilen ilaçların son kullanma tarihleri (SKT) kontrol edilip edilmediği sorulduğunda: 193 kişi
(%87,7) her zaman kontrol edildiğini, 12 kişi (%5,5)’i bazen,
7 kişi (%3,2)’si hiç kontrol etmediklerini, 8 kişi (%3,6)’sı ise
bu soruyu yanıtlamamıştır.
2.2.3. İlaç Uygulamaları Öncesinde veya Sonrasında
Hastalara ilaçlar ile ilgili bilginin verilmesi, advers ilaç reaksiyonu gelişirse tutumlarının ne olduğu ve bu durumlarda
hangi mercilere raporlamanın yapılacağı sorulmuştur.
Hastalara uygulanan ilaçlar ile ilgili bilgi verilip verilmediği
sorulduğunda: 160 kişi (%72,7) evet, 37 kişi (%16,8) sadece
hekim isterse, 4 kişi (%1,8) hayır benim sorumluluğumda
değil, , 8 kişi (%3,6)’sı vaktinin olmadığını ve 11 kişi (%5,0)’i
ise bu soruyu yanıtlamamıştır.
Ankete katılan hemşireler, ilacın advers etkilerine yönelik bildirim konusunda; 121 kişi (%55,0)’i uygulamalar
sırasında istenmeyen ilaç etkileri gözlendiğinde olay
bildirimi yaptıklarını, 75 kişi (%34,1)’i istenmeyen ilaç

Uygulamalarda istenmeyen ilaç etkileri (advers) gözlendiğinde olay bildirimini kaç kez yaptınız sorusun; 63 kişi (%28,6)’sı
(1-2) defa, 23 kişi (%10,5)’i (3-5) defa, 8 kişi (%3,6)’sı (6-10)
defa, 15 kişi (%6,8)’i (10 ve üstü) ve 111 kişi (%50,5)’i ise
herhangi bir bildirim yapmadığını ifade etmiştir. Ankete
katılan hemşirelerin yarısından fazlası bu soruya herhangi
bir cevap vermeyerek ya konu hakkında bilgilerinin olmadığını ya da ilgilerinin olmadığını ifade etmişlerdir.
2.2.4. Uygulama Hataları
Hemşirelerin mesleki geçmişlerinde karşılaştıkları uygulama hatalarına yönelik tecrübe verileri istenmiştir.
İlacın yanlış hastaya uygulanması, ilacın yanlış zamanda uygulanması, uygulamanın atlanması, yanlış dozda
uygulanması, ilacın yanlış uygulama yolundan verilmesi
ve yanlış ilaç uygulanması gibi, hatalar tespit edilmeye
çalışılmıştır.
Tablo 5: İlaç Kullanımında Uygulanan En Sık Hatalar
İlaç Uygulama Hataları

Sayı (n)

Oran (%)

İlacın yanlış hastaya uygulanması

4

1,8

İlacın yanlış zamanda uygulanması

92

41,8

İlacın atlanması, uygulanmaması

48

21,8

İlacın yanlış dozda uygulanması

47

21,4

İlacın yanlış uygulama yolundan
uygulanması

25

11,4

Yanlış ilacın uygulanması

4

1,8

Mesleki bilgi tecrübelerindeki ilaç uygulamaları sırasında şu
ana kadar en sık karşılaşmış oldukları uygulama hataları sorulduğunda: 4 kişi (%1,8) ilacın yanlış hastaya uygulandığını, 92 kişi (%41,8) ilacın yanlış zamanda uygulandığını, 48
kişi (%21,8) ilacın atlandığını ve uygulanmadığını, 47 kişi
(%21,4) ilacın yanlış dozda uygulandığını, 25 kişi (%11,4)
ilacın yanlış uygulanma yolundan uygulandığını, 4 kişi
(%1,8) ilacın yanlış dozda uygulandığını ifade etmişlerdir.
İlaç uygulama hataları Tablo 5’de verilmiştir.
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İlaç uygulama öncesinde hastanın ilaç ve besin alerjisi sorgulaması yapılıp yapılmadığı sorulduğunda: 148 kişi (%67,3)
önemli olduğunu düşündükleri, hem besin hem de ilaç
alerjisi sorguladıklarını ifade etmişlerdir. 48 kişi (%21,8) sadece ilaç alerjisini sorguladığını, 8 kişi (%3,6) hekimin sorguladığını düşündüğünü, 5 kişi (%2,3) alerjisi olsa hastanın
söyleyeceği, 11 kişi (%5,0) ’i ise bu soruyu yanıtlamamıştır.

etkileri gözlendiğinde durumu bildirmediklerini ve 24 kişi
(%10,9)’u ise bu soruyu yanıtlamamıştır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Hasta ilaç istemlerinde hatalı olduğunu düşündüğünüz durumda hekim/eczacı ile iletişime geçer misiniz sorusuna:
Hasta tanımlama işlemleri, hasta besin/ilaç alerjisi sorgulama, ilaçların saklama, kullanılmayan ilaçların ne yapıldığı ve ilaçlar hakkında bilgiye hangi kaynaklardan ulaşıldığı sorgulanmıştır. İlaç istemlerinde hata olduğunda
araştırmaya katılan hemşirelerin 196 kişi, (%98,1)’i hekim
ya da eczacı ile iletişime geçtiğini, 4 kişi, (%1,8)’i yetkisinin
olmadığını düşünenler, 4 kişi, (%1,8)’i iletişimde sorun yaşadığını ifade edenler (olumsuz), 1 kişi, (%0,5)’i sonucun
değişmeyeceğini ifade eden ve 12 kişi, (%5,5)’i bu soruyu
yanıtlamamıştır.

2.2.5. Farmakolojik Bilgi
Hemşirelerden ilaçları uygulama sırasında ilaçlar da beklenen istenilen ve istenmeyen etkilerin, yan etki, ilaç etkileşimi konusunda yeterli bilgiye sahip olup olmadıkları,
farmakolojik bilgi almaları gerektiğinde başvurdukları bilgi
edinme kaynakları ile bilgi düzeyleri hakkında öz eleştiri
yapmaları istenmiştir.
Tablo 6: İlaç Hakkında Bilgilere Nereden Ulaşılır
İlaç Uygulama Hataları

Sayı (n)

Oran (%)

Hekim / Eczacı

137

62,3

Hemşire arkadaşlardan

91

41,4

İlaç kaynak kitapları

79

35,9

İlaç bilgi yazılım programları

21

9,5

Internet

89

40,5
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Tablo 7: Uygulamasını Yaptığınız İlaç Hakkında Ne Düzeyde Bilgiye Sahipsiniz
Çok İyi
(n)

Orta
(%)

Kötü

(n)

(%)

(n)

Çok Kötü

(%)

(n)

(%)
0,5

Kullanım amacı

69

31,4

103

46,8

31

14,1

-

-

1

Uygulama şekli

83

37,7

94

42,7

11

5,0

-

-

-

-

Etki süresi

23

10,5

85

38,6

66

30,0

6

2,7

-

-

Yan etkileri

24

10,9

74

33,6

69

31,4

14

6,4

2

0,9

Kontrendikasyonlar

27

12,3

71

32,3

68

30,9

12

5,5

3

1,4

İlaçların etkileşimleri (ilaç/besin)

28

12,7

59

26,8

72

32,7

16

7,3

4

1,8

Uyarılar, önlemler

33

15,0

78

35,5

54

24,5

12

5,5

2

0,9

Özel durumlar (gebelik, pediatri vb.)

36

16,4

82

37,3

54

24,5

10

4,5

4

1,8

Ankete katılanların farmakolojik bilgi olarak kendilerini iyi
ve çok iyi buldukları alanlar: ilaçların “kullanım amacına”
göre katılımcılardan 103 kişi (%46.8)’i “iyi”, 69 kişi (%31.4)’i
“çok iyi”, 31 kişi (%14.1)’i “orta”; ilaçların “uygulama şekline”
göre katılımcılardan 94 kişi (%42.7)’i “iyi”, 83 kişi (%37.7)’i
“çok iyi”, 11 kişi (%5.0)’i “orta”; ilaçların “etki süresine” göre
katılımcılardan 85 kişi (%38.6)’i “iyi”, 66 kişi (%30.0)’i “orta”,
23 kişi (%10.5)’i “çok iyi”, 6 kişi (%2,7) “kötü”, “yan etkilerine” göre katılımcılardan 74 kişi (%33.6)’i “iyi”, 69 kişi
(%31.4)’i “orta”, 24 kişi (%10.9)’i “çok iyi”; 14 kişi (%6,4)
“kötü”, 2 kişi (%0,9) “çok kötü”; ilaçların “kontrendikasyonlarına” göre katılımcılardan 71 kişi (%32.3)’i “iyi”, 68
kişi (%30.9)’u “orta”, 27 kişi (%12.3)’i “çok iyi” 12 kişi (5,5)
“kötü”,3 kişi(%1,4) “çok kötü”; ilaçların “ilaçların etkileşimlerine” göre katılımcılardan 72 kişi (%32.7)’i “orta”, 59 kişi
(%26.8)’i “iyi”, 28 kişi (%12.7)’i “çok iyi”16 kişi (%7,3) “kötü”,
4 kişi (%1,8) “çok kötü”; ilaçların “uyarılar ve önlemlerine”
göre katılımcılardan 78 kişi (%35.5)’i “iyi”, 54 kişi (%24.5)’i
“orta”, 33 kişi (%15.0)’i “çok iyi” 12 kişi (%5,5) “kötü”,2
kişi (%0,9) “çok kötü”; ilaçların “özel durumlarına” göre
katılımcılardan 82 kişi (%37.3)’i “iyi”, 54 kişi (%24.5)’i “orta”,
36 kişi (%16.4)’i “çok iyi”, 10 kişi (%4,5) “kötü”, 4 kişi (%1,8)
“çok kötü” şeklinde ifade etmişlerdir. Uygulama yapılan
ilaçlar hakkında bilgi düzeyleri Tablo 7’de detaylı olarak
verilmiştir.
Çalışmaya katılan hemşirelerin demografik özellikleri olan
(yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, mesleki kıdem yılı ve unvanı)
uyguladıkları ilaçlar hakkında bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05).

2.3.

Tartışma

İlaç uygulama hatalarını; reçete yazarken, hastaya dağıtım ve uygulama aşamalarında gerçekleştiği bilinmektedir. Diğer taraftan ilaç hatalarına etki eden farklı birçok
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İyi

(%)

Uygulamasını yapacağınız ilaç hakkında bilgilere en çok hangi kaynaklardan ulaşırsınız, sorulduğunda: 137 kişi (%62,3)’ü
hekim ve eczacılardan, 91 kişi (%41,4)’ü hemşire arkadaşlarından, 79 kişi (%35,9)’u ilaç kaynak kitaplarından, 21 kişi
(%9,5)’i ilaç bilgi yazılım programlarından, 89 kişi (%40,5)’i
ise internetten ulaştığını ifade etmiştir.
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(n)

faktörde mevcuttur. Bunlar; iletişim eksikliği, bilgi eksikliği, zaman yetersizliği, gece mesaisi ve aşırı iş yükü
şeklinde ifade edilebilir.. Bu çalışmamızda (%41,8)’le ilaç
hatalarında: “yanlış zaman” en çok karşılaşılan uygulama
hatası tipi olarak bulunmuştur. Hemşirelerin ilaç uygulama zamanı olan doz aralıklarının takip edilmemesi hasta
iyileşmesini geciktirerek belki yeni ilaçların tedaviye eklenmesini ya da tedavinin uzatılmasına sebep olabileceği
düşünülmektedir.
Ülke ve ülke dışında yapılan bu konudaki birçok
araştırmada; hemşirelerin mesleki uygulamalarda karşılaştıkları hatalar arasında ilaç uygulama hatalarını ilk
sırada tespit etmişlerdir İlaç uygulama hatalarına yönelik
daha önce yapılmış 66 çalışmanın derlenerek gerçekleştirilmesi sonucu dünya genelinde bu konunun önemli bir
sorun olduğu ve uygulamaların (%10)’unda sonucun hatalı olduğu tespit edilmiştir (Berdot vd., 2013:6).
İlaç uygulama hataları üzerine Amerika’da 36 hastanede
yapılan araştırmada çoğunlukla ilaçların, “yanlış zamanda
uygulanması, atlanması, uygulanmaması, yanlış dozda uygulanması ve yanlış ilacın uygulanması” olduğunu belirlenmiştir.(Barker vd., 2002:13). Çalışmamızda da da bu çalışmaya benzer olarak; “yanlış zamanda uygulanması, atlanması,
uygulanmaması, yanlış dozda uygulanması” sıralaması en
çok karşılaşılan ilaç uygulama hataları olarak ortaya çıkmıştır. Hemşirelerin, ilacın advers etkilerine yönelik olarak
bildirimleri konusunda; (%55,0)’i uygulamalar sırasında
istenmeyen ilaç etkileri gözlendiğinde olay bildirimi yaptıklarını, (%34,1)’i istenmeyen ilaç etkileri gözlendiğinde
durumu bildirmediklerini ve (%10,9)’u ise bu soruya cevap
vermeyerek konu hakkında yeterli ilgi veya bilgilerinin olmadığını ortaya koymuşlardır.
Bu duruma ait ikinci aşama olan uygulamalarda istenmeyen ilaç etkileri (advers) gözlendiğinde olay bildiriminde; (%28,6)’sı (1-2) defa, (%10,5)’i (3-5) defa, (%3,6)’sı
(6-10) defa, (%6,8)’i (10 ve üstü) ve katılımcıların çoğu olan
(%50,5)’i ise herhangi bir bildirim yapmadığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların yarısından fazlası bu soruya herhangi bir cevap vermeyerek, konu hakkında bilgilerinin ya
da ilgilerinin olmadığını ifade etmişlerdir. Gelişen Advers

3.

SONUÇ

Hemşireler tarafından icra edilen ilaç uygulamalarında en
sık karşılaşılan uygulama hataları; ilaçların yanlış zamanda hastaya verilmesi, ilacın atlanması ya da verilmemesi,
yanlış ilacın verilmesi, ilacın yanlış hastaya verilmesi, ilacın
yanlış dozda uygulanması, ilacın yanlış uygulama yolundan verilmesi oluşan hatalardır. İlaç uygulama hatalarına
yönelik daha detaylı ve geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır. Adıyaman İl merkezinde gerçekleştirilen bu
çalışmada ortaya çıkan verilere göre farmakolojik bilgi düzeylerinin orta seviyede olması, hastalara yönelik güvenli
ilaç uygulamalarında risk faktörlerini taşımaktadır.
Bu veriler çerçevesinde akılcı ilaç kullanımına yönelik olarak hemşirelerin konuya ait bilgi ve becerileri ile Advers
etki ve bildirimi konusunda duyarlılıklarının artırılmasının
gerekli olduğu saptanmıştır. Akılcı ilaç kullanımı konusunda tüm paydaşlarından biri olan hemşirelere yönelik
hasta bakım uygulamalarından biri olan ilaç uygulamaları
ve ilaç konusundaki farkındalıkları geliştirilmelidir. Buna
dönük oluşturulan standartların geliştirilmesi ve yeni
standartların oluşturulması bir gereklilik ve hemşirelerin
eğitilmesi de bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.
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etkileri gidermek için farklı ilaçların hastaya uygulanması
ile ilaç tüketiminin ve maliyetlerin artışıyla beraber bazı
sorunları da beraberinde getirmektedir. Oysa ilaç uygulaması yapılmadan önce yapılacak olan advers etki sorgulaması ile ilaç, zaman, maliyet, verimlilik gibi kayıpların
engellenmesi sağlanabilir.
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GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL SÜRECİNE UYUMUN
ARTIRILMASI; BİR MULTİDSİPLİNER İYİLEŞTİRME
PROJESİ
Alahdab HİŞAM1, Terzioğlu ELİF1, Arkuran FIRAT1

ÖZET
Yapılan çalışmalar, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yayınladığı Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin etkili bir şekilde kullanılması
ile ameliyata ilişkin komplikasyonların yarısının önlenebildiğini göstermiştir (kalite.saglik.gov.tr, 2015).
Çalışmamızın amacı hasta güvenliğini tehlikeye atan cerrahi hataların önlenmesi için Güvenli Cerrahi Kontrol Süreci’ne katılan
tüm sağlık çalışanlarının sürece uyumunun artırılmasıdır.
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Özel Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Hizmetler, Kocaeli, hisam.alahdab@anadolusaglik.org

Haziran 2014’te Güvenli Cerrahi Kontrol Sürecine tam uyum % 57 olarak tespit edildi. Uyumu artırmak amacı ile önce
uyumsuzluğun nedenlerini tespit etmek istedik. Kök nedenleri tespit etmek amacı ile sahada çalışan uygulayıcılardan oluşan
bir odak grubu çalışması yapıldı. Ayrıca kişisel görüşmeler de gerçekleştirildi. Uyumsuzluğa sebep olan öne çıkan kök nedenler
şöyleydi; dökümantasyonun hem manuel hem elektronik ortamda olması karşıklığa ve uygulamada zorluğa sebep olması,
kullanılan dokümanlarda katma değeri olmayan soruların varlığı zaman kaybına ve ciddiyetin azlamasına sebep olması ve
ameliyathanede elektronik kayıt sistemi kullanmanın süreci hasta ile yüzyüze yapmaya engel olması. Multidisipliner grup ile
birlikte bu nedenlere yönelik yapılan iyileştirmelerin uyum oranını %57’den % 88’e artırdığını tespit ettik.
Sonuç olarak, kulanıcı dostu, yalın ve hasta ile yüzyüze iletişime olanak sağlayan bir dokümanın kullanımı ile Güvenli Cerrahi
Kontrol Süreci’ne uyumun arttığı görülmektedir. Hasta güvenliğinin geliştirilmesi için süreç adımlarına ekip üyelerinin birebir
katkı sağlaması ve yönetim desteği de oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, güvenli cerrahi, odak grup, kök neden

IMPROVING COMPLIANCE WITH “SAFE SURGERY CHECKLIST” PROCESS; A MULTIDISIPLINARY IMPROVEMENT PROJECT
SUMMARY
The “Safe Surgery Checklist” published by the World Health Organization (WHO) has proved to prevent half of surgery related
complications when used properly.
In this study we aimed to improve compliance with Safe Surgery Checklist of all related healthcare workers to reduce surgery
related complications.
Compliance with the checklist in June 2014 was 57%. In order to improve compliance we first needed to find the causes
intervening with it. A multidisciplinary focus group composed of frontline related healthcare workers was conducted to define
the root causes. Individual interviews were also used to gather more information.
The main root causes for non-compliance were: the documentation process had both manual and electronic phases leading
to confusion and difficulty in practice, the checklists had too many questions some of which did not add value leading to
frustration and time loss during practice, the use of electronic checklists prevented the optimal practice of time out facing the
patient and team members. Interventions were planned and implemented by the same multidisciplinary group to lead dramatic
improvement in compliance from 57% to 88%.
Conclusion, A user friendly and simple documentation which provides the chance to communicate with the patient and team
members during time out improves compliance with safe surgery checklist. Defining the root causes for non-compliance and
deciding and implementing the solutions with related healthcare workers are essential to achieve improvement. A powerful
leadership support is also essential to implement and sustain this improvement.
Keywords: Patient safety, safe surgery, focus group, root cause
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Sağlık hizmetlerin sunumu esnasında yaşanan sorunlar
ve girişimlerle ilişkili komplikasyonlar ve hatalar yüzünden binlerce insan hayatını kaybediyor veya zarar görüyor. Bunlardan en önemlisi cerrahi esnasında olabiliyor.
Yanlış hasta, yanlış ameliyat veya yanlış taraf cerrahisi olabildiği gibi eksik malzeme veya hazırlıksız girişimler keza
zarar verebiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu konu ile ilişkili olarak
“Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi”ni (apps.who.int, 2015)
yayınladı. Yapılan çalışmalar, listenin etkili bir şekilde
kullanılması ile ameliyata ilişkin komplikasyonların yarısının önlenebildiği gösterdi. Bu kapsamda Dünya Sağlık
Örgütü’nün yayınladığı “Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi”,
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’ye
özgü olarak geliştirilerek “Güvenli Cerrahi Kontrol
ListesiTR” adı ile yayınlandı (kalite.saglik.gov.tr, 2015).
Ayrıca, Joint Commission International (JCI) Uluslararası
Hasta Güvenliği Hedefleri’nden biri de “Doğru taraf, doğru
işlem, doğru hasta cerrahisinin güvence altına alınması”dır (tr.jointcommissioninternational.org, 2015).
ASM’de yürütülen Güvenli Cerrahi Kontrol Süreci ameliyathane ile birlikte ameliyathane dışı alanlarda gerçekleştirilen cerrahi ve yüksek riskli girişimlerde de
uygulanmaktadır.
Çalışmamızın amacı, Güvenli Cerrahi Kontrol Süreci’ne
uyumsuzluk nedenlerini belirleyerek, ortadan kaldırmak
ve uyumu artırmaktır.

2.

KAPSAM VE YÖNTEM

ASM’de Haziran 2014 - Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen tüm ameliyatlar için “Güvenli Cerrahi Kontrol
Listesi”nin uygun kullanım oranı değerlendirildi.
Haziran 2014 tarihinde “Güvenli Cerrahi Kontrol
Listesi”nin uygun kullanım oranının %57 olması üzerine
PUKO (Planla, Uygula, Kontrol et ve Önlem al) döngüsü
kullanılarak iyileştirme yapılmasına karar verildi. “Güvenli
Cerrahi Kontrol Listesi”ne uyumsuzluk nedenlerini ve aksiyonları belirlemek amacı ile odak grup toplantıları, birebir görüşmeler, kapalı hasta dosyası kontrolü ve gizli gözlem verileri aracılığı ile değerlendirme yapıldı. Belirlenen
problemlere yönelik multidisipliner bir ekip tarafından
aksiyonlar alındı ve uyum oranı kontrol edildi.

3.
3.1.

BULGULAR
“Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi” Kullanımı
Uyumsuzluk Nedenlerinin Tespiti

■■ Uyum oranı: Kapalı hasta dosya kontrolüne göre
Haziran 2014 tarihinde gerçekleşen 631 ameliyatın,
256 tanesinde “Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi”nin uygun kullanılmadığı tespit edilerek, uyum oranının %57
olduğu tespit edildi.
■■ Uyumsuzluk nedenleri: Klinik kalite ve hasta güvenliği temsilcileri ile birlikte cerrah, anestezist ve hemşirelerin oluşturduğu 26 kişilik bir ekiple odak grup toplantıları ve birebir görüşmeler yapıldı. Toplantılarda
“Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi”nin uygunsuz kullanım
nedenleri aşağıdaki gibi tespit edildi:
●● Dökümantasyona bağlı nedenler: Sürecin ameliyat öncesi hazırlık kısmının manuel ortamda kayıt
altına alınması ile başlayıp, hasta ameliyathaneye
teslim edildikten sonra elektronik ortamda devam
etmesi; karşıklığa ve uygulamada zorluğa sebep olduğu ortaya çıktı.
●● Katma değersiz adımlar: Kullanılan dokümanlarda katma değeri olmayan soruların varlığının
zaman kaybına ve ciddiyetin azlamasına sebep olduğu ortaya çıktı.
●● İletişme bağlı nedenler: Ameliyathanede elektronik kayıt sistemi kullanmanın süreci hasta ile yüzyüze yapmaya engel olduğu tespit edildi. Çünkü
uygulayıcılar daha çok bilgisayar ekranına bakmakla meşgul oluyordu.

3.2.
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1.

İyileştirme Çalışmaları

■■ 2014 yılına kadar Güvenli Cerrahi Kontrol Süreci
manuel ortamda başlayıp elektronik ortamda devam
etmekteydi. İşlem öncesi hazırlık ve güvenli cerrahi sorularını içeren iki ayrı doküman odak grup toplantıları
ve birebir görüşmelerle yeniden değerlendirildi ve 5S
(Sınıflandır, Düzenle, Parlat, Standartlaştır, Sürdür) sistemi ile yalınlaştırıldı.
■■ Manuel doküman ile birlikte Güvenli Cerrahi Kontrol
Süreci’nin hasta ile yüzyüze uygulanması sağlandı.
■■ Anestezi uzmanlarına sürece uyum sağlanana kadar
anestezi uygulamasını başlatmama yetkisi verildi.
■■ Cerrahi öncesi, cerrahi anı ve cerrahi sonrası kontrol
listeleri tek bir formda birleştirerek bütünlük ve devamlılık sağlandı.
■■ “Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi”nin güncellenmesi ile
birlikte ameliyathane dışı alanlarda gerçekleştirilen
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cerrahi ve yüksek riskli işlemler için kullanılan “Güvenli
İşlem Kontrol Listesi” için de aynı yalınlaştırma çalışması uygulandı.

Grafik 2: Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygun Kullanım Oranı
(2014-2015 yıl Bazlı Karşılaştırma)

■■ Yapılan revizyon ve iyileştirmeler uygun platformlarda
uygulamadan önce paylaşıldı.

Tüm çalışmalar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Joint
Commision International (JCI) ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Güvenli Cerrahi standartlarına uygun olarak yapıldı.

3.3.
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■■ Verilerin validasyonu 2 anestezi uzmanı, 2 ameliyathane hemşiresi ve 1 anestezi teknikerinden oluşan 5 kişilik gizli gözlemci grubu tarafından yapıldı. Gözlemler
esnasınsa, “Cerrahi öncesi Mola (time out) yapıldı mı”,
“kimlik doğrulama yapıldı mı” ve “taraf işareti var mı”
kriterleri dikkate alındı.

Aksiyon Sonrası Güvenli Cerrahi Kontrol
Listesi Uygun Kullanım Oranı

Haziran 2014 tarihinde incelenen kapalı hasta dosyalarında Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygun Kullanım Oranı
%57 iken, Ekim 2014 tarihine kadar yapılan iyileştirme
çalışmaları ve kullanıma alınan yeni doküman ile birlikte
uyum oranında anlamlı bir artış olduğu belirlendi. Ekim
2014 tarihinden itibaren ameliyathane dışı günübirlik cerrahi ünitesinde yapılan cerrahi ve yüksek riskli işlemlerde
“Güvenli İşlem Kontrol Süreci” takip edilmeye başlandı.
Ortalama 1 yıllık dönem içinde gerçekleşen uyum oranı
artışı Grafik 1’de gösterilmektedir. Yıllık olarak karşılaştırıldığında; Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi Uygun Kullanım
oranı 2014 yılı ağırlıklı ortalaması %57 iken, 2015 genelinde bu değer %88’e yükselmiştir (Grafik 2).

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’ne uyum oranı yıl bazında
analiz edildiğinde %31 oranında artış olduğu görüldü.

4.

SONUÇ

Başta cerrahlar olmak üzere sürece dahil ekip üyelerinin görüşleri alınarak ASM’de Güvenli Cerrahi Kontrol
Süreci’ne uyumsuzluk nedenlerini belirleyip iyileştirme
yaptığımızda kullanıcı dostu, yalın ve hasta ile yüzyüze iletişime olanak sağlayan bir dokümanın sürece uyumu %31
oranında artırdığı gösterilmiştir. Uyum oranını artırmak
için sahada çalışanlarla birlikte yapılan kök neden tespitleri ve aynı ekip ile birlikte alınan aksiyonların etkin olduğu
gösterilmiştir.
ASM’de performans göstergesi olarak takip edilen
“Güvenli Cerrahi Uyum Oranı” Üst Yönetim ekibine aylık
olarak raporlanarak, sürdürebilirliğin devamı için odak
gruplarla görüşmeler devam etmektedir.

Grafik 1: Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygun Kullanım Oranı
(Haziran 2014 – Kasım 2015)
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1

Bu tanımlayıcı araştırma ile T.C. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde görev yapan Kalite Yönetim Direktörlerinin (KYD) profilini
saptamak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Kalite Yönetim Direktörlerinin çalışma şartları, eğitim düzeyleri, yeterlilikleri, iş
ortamları ve eksiklik hissettikleri donatılması, desteklenmesi gereken konuları belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın evrenini, 2015 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde görev yapan Kalite Yönetim Direktörleri (N= 696)
oluşturmuştur. Çalışmanın Türkiye genelini temsil etmesi düşüncesiyle çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş, çalışmaya
katılmayı kabul edenler örnekleme dâhil edilmiştir ve 253 kişi ile çalışma tamamlanmıştır. Bu sayı %95 güvenle yani ∝=0,05 için
(n=248) üzerinde olduğu için yeterli bulunmuştur (raosoft.com). Elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Sonuçlarının,
kalite yönetimi direktörü belirleme, yetiştirme ve organizasyonunda önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: kalite yönetim direktörü, kalite, profil çalışması

DUTIES IN HEALTH MINISTRY OF HOSPITAL WHO DIRECTOR OF QUALITY MANAGEMENT DETERMINATION OF PROFILES
SUMMARY
It aims to determine profile to Quality Management Director (KYD) who is working Republic of Turkey Ministry of Health
hospitals with this descriptive research. In this regard, the Director of Quality Management’s working conditions, education
levels, competencies, equipping they feel the business environment and lack of support issues that were determined.
The population of the research were constitute, T. C. Working Quality Management Director (n = 696) in Ministry of Health
hospitals in 2015. The work sampling study Turkey was not made with the idea of representing the general, who agreed to
participate were included in the sample and the work was completed by 253 people. ∝ = 0.05 for 95% confidence that this
number (n = 248) were enough for that on (raosoft.com). The obtained data are presented in tables. Results are expected to
provide important contributions to in terms of the determination of the quality management director and growing.
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1.

GİRİŞ

Kalite (qualites), Latince “nasıl oluştuğu” anlamına gelen
“qualis” kelimesinden gelmekte ve sözcük hangi ürün
ve hizmet için kullanılıyorsa, onun gerçekte ne olduğunu belli etmek amacını taşımaktadır (Şimşek, 2007: 5).
Literatürde sayısız kalite tanımına rastlamak mümkündür. Bu kadar çok sayıda ve farklı tanımlamanın olması
esasında kalitenin bir algı olayı olmasından dolayı yani
kişiden kişiye değişen (sübjektif) bir kavram olmasından
kaynaklanmaktadır.
Hizmet sektörünün ülke ekonomileri açısından artan
önemi, daha önce üretim sektöründe uygulanan kalite

uygulamalarının hizmet sektörü açısından da ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Maliyete verilen önemin artması,
değişen müşteri tutumları ve sıkı rekabet, diğer işletmelerde olduğu gibi sağlık işletmelerinde de kalitenin önemini arttırmıştır (Devebakan ve Aksaraylı, 2003: 39) Hizmet
sektöründe kaliteden bahsedebilmek için çalışanların tamamı çaba sarf etmeli ve oluşturulan işbirliği ortamıyla
bu çabalar birleştirilerek herkesin katılımı sağlanmalıdır.
Kaliteli hizmet sunan bir kurumda çalışıyor olmak, çalışanların etkinliği ve işletmeye olan güveni açısından oldukça
önemlidir. Çünkü kalite beraberinde müşteri bağlılığı getirecek ve bu sayede de işletmede süreklilik sağlanacaktır.
Çalışanlarda elde ettikleri gelirleri ve işlerinin böylelikle
garanti altına almış olacaktır (Biçer, 2007: 90).
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Press’e (1997) göre; sağlık hizmetlerinde Toplam Kalite
Yönetimine (TKY) veya diğer adıyla sürekli kalite iyileştirmeye olan ilginin artması, ABD öncülüğünde, daha çok
ekonomik koşulların özellikle de maliyetleri azaltma gereksinimi ve 1970’lerden itibaren hatalı tedavilere ilişkin
şikâyetlerin artan şekilde adli davalara dönüşmesi sonucu
olmuştur (Bekaroğlu, 2005: 20). Sağlık hizmetinin kalitesi;
“Sağlık Hizmetin Kalitesi = Teknik Kalite + Tedavi Sanatı”
şeklinde bir formülle de ifade edilmektedir. Bu durumda
kalitenin teknik yönü, “teşhis ve tedavi hizmetlerin çağdaş
tıp bilimine, bilimsel standart ve normlara uygun olmasını”; sanatsal yönü de, “verilen hizmetlerin hasta beklentilerini karşılamasını içermektedir (Kavuncubaşı, 2000: 270).

416

Önceleri endüstri, daha sonra hizmet sektöründe başlayan toplam kalite yönetimi fırtınası sağlık sektörüne yansımıştır. 1980’li yıllardan başlayarak özellikle gelişmiş ülkelerin hastane hizmetlerinde TKY uygulamaları hızlı bir
yayılım göstermiştir. Bunun sonucu olarak da, hastaların
ve çalışanların memnuniyet düzeylerinin arttırılması,
sürekli geliştirme, sıfır hata ile çalışma gibi kavramlar
hastane yönetimleri için büyük önem kazanmıştır. Sağlık
sektöründe TKY uygulamalarına ihtiyacın doğmasında rol
oynayan başlıca sebepler; bireylerin satın alma gücünün
artması, tedavi kurumları arasında rekabetin başlaması,
sağlık hizmetlerinde kaliteli bakım isteğinin yaygınlaşması
ve son olarak TKY uygulamalarının kalite-maliyet çelişkisine çözüm getirmesi olarak sıralanabilmektedir (Zeyrekli
Yaş, 2009: 1).
Ülkemizde sağlıkta kalite çalışmalarının temelleri, 2003
yılında “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında
başlatılan çalışmalara dayanmaktadır. Yürürlüğe giren
bu program ile kaliteli hizmet sunumu, hem bir devlet
politikası hem de bir zorunluluk halini almıştır (Tedavi
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve
Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, HKS Okulu Antalya
2011, sayfa 9). Sağlık Bakanlığının 2003 yılında başlattığı
çalışmaların bileşenlerinden biri de sağlık hizmetlerinde
kalitenin geliştirilmesi ve artırılmasıdır. Bundan hareketle
Bakanlığa bağlı kurumlarda hizmet kalitesinin artırılması amacıyla bir dizi çalışma başlatılmış ve bu kapsamda
dönemsel olarak kurumlarda değerlendirmeye esas bir
dizi standart belirlenmiştir. Belirlenen standartlar zaman
içerisinde gelişerek tüm kurumlarda hizmet sunum şartlarında yönelimi belirlemeye başlamıştır. Bu standartlar
arasında yer alan hizmet kalite standartları, hizmetlerin değerlendirilmesinde önemli bir role sahiptir. Sağlık
Hizmet Kalite Standartları ve bu standartların değerlendirilmesine ilişkin aydınlatıcı olarak birlikte yayımlanan rehberler, sağlık hizmeti sunanlara uygulamalarında yol göstermek misyonuna sahip olduğu gibi bu uygulamaların
yerinde değerlendirilmesi aşamasında da bir çizelge fonksiyonu görmektedir. Bakanlığa biçilen bu rol ve görevler
ışığında geliştirilen bu standart ve rehberlerle birlikte hem
uygulayıcıların hem de uygulamaları değerlendirecek olan
Bakanlık ekiplerinin eğitilmesi sistemin bütüncül anlamda

olumlu ve etkin bir yapıya bürünmesini sağlamaktadır
(SKS-Hastane, Versiyon 5, 2015: 14).
Mayıs 2007 tarihinde Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme
Başkanlığı bünyesinde Performans Yönetimi ve Kalite
Geliştirme Daire Başkanlığı adı altında bir birim kurulmuştur. Bu birim Kasım 2007 tarihinden itibaren müstakil Daire Başkanlığı olarak hizmetini sürdürmüş daha
sonra aynı isim ve görevle Eylül 2009 tarihinden itibaren
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. 663
sayılı Kamu Hastaneleri Kurumu (KHK) ile oluşturulan yeni
yapılanma sonucu ise 19 Mart 2012 tarihinden itibaren
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı
biriminin varlığı sona ermiş ve Sağlık Bakanlığı Merkez
Teşkilatı bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
çatısı altında “Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire
Başkanlığı” kurulmuştur (https://kalite.saglik.gov.tr/).

2.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Çalışanın sağlığı ile çalışma ortamı arasında iki yönlü bir
etkileşim vardır. Sağlık, çalışma yaşamını, çalışma yaşamı
da sağlığı etkilemektedir. Sağlığın tanımı yapılırken, yalnızca hastalık ya da sakatlığın bulunmaması değil, aynı zamanda bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden de tam bir
iyilik durumunun olması gerekmektedir. “Sosyal” kavramı
içinde, kişinin önce işsiz olmaması, ardından işine uyumunun sağlanması ve sağlıklı bir ortamda çalışmasının önemi vurgulanmaktadır (Ünal ve Aycan, 2003).
İş, insanların yaşantısında onlara bir yer kazandıran, onları tatmin eden ve toplum içinde kaynaşmayı sağlayan
önemli bir sosyal etmen olduğu gibi fiziksel, kimyasal, psikolojik, sosyal ve ekonomik pek çok nitelikleri ile de insan
sağlığını etkiler. Çalışanlar, kullandıkları makineler, çalışma ortamındaki zehirli maddeler, insan yapısına uygun
olmayan çalışma organizasyonu gibi nedenlerle çeşitli
mesleki tehlikelerle karşılaşırlar (İlhan ve ark., 2006: 433).
“İnsanların hastalıklarla çalışıp da nasıl her zaman sağlıklı kaldıklarını merak ediyorsanız, yanıtı; kalamadıklarıdır”
(1976 Pantheon-Mitler ve Gerçekler) deyişi sağlık çalışanları için sağlığın, sundukları hizmetten önce temel bir hak
olduğunu vurgulayan güzel bir anlatımdır. Sağlık çalışanlarının sağlığı; toplumun bir parçası olarak, sağlık hizmeti sunumunda çalışanların en üst düzeyde bütünsel iyilik
halini (biyo-psikososyal) sağlamaları ve sürdürmeleridir.
Sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunabilmeleri kendilerinin sağlıklı olabilmeleriyle olanaklıdır
(Özarslan, 2009: 4).
Çalışanların Sağlığını Etkileyen Tehlike ve Riskler (NIOSH
2005). Psikososyal riskler Strese, duygulanımsal gerginliğe, kişisel veya kişiler arası sorunlara yol açan çalışma
çevresine bağlı risk etkenleridir (Ceylanım, 2009: 14).

Hastanelerde kalite yönetimi, ciddi bilgi birikimi, özverili
çalışma ve bu alanda çalışma arzusu gerektiren bir hizmet alanıdır. Bu alanda yapılacak çalışmalar sonucunda
daha nitelikli sağlık hizmeti sunumuna zemin hazırlanacağı, hasta güvenliği ve çalışan güvenliğinin daha yüksek
düzeyde sağlanacağı, hasta memnuniyetinin daha yüksek seviyelere çıkacağı muhakkaktır. Bu nedenle Sağlık
Bakanlığı, bu çalışmalar içinde yer almayı ve rollerini en
üst düzeyde yerine getirmeyi öncelikli görevleri arasında
saymaktadır (HKS Okulu, 2011: 9-13).
Bu doğrultuda, 01.03.2011 tarihli 9489 sayılı makam onayı ile yürürlüğe konulan Sağlıkta Performans ve Kalite
Yönergesinde “Kalite Yönetim Direktörü” kavramı ilk kez
kullanılmıştır. İlgili yönetmeliğin 7. maddesinin 2. ve 3.
fıkrası “Kurumlarda üst yönetimin belirlediği bir çalışan,
İl Valiliğinin teklifi Bakanlığın onayı ile Kalite Yönetim
Direktörü olarak görevlendirilir. Kalite Yönetim Direktörü
kalite yönetim biriminin sorumlusudur.” ifadesi yer almaktadır. 19.04.2011 tarihli ve 17863 sayılı “Kalite Yönetim
Direktörlerinin Belirlenmesi” konulu yazıda, A ve B rolündeki hastanelerde görevlendirilecek kişilerin lisans düzeyinde, C, D, E ve ADSM’ler için ise en az önlisans düzeyinde eğitim almış olan personelin Kalite Yönetim Direktörü
(KYD) olarak görevlendirilebileceği bildirilmiştir.

Şekil 1: Kalite Kurumsal Yapılanma
Kaynak: https://kalite.saglik.gov.tr/

Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını esas alan Sağlıkta Kalite Standartları
ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve
Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” 27.06.2015 tarih
ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile 06.08.2013 tarihli ve

28730 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sağlık Hizmeti
Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte “Kurumlarda üst yönetimin belirlediği bir çalışan, Valiliğin teklifi Bakanlığın onayı ile Kalite
Yönetim Direktörü olarak görevlendirilir” ibaresi yer almaktayken yeni yönetmelik ile kalite yönetim direktörü
görevlendirmesinin nasıl yapılacağına dair bir açıklama
yapılmamıştır. Buna rağmen aynı yönetmelikle uygulamaya sunulan Sağlıkta Kalite Standartları Versiyon-5’te “Kalite
Yönetim Biriminde çalışacak personel sayısı, ilgili hastanenin büyüklüğü ve özelliğine göre yönetici tarafından belirlenmelidir şeklinde bir ifade yer almaktadır. Uygulamada
ise görevlendirme, yönetmelik değişikliğinden sonra şöyle yapılmaktadır. Hastane yönetimi tarafından görevlendirilen personel, Kalite Yönetim Direktörü olarak bağlı
Genel Sekreterlikçe İl Sağlık Müdürlüğüne resmi yazı ile
bildirilmekte; İl Kalite Koordinatörlüğünce kurumsal kalite
sistemine ilgili kişi Kalite Yönetim Direktörü olarak tanımlanmakta; sonrasında Genel Sekreterliğe kurumsal kalite
sistemine tanımlamanın yapıldığına dair resmi cevabi yazı
gönderilmektedir. Bu yazının Genel Sekreterlik tarafından
ilgili hastaneye gönderilmesi ile süreç tamamlanmaktadır.

3.

ARAŞTIRMA

Tanımlayıcı olarak planlanan araştırmanın evrenini, 2015
yılında T.C. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde görev yapan Kalite Yönetim Direktörleri (N=696) oluşturmuştur.
Çalışmanın Türkiye genelini temsil etmesi düşüncesiyle
çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş, çalışmaya katılmayı kabul edenler örnekleme dâhil edilmiştir. Ancak çalışmanın yapıldığı süre içerisinde izin, rapor gibi gerekçelerle
görevinin başında olmaması vs. sebeplerle ulaşılamayan
ve çalışmaya katılmayı kabul etmeyenler çıkarıldığında
253 kişi ile çalışma tamamlanmıştır. Bu sayı %95 güvenle
yani ∝=0,05 için (n=248) üzerinde olduğu için yeterli bulunmuştur (www.raosoft.com). Elde edilen verilerin, kalite
yönetimi direktörü belirleme, yetiştirme ve organizasyonunda önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
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Dünyada hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin oluşturulması,
hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi,
kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bir dizi hasta ve organizasyonel yapı
odaklı kalite sistemi geliştirilmiş ve bu sistemler aracılığı
ile sağlık kurumlarının performansları değerlendirilmeye
başlanmıştır (SKS-Hastane, Versiyon 5, 2015: 14).
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Çalışmada veriler araştırmacılarca hazırlanan toplam 28
sorudan oluşan bir anket formu ile toplanmıştır. Çalışmaya
katılım hususunda Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu
Başkanlığı’ndan alınan yazı ile 89 Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliğine e-posta yoluyla iletişim kurulmuş,
çalışmanın amacı ve yöntemi açıklanmış, çalışmaya katılımın gönüllülük ilkesine dayalı olduğu vurgulanmıştır.
Katılımcılar, çalışma için hazırlanan anket formuna bir
web adresi aracığıyla, elektronik ortamda yer alan anket
formuna ulaşmaları sağlanmıştır. Ekim 2015 ayında çalışma tamamlanmıştır.
Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
Yönergesi, madde 5, c fıkrasında belirtilen “Sosyal ve
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beşeri bilimlerde yapılacak anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların rızası alınır. Araştırma, bir kurumda yapılacaksa, katılımcıların rızasından sonra bağlı bulundukları
kurumun izni alınır” hükmüne dayanarak çalışma için “Etik
Kurul” onayı almaya gerek duyulmamıştır.

4.

Eğitim Durumu

BULGULAR

Çalışmada, katılımcılara 28 soru yöneltilmiş ve sorulara
vermiş oldukları cevaplar aşağıda listelenmiştir.
Cinsiyet

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin % 53’ü
lisans düzeyinde eğitim derecesine sahipken % 27,3’ü yüksek lisans dereceli, 4 kişi ise doktora derecesine sahiptir.
Kadro Unvanı
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iken sadece 4 kişinin 4 ve üzeri çocuğu bulunduğu tespit
edilmiştir.

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin %
70,4’ü bayan, % 29,6’sı ise baydır.
Yaş

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin yarısından fazlası yani % 50,2’si 30-39 yaş grubunda yani genç
bir grup tarafından yürütülmektedir. 50 yaş üzeri sadece
6 kişi KYD olarak görev yapmaktadır.

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin %
65,6’sı hemşire/ebe kadrosunda, % 22,5’i sağlık teknikeri/
teknisyeni, % 4,7 si tabip kadrosunda olduğu tespit edilmiştir. Genel toplamda bu görevin % 92,9 oranında sağlık
hizmetler sınıfı (SHS) çalışanları tarafından yürütüldüğü
görülmüştür.
En Son Bitirilen Eğitim Alanı

Medeni Durum

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin % 83
gibi büyük bir kısmı evlidir.
Çocuk/Çocuklarının sayısı

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin içerisinde iki çocuklu olanlar % 39,5, tek çocuklu olanlar % 27,7
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Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin %
62,5’luk kısmı sağlık bilimleri alanından mezunken, %
36’sı sosyal bilimler alanından mezundur. Kadro unvanları ile karşılaştırıldığında sağlık çalışanları arasında
sosyal bilimleri doğru bir geçiş tespit edilmiştir. Bunun
nedeninin, ön lisans mezunu sağlık çalışanlarının açık
öğretim lisans programları ile lisans tamamlaması ve lisans mezunu sağlık çalışanları için ise son zamanlarda
artan sağlık yönetimi yüksek lisans programları olduğu
düşünülmüştür.

SÖZEL BİLDİRİLER

Birimdeki Hizmet Yılı

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin %
65,2’sinin kendi istekleri ile direktör olmayı kabul etmeleri çalışan motivasyonu ve iş tatmini açısından
önemlidir. Öteki taraftan direktörlerin 3’te 1’inden daha
fazlasının istemedikleri halde bu görevi yapıyor olmaları etkinlik ve verimlilik açısından dezavantaj olarak
değerlendirilmiştir.
Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) konusunda herhangi
bir eğitim aldınız mı?

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin %
59,7’sinin 0-3 yıl arası, % 24,9’unun 4-6 yıl arası ve %
15,4’ünün ise 7 yıl ve daha fazla süredir kalite biriminde
hizmet ettikleri tespit edilmiştir.
İstatistik bilgi düzeyiniz

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin istatistik bilgi düzeyinin % 42,3’ünün “İyi”, % 53,4’ünün “Orta” düzeyde olması ve toplamda % 95,7’sinin orta ve iyi düzeyde
istatistik biliyor olması kalite süreci açısından memnuniyet verici düzeyde değerlendirilmiştir.

Ünlü kalite gurusu Ishikawa’nın dediği gibi, kalite eğitimle
başlar ve eğitimle devam eder. Sağlıkta kalite başarısının
ortaya çıkmasında ise sağlık yöneticilerinin SKS’yi benimsemesi ve hayata geçirmek için en alt kademeden en üst
kademeye kadar SKS çerçevesinde iyi bir yapılanmayı
inşa etmesi şarttır. Araştırmaya katılan Kalite Yönetim
Direktörlerinden % 59,3’ü SKS konusunda eğitim almışken; % 40,7’sinin hiçbir eğitim almamış olması önemli bir
eksiklik olarak tespit edilmiş ve dikkate alınması gerektiği
düşünülmüştür.
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Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin %
44,3’ünün 0-5 yıl arası, % 21,3’ünün 6-10 yıl arası ve %
17,8’inin ise 11-15 yıldır aynı kuruma hizmet ettikleri tespit edilmiştir.

Kalite Yönetim Direktörü (KYD) olmayı kendiniz mi
istediniz?

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Kurumdaki Hizmet Yılı

Kalite Yönetim Direktörlüğü konusunda herhangi bir
eğitim aldınız mı?

Yabancı dil bilgi düzeyiniz

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin yabancı
dil bilgi düzeyinin % 54,5’inin “Orta”, % 33,6’sının “Kötü” düzeyde olması ve toplamda % 88,1’inin kötü ve orta düzeyde
yabancı dil biliyor olması kalite ile ilgili uluslararası gelişmelerin takibi açısından bir dezavantaj oluşturacağı düşünülmüş
ve konuda eğitim planlanması gerektiği düşünülmüştür.

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinden %
24,5’i kongre vb., % 17,8’i sertifikalı eğitime, % 16,2’si
oryantasyon eğitimine katılmışken; % 41,5’inin KYD
hakkında hiçbir eğitim almamış olması önemli bir eksiklik olarak tespit edilmiş ve dikkate alınması gerektiği
düşünülmüştür.
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Bu görevde çalışmaya devam etmek ister misiniz?

Size ait bir bireysel çalışma ofisiniz var mı?
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Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinden %
83,7 si bu görevlerine devam etmek isterken, % 16,3’ü
KYD olarak çalışmaya devam etmek istememektedir.
12. soruyla kıyaslandığında bu görevi istemeyerek kabul edenlerin de çoğunun işlerine oryante oldukları
düşünülmüştür.

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinden %
63,6’sının bireysel çalışma ofisi varken; % 36,4’ünün böyle
bir imkânının olmadığı anlaşılmaktadır.

Kalite Yönetim Direktörlüğünden sonra düşündüğünüz görev nedir?

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörleri bu görevden sonra sırasıyla, bakanlık merkezi değerlendiricisi
(% 32), idari görevlerde yer almak (% 20,9), aynı görevde
kalmak (% 17,4), kalite koordinatörü olmak (% 13,4), özel
sektörde çalışmak (% 0,8) istemekte; % 15,4’ü ise kendi
kadrosundaki işini yapmak istemektedir.
Kalite yönetim birimine ait ayrı bir çalışma ofisi var
mı?

Kalite Yönetim Direktörlüğü ile birlikte yürüttüğünüz
başka bir idari göreviniz var mı?
Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin %
78,7’sinin çalıştıkları kalite yönetim birimine ait ayrı bir çalışma ofisi bulunmakta iken; % 21,3’ünün böyle bir imkânı
bulunmamaktadır.
Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin %
54,9’u bu görevleriyle birlikte başka idari işleri de yürütmektedirler. Bu durum kalite yönetim direktörlüğünde
tam zamanlı olarak çalışılmadığı anlamına gelmektedir.

Kalite yönetim biriminde çalışan personel sayısı (Siz
Dahil)

Kalite yönetim biriminde tam zamanlı olarak çalışıyor
musunuz?

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin kendileri dahil %90,5’i 1-3 kişi, % 9,1’i ise 4-6 kişilik bir ekiple
çalışmaktadır.
Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin % 85,8’i
kalite yönetim biriminde tam zamanlı olarak çalışmakta
iken; % 14,2’si tam zamanlı çalışmamaktadır. Tam zamanlı
çalışma; kalite yönetim direktörünün günlük çalışma süresini görevlerini yapmak, çalışmalarını, değerlendirmelerini, revizyonlarını, takiplerini, sistemin işleyişi gibi sorumluluklarını yerine getirmek için kullanmasıdır.
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Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin, % 87’si
konuyla ilgili bilgi ve deneyimini artırmak için kalite konusunda başarılı hastaneleri ziyaret etmek istemektedirler.
Hiyerarşik olarak kime bağlı çalışıyorsunuz?

Hastanenizin rol grubu

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin, %
24,5’i A grubu, % 22,1’i D grubu, % 17,8’i C grubu, % 16,2’si
B grubu, % 14,2’si ADSM ve % 5,1’i E grubu hastanelerde
görev yapmaktadırlar.
Hastanenizin türü

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin, % 75,5’i
devlet/ilçe hastanesinde, % 10,3’ü dal ya da merkezi hastanede, % 14,2’si ise ADSM’lerde görev yapmaktadırlar.
Hastanenizdeki personel sayısı hangi aralıktadır?

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin, %
36,8’i başhekime, % 26,1’i hastane yöneticisine, % 20,6’sı
başhekim yardımcısına, % 11,9’u sağlık hizmetleri müdürüne ve % 4,7’si diğer yöneticilere bağlı çalışmaktadırlar.
Kalite Yönetim direktörünün kurumun organizasyon yapısındaki yeri, en üst yönetime yakınlığı, yönetim toplantılarına katılımı, kalite hizmetlerinin ve çalışmalarının önemsenmesi, hastanenin kalite başarısını etkileyen faktörler
arasında sayılabilir. Kalite biriminin net olarak hangi yönetim kademesine bağlanacağı net olmalı ve organizasyon
şemasındaki yeri yoruma açık olmamalıdır.
SKS Kalite Yönetim Sisteminde kritik faktörlerden birisi de
üst yönetim, komiteler, kalite yönetim direktörü, bölüm
kalite sorumlularından oluşan kalite ekibi/gönüllüleridir.
Yöneticiler, kurumlarının başarılı olması ve hedeflerine
ulaşabilmesi için en nitelikli ve en başarılı buldukları çalışanlarını bu çalışmalara dâhil etmelidirler.
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Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin, %
75,5’i 0-249 yataklı, %15,8’i 250-499 yataklı hastanede çalışmakta iken sadece % 0,8’i yani 2 kişi 1.000 ve üzeri yataklı hastanede çalışmaktadır.

Uygulama veya gelişim açısından ziyaret etmek istediğiniz bir hastane var mı?

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Hastanenizin Yatak Sayısı

Kalite ile ilgili en çok ihtiyaç duyduğunuz, almak istediğiniz eğitim hangisi?

Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin, çalıştıkları hastanelerin % 42,7’si 101-400 çalışanı olan, %
26,9’u ise 1-100 arası çalışanı olan hastanedir.
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Araştırmaya katılan Kalite Yönetim Direktörlerinin, %
52,6’sı kalite ile ilgili, % 33,6’sı SAS ile ilgili eğitim almak
istemektedir. Kalite direktörlerine yönelik sertifikalı eğitim
programı düzenlenmesi ve direktörlerin yaptırımı için resmi olarak yetkilendirilmeleri faydalı olacaktır. Kalite direktörlerinin hastanenin her bölümünde koordinasyon sağlıyor olması yönetimin desteğiyle gerçekleşmektedir. Bu
nedenle bu işe gönül vermiş kalite direktörlerinin yetkileri
kesin sınırlarıyla Bakanlık tarafından tanımlanmalıdır.
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5.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Kamu kurumlarının yöneticileri bünyelerinde çalışacak
sağlık personelini seçme şansına sahip değillerdir. Ancak
mevcut sağlık çalışanları içerisinden hali hazırda sağlıkta
kalite standartları sertifikasyonuna sahip olan personel
olmadığı için kalite çalışmalarına en yatkın olan ve donanımlı personellerini bu çalışmalarda görevlendirmektedirler. Çalışmaya katılan kalite direktörlerinin % 65,9’unu
hemşire/ebe, %22,5’ini sağlık teknisyeni/teknikeri, %
7,1’ini memur, %4,7’sini doktor oluşturmuştur.
Sağlıkta
Kalite
Standartlarında
KKY02
Çekirdek
Maddesinde “Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır” ifadesi
ile sağlık kuruluşlarında bu biriminin olması gerektiğini
netleştirmiştir. (SKS Versiyon 5) Fakat birimin hiyerarşik
olarak hangi üst yönetime bağlı olacağı, organizasyon
ve işleyişteki yeri 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve
Değerlendirilmesine Dair Yönetmelikte de belirtilmemiştir. Yönetimin kaliteye bakış açısı, yaklaşımı doğrultusunda hiyerarşi izlenmekte bu da zaman zaman dirençle karşılanmalara, kabul görmemelere, önerilerin gerekliliğine
inanılmadığı için çözümlerde uygulamada sorunların devamlılığına ve işleyişte yavaşlamalara, dolayısıyla motivasyon kaybına ve tükenmişliğe sebep olabilmektedir.
Aynı yönetmelik ile kalite direktörlerinin görev tanımına
da yer verilmemiş fakat SKS Versiyon 5’te KKY02.01 de
açıklanmıştır. İlgili standartta Kalite Yönetim Direktörü
belirlenmesi, Kalite Yönetim Biriminde çalışacak personel
sayısının, ilgili hastanenin büyüklüğü ve özelliğine göre
yönetici tarafından belirlenmesi, Kalite Yönetim Biriminde
çalışan personelin, kalite yönetimi, hasta güvenliği, dokümantasyon gibi konularda eğitim almış olması yer almaktadır. Bu eğitimleri almış personel kalite yönetim biriminde çalışacaktır. Kalite Yönetim Biriminde çalışacak
personele ve kalite direktörlerine bu eğitimler kim tarafından verilmelidir, eğitim standardı, kimlerin bu eğitimleri
verme yetkinliğinde olduğu konusu aydınlatılmalıdır.
Yine Kalite Yönetim Biriminin çalışma ofisi olmalıdır ifadesi yer almaktadır. Anket sonuçlarına göre; KKY02.03 “Kalite
Yönetim Birimi”nin görev alanı tanımlanmalıdır. Kalite
Yönetim Direktörlerinin görev, yetki ve sorumlulukları net
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olarak belirlenmesi kaliteye gönül ve emek verenlerin verimliliğini etkileyecektir.
Kalite Yönetim Birimi; SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır. Kurumsal amaç
ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir. Öz değerlendirmeleri yönetmelidir. Güvenlik Raporlama Sistemine
ilişkin süreçleri yönetmelidir. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket
sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik
iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin
alınması gibi.) yönetmelidir. SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir. SKS çerçevesinde belirlenen
komitelere üye olarak katılmalıdır. (SKS Versiyon 5: 74)
Kalite yönetim biriminde çoğu sağlık kuruluşumuzda kalite
direktörü tek başına hizmet vermektedir. Yine çoğu ofisini
diğer çalışanlarla paylaşmak zorunda kalmaktadır. Tüm
gün 8 saat kalite direktörlüğü görevini yaparken bunun yanında başka sorumluluklarla da görevlendirilmektedirler.
T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce
“kalite yönetim direktörlerinin belirlenmesi” konulu
19.04.2011 tarihli 17863 sayılı yazısında Kalite direktörlerinin taşıması gereken şartlar belirtilmiştir. A, B grubu hastanelerde lisans mezunu olması C, D, E grubu hastanelerde
ise en az ön lisans mezunu olması dışında bir şart belirtilmemiştir. Lisans mezunu olduğu alanın hangisi olduğu konusunda bir belirteç yoktur. Kalite direktörü olarak görevlendirilecek kişinin kalite yönetim birimi çalışmalarındaki
deneyimi ve tecrübesi, sağlık hizmetinde kalite standartları
bilgi birikimine, eğitimine ve sertifikasyonuna sahip olması, bilgisayar programlarından belirli olanlarını en az orta
düzeyde kullanabilmesi ve istatistikleri yorumlama yetisine
sahip olması gibi şartlar aranmalıdır.
Sertifikasyon programına tabi olmayan, Kalite yönetim direktörü olarak görevlendirilen personel mevzuatları, sistemi, işleyişi, uygulamaları, donanımı yüklendikten sonra
kaliteden ayrı farklı birimde çalıştırılabilmektedir veya kalite ile ilgili bilgi sahibi olmayan bir personel birden kalite
yönetim direktörü olarak görevlendirilebilmektedir. 5N1K
sorusuyla baş başa kalmaktadır, talimat, prosedür vs. ile
öğrenmeye çalışmaktadır, adaptasyon için uzun zaman
gerektirmektedir, bu da gecikmelere ve hizmette verimliliğin düşmesine, personelin motivasyonunun düşmesine
hatta bazen tükenmişliğe sebep olmaktadır.
Kalite değerlendiricileri gibi kalite direktörleri havuzu
oluşturulması, bu kişilerin uzaktan ve uygulamalı eğitimler ile sürekli gelişime dâhil edilmesi, dergi ve yayınlara
abone edilmesi, sertifikasyon programına tabi tutulması
ile çalışanlara kalite standartlarının ve sağlıkta kaliteli hizmeti sunmanın ayrıcalığını ve donanımına sahip olmanın
mutluluğunu, bilgi sahibi olmanın ve sürekli gelişimin, göreve hazır olmanın doyumunu yaşatacaktır.
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Uzaktan eğitim programı ile belirli sayıda katılımcı sınırlaması olmadan, sağlıkta kalite standartları eğitim kapasitesinin artırılmasını, kalite direktörlerinin, kalite yönetim
birim çalışanlarının, birim sorumlularının, komite çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştirerek, görevlerini daha iyi
yerine getirebilmelerini ve mesleki gelişimlerinin devamını sağlamak amaçlanmaktadır. Geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerinin bazı sınırlılıkları (mekan, zaman,
katılımcı kontenjan sınırı olması, ulaşım problemi vb.) ve
yüksek maliyet nedeniyle yürütülmesi giderek zorlaşmaktadır. Bu nedenle e-SKS ile sağlık personelinin mezuniyet
sonrası eğitimlerinin desteklenmesi için tüm Sağlık çalışanlarına/kalite direktörlerine yönelik sürdürülmelidir.
Sistemde sunulan eğitimlerin amacı, sağlık personelinin
bilgi ve becerilerini geliştirerek, görevlerini daha iyi yerine
getirebilmelerini sağlamaktır.
Öteki taraftan Ülkemizde henüz ön lisans ve lisans düzeyinde “Kalite Yönetimi” bölümleri bulunmamakta ancak
son yıllarda lisansüstü düzeyde “Kalite Yönetimi” bilim
dallarının açılmış olması sevindirici bir gelişmedir. Ayrıca

“Sağlıkta Kalite Standartları farkındalığını ve nitelikli insan
gücü kapasitesini artırmak, standardizasyonu sağlamak,
SKS uygulamalarında rehberlik yapmak amacıyla daha
sık ve özellikle yeni değişimler olduğunda düzenlenecek
eğitim programlarında (hks okulu, e-SKS gibi) Bakanlık
eğitimcileri tarafından hastanelerde hizmet kalitesinin artırılması ve hasta çalışan güvenliği uygulamalarının hayata
geçirilmesini esas alan konularda tüm kalite direktörlerine, bölüm kalite sorumlularına alanları ile ilgili eğitim verilmesi faydalı olacaktır.
Geliştirilen bu standart ve rehberlerle birlikte hem uygulayıcıların hem de uygulamaları değerlendirecek olan
Bakanlık ekiplerinin eğitilmesi sistemin bütüncül anlamda
olumlu ve etkin bir yapıya bürünmesini sağlamaktadır. Bu
kapsamda uygulayıcıların kalite direktörlerinin ve aynı zamanda bölüm kalite sorumlularının spesifik olarak kendi
alanları ile ilgili daha detaylı eğitilmeye ihtiyacı vardır.”
Kalite yönetim direktörlüğünün organizasyon şemasında
yerlerinin kesin çizgilerle belirtilmiş olmasının, net görev
tanımının yapılmasının, hatta bir kadro unvanı tanımlanarak bu unvan ile yürütülmesinin, bu pozisyon için gerekli yeterliliklerin somut bir biçimde ortaya konmasının ve
özlük haklarının iyileştirilmesinin bu görevi icra edenlerin
verimliliklerini ve motivasyonlarını artıracağı açıktır.
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“Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda sunulan sağlık
hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması, vatandaşın sağlık hizmetlerine ulaşımının sağlanması amacıyla çalışmalar yürütülmekte olup,
bu çalışmaları değerlendirmek ve koordine etmek üzere
il sağlık müdürlüğü bünyesinde il performans ve kalite
koordinatörlükleri, hastanelerde ise performans ve kalite
birimleri oluşturularak kurumsal bir yapı oluşturulduğu,
Performans ve kalite yönetimi kursu yönergesi 25/11/2008
tarih ve 4362 sayılı makam onayı ile yürürlüğe konduğu ve
bu yönerge ile Kalite ve hasta güvenliği konularında planlanan faaliyetlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla bu
uygulamaların yaygınlaştırılarak kurum kültürünün oluşturulması ve hali hazırda bu çalışmalarda görev yapmakta
olan personelin uygulamalar konusunda daha donanımlı
hale getirilmesi büyük önem arz etmekte olduğu düşüncesiyle Sağlık bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellere performans, kalite ve hasta
güvenliği uygulamaları konularında teorik ve pratik eğitim
verilmesi planı paylaşılmıştı. Bu konuda HKS Okulu 1-2-3,
e-SKS gibi yapılan çalışmalar değerlendirici adayı/değerlendirici/kalite direktörü gibi katılım belirli kontenjanla sınırlı
tutulduğu için tüm kalite çalışanları faydalanamamıştır.

Üniversitelerde Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerindeki
dersler arasında mutlaka kalite ve yönetimi hakkında ders
verilmelidir. Sağlık Çalışanı veya yöneticisi olarak yetişen
personellerin bunun temelini ve sağlık hizmetlerinde kalitenin yerini kavrayarak göreve başlamaları çok önemlidir.
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Örnek çalışmaları olan hastanelere geziler düzenlenmesi
ve bu çalışmaların video çekimlerinin yapılarak tüm kalite çalışanlarının ulaşacağı platformdan paylaşılması gelişimi destekleyecektir. Örneğin, yeni yayınlanan bir bilgi
olduğunda kalite yönetim direktörlerin cep telefonlarına
SMS uyarısı gitmesi, farkındalık sağlayacak ve katılımı hızlandıracaktır. Ülkemizdeki tüm hastanelerin yaptığı kalite
çalışmaları, dokümanları yine aynı platform üzerinden
ulaşılabilir olabilir. Böylelikle ülke çapında katkılarda bulunularak dokümanlarımıza ve işleyişlerimize daha kolay
yön verilebilecektir.
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TOKAT DEVLET HASTANESİNDE MAVİ KOD UYGULAMA
SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Hakan ŞIVGIN1, Dr. A. Burak GÜRPINAR2, Dr. Mehmet ŞAHİN2, Özcan GENÇ3,
Fatih ERKMEN3, Dr. Zafer DÜRER4

Profesyonel müdahale organizasyonu olan Mavi Kod, hastanelerde solunum ve/veya kardiyak arrest gelişen hastaların sağ
kalımı için önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma, hastanemizde kalite yönetmeliği kapsamında istenilen Mavi Kod uygulamalarının
etkinliğini, verimliliğini, güvenliğini, önemini, uygulama neticesinde gerçekleşen sonuçları değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yediyüz otuz yataklı Tokat Devlet Hastanesinde Ocak 2014 – Haziran 2015 yılları dönemindeki tüm Mavi Kod çağrılarının
retrospektif olarak incelenmesi ile yapılmıştır. Hastaların demografik verileri, Mavi Kod çağrı formları, kayıt belgeleri, sorun
raporları ve bu sorunlara ait çözümler, kalite ekip toplantıları, hasta güvenliği komite toplantı raporları değerlendirilmeye
alındı. Toplamda 302 hasta (162’si erkek 140’ı kadın) çalışmaya alındı. Hastalardan erkeklerin yaş ortalaması 69,5 kadınların yaş
ortalamsı 68,80 idi. Ekibin hastaya ortalama ulaştığı zaman 3.34 dakikaydı. Mavi Kodun uygulanması neticesinde hastaların %
38,4 ü kaybedilmiş, % 39,4 u ileri yaşam desteğine sevk edilmiş ve % 21,5 inde genel durumda düzelme sağlanmıştır. Bu çalışma
göstermiştir ki, mavi kod uygulaması, hastanede yatan hastaların sonuçlarında anlamlı iyileşme ile ilişkilidir ve hastane kalitesi,
tıp etiği, yasal sorumluluk ve hasta güvenliği açısından isabetli ve vazgeçilmez bir standart yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: mavi kod, hasta güvenliği, kalite, sağkalım

BLUE CODE APPLICATION EVALUATION OF RESULTS IN TOKAT STATE HOSPITAL
SUMMARY
The code blue, which is a professional resuscitation team organization, has an important role for the survival of patients
with respiratory or/and cardiac arrest in the hospitals. This study was respectively designed to evaluate the affectivity, safety,
significance, benefits and outcomes of the code blue implementation in accordance with quality policy of our hospitals. All
the code blue calls were respectively reviewed over the period of January 2014 to June 2015 years in the Tokat State Hospital
that has 730 general ward beds. Patients demographic variables, code blue call forms, registry documents, problems reports
and solutions reports for these problems, experiences of the quality management meetings and the patient safety committee
meetings reports were evaluated. Total of 302 patients (162 male and 140 female) were included into the study. The mean age
of the male patients was 69,5 female was 68,80. The mean response time of code blue teams to the patient was 3,34 minutes.
After code blue calls, 38,4 % of the patients were dead, 39,4 % of them needed to advanced life support and 21,5 % were
improved in general status. This study showed that implementing the code blue was associated with significant improvement
in outcome for hospitalized patients and it is an accurate and irrevocable standard method in terms of hospital quality, medical
ethics, legal responsibility and patients’ safety., problems reports and solutions reports for these problems, experiences of the
quality management meetings and the patient safety committee meetings reports were evaluated. This study showed that
implementing the code blue was associated with significant improvement in outcome for hospitalized patients and it is an
accurate and irrevocable standard method in terms of hospital quality, medical ethics, legal responsibility and patients’ safety.
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1.

GIRIŞ

Mavi Kod; tüm dünyada aynı acil durum için aynı rengin
kullanıldığı tek renkli koddur (1). Acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları ve tüm hastane personeline en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil
durum yönetim aracıdır. Genellikle, oluşturulan bir çağrı

sistemi aracılığıyla sağlık çalışanı tarafından verilen kod
ile belirlenmiş sorumlu ekibin hastaya müdahaleyi başlatma, gerçekleştirme ve sonlandırma amaçlı organizasyon
temelli bir sistem olarak ifade edilmektedir.Bu uygulama
hastanın yaşam riski için zamanla yarışılan bir müdahale
şeklidir. Hastanın yaşamsal fonksiyonlarının geriye dönüşü mümkün olmayacak şekilde zarar görmemesi amacıyla
uzman müdahalesi için sadece 1-5 dakikalık süre bulunur.
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Özetle; kaybedilmiş temel yaşam desteğinin hedeflenen
süre içinde tekrar kazandırılması ve güvence altına alınma sürecidir. Uygulama esnasında birçok unsur ve detay
bulunduğundan oluşabilecek hata ve gecikmeler geri dönüşümü zor olan tablolar ile sonuçlanabilmektedir. Mavi
Kod ekibi; hastanede kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR)
konusunda deneyimli ve eğitimli uzman hekim ve hemşirelerden oluşan müdahale ekibidir. Mavi Kod uygulaması ilk
olarak Amerika Birleşik Devletlerinde Kansas Bethany Tıp
merkezinde kullanılmaya başlanmıştır (1). Ülkemizde ise
profesyonel anlamda yaygın olarak kullanılması 2008 yılında yürürlüğe giren “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi
Hizmet Kalite Standartları” ile başlamış, 2009 yılında Sağlık
Bakanlığı’nca yapılan resmi bir tebliğ ve 2011 yılında yayınlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği”ne göre
hastanelerde uygulanılması zorunlu hale getirilmiştir (2).
Ulusal terminolojinin gelişimi ve uygulamanın genelleşmesi için Bakanlıkça 2222 no’lu telefon aktivasyon çağrı sisteminin kullanılması uygun görülmüş ve benimsenmiştir.
Hastanelerde Mavi Kod uygulaması önemli bir kalite ölçütü
haline gelmiştir. Uygulama süreci genellikle profesyonel bir
ekibin oluşturulmasını, hazır durumda tutulmasını, sevk
edilmesini, teknolojik çağrı sistemini, ekibin hastaya ulaşıncaya kadar yapılacak ön hazırlıkları ve tedbirleri, ulaşma
araç ve zamanını, hazır ekipmanı, etkin bir müdahaleyi,
müdahale sonrası yönetimi ve kayıtları kapsamaktadır (3).
Bu çalışma Mavi Kod uygulamalarının etkinliğini, verimliliğini, güvenliliğini, öneminin vurgulanması ve uygulama
neticesinde tespit edilen sonuçların irdelenmesi amacıyla
yapılmıştır.

2.

MATERYAL-METOD

Bu çalışma 730 yataklı Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet
Hastanesinde, aktif olarak 2010 yılından itibaren uygulanmakta olan Mavi Kod sisteminde Ocak 2014- Haziran 2015
tarihleri arasında tutulan Mavi Kod Bildirim Formlarının retrospektif olarak incelenmesi ile yapılmıştır. Hastanemizde
Mavi Kod uygulaması çağrı sistemi olarak 2222 no’lu anons
aktivasyonu şeklinde olmaktadır. Hastanın yaşı, cinsiyeti,
çağrının verildiği birim, ekibin ulaşma süresi, müdahale süresi, mesai içinde - dışında oluşu ve müdahale sonucunda;
exitus – yerinde müdahele , serviste veya yoğun bakımda
takip edilmesi verileri Mavi Kod Bildirim Formlarından elde
edilen bilgiler doğrultusunda beilrtilmiştir. Araştırmada
toplanan veriler Medcalc Statistical programı kullanılarak
oluşturulan veri tabanına kaydedilmiş, verilerin analizi de
aynı program kullanılarak yapılmıştır. Uygulama sonrası
kayıtları doğru ve eksiksiz tutulmuş formlar baz alınarak
sınırlandırılmış olup ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi,
sürekli anestezi uzmanı bulunması ve hastalara direkt müdahale edebilen donanımlı hazır birimler olması nedeniyle çalışmaya dahil edilmemiştir. KPR uygulanmayan yanlış
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çağrılar ise olası nedenlerin araştırılması amacıyla çalışmadan çıkarılmamıştır.

3.

BULGULAR

Elde edilen bulgulara göre Toplam 412 Mavi Kod çağrısının 309’unun (%83,8) doğru, 60’ının (%16,2) uygunsuz çağrı olduğu saptanmıştır.(grafik- 1 ) Mavi Kod çağrısı yapılan
verileri eksiksiz olan toplam 302 bireyin 162’si (%53,6) erkek, 140’ı (%46,4) kadındır (Tablo 1). Hastalardan erkeklerin
yaş ortalaması 69,51 kadınların yaş ortalaması 68,80 olup;
en genci 1 en yaşlısı 101 yaşındadır. Mavi Kod çağrılarının
verildiği saatler incelendiğinde mesai dışı saatler 198 adet
olup %64,2 oranla daha fazladır. Mavi Kod ekibinin hastaya
ortalama ulaşma zamanı 3,34 dakika olup tüm çağrıların %
74.6 sına 3 dakikadan daha kısa sürede ulaşılmıştır. Verilen
çağrıların 21’i (% 6,7) acil servisten, 73’ü (% 23,62) dahiliye
, 101’ i (% 32,68) göğüs hastalıkları , 35’i (% 11,32) nöroloji ,
29’ u (%9,3) kardiyoloji, 36’ sı ( %11,65 ) cerrahi bilimler, 10’
u ( %3) infeksiyon hastalıkları servisleri ve 4 ü ( % 1.29) poliklinik birimlerinden verilmiştir ( Tablo 1). Mavi Kod çağrısı
verilen toplam 302 hastanın 116’sı (%38,4) yaşamını kaybetmiş, 2’ si (%<1) yerinde müdahele , 65’i (%21,5) servislerde takip, 119’u (%39,4) hastane içinde bulunan yoğun bakım ünitesine transfer edilmiştir.(Grafik-2). Kruskal-Wallis
testi ile hastaların uygulama sonuçları ile yaşı , cinsiyeti ,
olay vakti , mesai içi- dışı oluşu ve mevsimsel dilimleri karşılaştırıldı.Hastaların yaşına göre uygulama sonucu exitus
olan grup karşılaştırıldığında exitus grubunun istatiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yaşlı olduğu saptandı (p<0,05)
(grafik-3). Mesai İç –Dış için hasta başına varış süresi açısından anlamlı fark bulunumazken (p:0.0683) mesai iç- dış
Tablo 1: Mavi Kod Çağrılarının Demografik Özellikleri
Mavi Kod Çağrısı

309

Yaş ( yıl )

69,15

Cinsiyet ( n )
Kadın

140

Erkek

162

Mavi Kod Çağrısının Verildiği Zaman Dilimi
Mesai İçi

110

Mesai Dışı

198

Mavi Kod Çağrısı Veren Birim
Dahiliye

73

Göğüs

101

Kardiyoloji

29

Nöroloji

35

Acil

21

Cerrahi Bilimler

36

Enfeksiyon Hastalıkları

10

Poliklinikler

4
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Grafik 1: Mavi Kod Çağrılarının Dağılımı

Grafik 5: Mesai İç – Dış ve Sonuç Dağılımı
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ile uygulama sonucu açısından mesai dışında verilen çağrıların exitus ile sonuçlanması diğer gruplara göre istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,0001) (Grafik- 5 ).Cinsiyet
ve mevsimsel dilim ile uygulama sonuçları karşılaştırılıdğında ise istatiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi
(p:0,2972) (p:0,2333) (grafik -4 ).

Grafik 2: Uygulama sonuçlarının dağılımı

Tablo 2: Mavi Kod ile İlgili Diğer Çalışmalar

4.

Grafik 3: Yaş – Uygulama Sonuç Dağılımı

TARTIŞMA

Mavi Kod hastanelerin kaliteli sağlık hizmeti sunumunda
zamanla yarışılan bir ölçüt haline getirilmiş olup hastanelerde mavi kod uygulamasının hasta güvenliği ve yaşam
riski açısından önemli bir standart olduğu elde edilen veriler ve gözlemlerle daha iyi anlaşılmıştır ( 4 ). Çalışmada
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hastanenin hastaya ortalama 3.34 dakikada ulaşması ve
% 74.6 sına 3 dk dan daha az ulaşılması bir başarı kriteri
olarak değerlendirilmiştir. Diğer hastanelerden bildirilen
sürelere bakıldığında uygulamanın tebliğ ile yaygınlaşmaya başladığı yıllara göre (4-8dk) ulaşma zamanının
daha kısa sürelere (3dk) indiği görülmektedir. Çalışmada
değerlendirilen Mavi Kod çağrılarının %64,2 gibi yüksek
bir oranda mesai saatleri dışında gerçekleştiği saptanmıştır. Bu da uygulamanın 24 saat sürekli olarak devam
etmesinin önemine işaret etmektedir. Mesai içi saatlerde hastanemizde branş hekimi, hemşire ve profesyonel
sağlık personeli sayısı mesai dışı saatlere göre belirgin
olarak fazladır. Bu durum hastaların yaşamsal bulgularında gelişebilecek bir bozulmanın ilgili personel tarafından fark edilmesine, ilgili uzmana konsulte edilmesine
ve önlenebilir sebeplerin erken tespit edilip müdahalesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada iki yıllık bir periyotta 309 hastaya yapılan uygulama ile % 39’4 ünün (119)
ileri yaşam desteğine sevk edilmesi ve % 21’6 sının (67)
durumunun stabilleşip serviste takip edilmesi tek başına
Mavi Kod uygulamasının başarısını açıkça göstermektedir. Diğer benzer çalışmaların sonuçlarına bakıldığında
hastanelerde Mavi Kod ihtiyacı, uygulanan hasta sayılarından anlaşılmaktadır ( 5, 6 ,7 ). Sonuçlara göre arrest
durumundaki hastalara etkili Mavi Kod uygulaması ile
yaklaşık olarak hastaların üçte birinde düzelme sağlandığı ve gözleme alınarak takip edildiği görülmektedir. Bu
başarıda kısa sürede (3dk) müdahale etmenin önemli
etken olması da uygulamanın önemini kanıtlamaktadır.
Kısa zaman aralığında ve profesyonel müdahale ile sağ
kalım oranlarının artması ve bedensel kalıcı hasar oranının azalması da beklenen tıbbi sonuçlardır. Hasta takibindeki zorluktan ve kayıt eksikliğinden dolayı bizimle
birlikte diğer çalışmaların önemli bir eksikliği, durumunda düzelme sağlanan ve ileri yaşam desteğine sevk edilen hastaların uzun dönem (taburcu seviyesi) sağ kalım
oranlarının bilinmemesidir. Ülkemizde yapılan benzer
çalışmaların ortak sonuçları Şekil 1 ‘ de özetlenmiştir (5,
6 ,7 ). Bazı verilerin birbiri ile tam örtüşmemesinin nedeni çalışmalarda aynı sonuç parametrelerinin eksik bildirilmesi veya farklı yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Mavi Kod’un doğru endikasyonda kullanılmaması
da sonuç kriterlerini değiştirmekte ve yanlış yorumlara
neden olmaktadır. Bu çalışma ile birlikte bundan sonraki
çalışmalarda doğru ve eksiksiz veri aynı parametrelerle paylaşılırsa uygulamanın başarısı daha net tartışılacaktır. Mavi kod uygulaması neticesinde kazanımların
sayısı birçok yönden artmaktadır. Uygulama ile birlikte
hastanelerde en önemli evrensel mesleki etik kuralımız
olan insan vasfına gösterilen saygı, ulusal ve uluslararası
hukukta insanlara tanınan sağlık ve yaşam hakkına duyulan saygı ve önemi artırmıştır. Uygulama kapsamında
yapılan kod ve CPR eğitimleri ile sürekli yenilenme ihtiyacı içinde olan sağlık personeli, bilgi ve tecrübe gereksinimi giderilerek, profesyonel ve bilinçli müdahaleyi

yaygınlaştırmıştır. Uygulama çalışanların, hasta ve yakınlarının memnuniyetini olumlu etkilemektedir. Uygulama
ile birlikte yaşanabilecek bazı adli ve güncel olaylar (şikayet, şiddet, olumsuz medya yansımaları vb.) engellenmiştir. Ayrıca uygulamanın başarılı olması, kalite ölçütlerinden süreç yönetimi, sürdürülebilir hizmet, etkinlik,
kontrol ve kayıtları içermesi bakımından hastaneler için
prestij ve kaliteli sağlık sunumunun göstergesi kabul
edilmektedir (8).Mavi kod uygulamasında önemli sorunların başında hatasız, fonksiyonel bir çağrı sisteminin kurulması gelmektedir. Kabul edilebilir hata payı sıfır olan
bir uygulama olmasından dolayı teknik açıdan etkili ve
hatasız bir SMS’li pager sistemi kurmak esastır. Mavi kod
uygulaması fazla olan 100 ve üzeri yataklı hastanelerde
SMS’li pager çağrı sisteminin kullanılmasını önermekteyiz.Mavi kod uygulamasında 24 saat ve 365 gün boyunca
ekip kurma ve çalıştırma hastane ölçeğine ve personel
durumuna göre değiştiğinden önemli sorunlar içermektedir. Uygulamanın yeni olması, görev ve sorumluluk
tanımının tam belirlenmemesi, personel yetersizliği,
yüksek riskli ve her an hazır durumdaki görev beklentisi,
döner sermaye ödemesine ek katkı olarak yansımaması,
yüksek düzeyde bilgi ve beceri gerektirmesi gibi nedenlerle profesyonel ekipler oluşturulması zorlaşmaktadır.
Mavi Kod uygulamasında hazır ve eksiksiz ekipmanla
müdahale hastanenin ölüm riski yüksek alanlarında
özellikle servis katlarında acil müdahale için yeterli miktarda ve donanımda hazırda ekipman (acil müdahale
arabası, defibrilatör, aspiratör, ilaç vb.) bulundurma ve
diğer alanlar için ise acil müdahale çantası oluşturulması, ekipman kontrol listesi ve sorumluların belirlenmesi,
kullanım durumuna göre belli periyotlarla kontrollerin
yapılması başarıyı etkilemektedir. Ekip gelinceye kadar
arrest durumundaki bir hastada imkanlar dahilinde
yapılan ön hazırlıklar ve tedbirler, Mavi Kod sürecinde
önemli bir yere sahiptir. Ekiple müdahale öncesi solunumun desteklenmesi, pozisyonun ayarlanması, damar yolunun açık tutulması, aspirasyon, ekipmanının kullanıma
hazırlanması vb. uygulama ve önlemlerin yapılması geri
döndürülebilir hayati fonksiyonlar için önemli katkı sağlamaktadır. Yine ekiplerin nitelikli personellerden oluşturulması, sık CPR ve kod eğitimlerinin yapılması uygulama
başarısında önemli rol oynamaktadır (9).

5.

SONUÇ

Mavi Kod uygulaması hasta güvenliği, çalışan güvenliği,
yasal sorumluluk, tıp etiği ve hastane kalitesi için isabetli
ve vazgeçilmez bir standarttır. Uygulama ile ortaya çıkan
sonuçlar, sorunlar ve çözümler paylaşıldıkça etkinlik ve
verimliliği artacaktır. Daha iyi sonuçlara ulaşabilmek için
uzun dönem takipli ve detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, flzyoyler.87@gmail.com

Diyabet, toplumda sık görülen ve sıklığı yaşla birlikte artan bir hastalık olmakla birlikte tüm birimlerde çalışan hemşireler
diyabetli hastalara bakım vermektedir. Temel hemşirelik eğitimi almış olan hemşireler bakım vermede yetersiz kalabilmektedir.
Bu çalışma hemşirelerin insülinleri saklama koşulları, insülinlerin tiplerine göre uygulanması ve etkileri konularında farkındalık
oluşturmak, insülin kullanımındaki hatalara yönelik yanlış bilgi ve becerileri tespit ederek, eğitim ihtiyacını belirlemek
amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan klinik
hemşirelerinin kullanımına yönelik olarak üç sayfalık cep boyutlarında renkli insülin kartları hazırlanmıştır. Kartlarda insülinlerin
genel özellikleri, çeşitleri, insülin çeşitlerine göre uygulama ve insülinlerin saklama koşulları belirtilmiştir. Kartlarda yer alan
bilgilere yönelik olarak 4’er seçenekli 7 soruluk ön test ile bilgi düzeyleri ölçülmüş 5 hafta sonra ardından her hemşireye son test
uygulanmıştır. Çalışmada ön test 80 klinik hemşiresine uygulanmıştır. Son teste katılımcıların %97,5’i (n:78) katılmıştır. Ön test ve
son test verileri değerlendirildi. Ayrıca kliniklerde gözlemler yapıldı. Kart dağıtılmadan önce ve dağıtıldıktan sonraki test puanları
esas alındığında, insülin hormonunun görevleri, insülin çeşitleri, özellikleri, saklama koşulları ve uygulama zamanı alanlarının
hepsinde anlamlı düzeyde gelişme tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan gözlemler de test sonuçları ile paralellik göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Diyabetes Mellitus(DM ),insülin kartları, insülin tedavisi

THE EFFECTIVENESS OF INSULIN INFORMATIONAL CARDS IN THE APPLICATION WAS PREPARED FOR NURSES
SUMMARY
Diabetes is a disease that is common in the community and the incidence is increasing with age. Nurses who work together
providing care for patients with diabetes in all units. Nurses who have received training in basic nursing care can be insufficient.
The aim of this study was insulin storage conditions, create awareness of the implementation and impact according to the type
of insulin, insulin usage errors and identifying incorrect information and skills, determine the need for training in nursing. In
this study; in three-page pocket-sized insulin card for the use of clinical nurses in Dr. Suat Seren Chest Disease and Surgery
Education and Research Hospital has been prepared. Insulin card is include to insulin’s feature, types of insulin to application,
insulin storage conditions. According to knowledge in this card, multiple choice of seven question has been prepared after that
pre- test to clinical nurses. After Five months post- test has been applicated. 80 clinical nurse were joined in this study but posttest has been applicated to 78 nurse. Pre-test and post-test data were evaluated. Also observations were made in the clinics.
The Result of Pre-test and post-test data were to increase the awareness of nurses about those issues; the tasks of the insulin
hormone, the types of insulin, properties, storage conditions, and application time. And also the observations and test results
showed parallelism together.
Keywords: Diyabetes Mellitus(DM ),insülin cards, insülin treatment

1.

GİRİŞ VE AMAÇ

Diabetes mellitus (DM); pankreas insülin sekresyonunun
mutlak, rölatif yetersizliği veya insülin etkisizliği ya da insülin molekülündeki yapısal bozukluklar sonucu gelişen,
hiperglisemi ile karakterize; karbonhidrat, protein ve lipid
metabolizmalarının bozukluğu ile seyreden, akut metabolik ve kronik dejeneratif komplikasyonlara neden olan bir
sendromdur. Günümüzde DM, sıklığı ve yarattığı sorunlar nedeniyle tüm dünyada önemi gittikçe artan bir sağlık
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sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşam tarzındaki
hızlı değişim ile birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların tümünde özellikle Tip 2 diyabet prevalansı hızla
yükselmektedir. 2014 yılı itibari ile dünyadaki diyabetli
birey sayısı 387 milyon iken bu sayının 2035 yılında %55
oranında artarak 592 milyona ulaşacağı öngörülmektedir (idf.org,2015). Bu artışın başlıca nedenleri nüfus artışı, yaşlanma ve kentleşmenin getirdiği yaşam tarzı değişimi sonucu obezite ve fiziksel inaktivitenin artmasıdır.
Türkiye’de yapılan TURDEP-II çalışmasında ülke genelinde
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20 yaş üzerinde 26.499 kişi incelenmiş ve tip 2 DM sıklığının geçen yıllara göre önemli derecede arttığı ve %13.7’ye
vardığı görülmüştür (Satman vd., 2013: 169).

yaşam tarzı ile tetiklenen ve giderek artan insülin direnci
ve zamanla azalan insülin salınımı söz konusudur. Tip 2
DM genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar ve yaşlanma ile sıklığı artar. Bununla beraber, son yıllarda yaşam
ve günlük aktivitelerdeki değişiklikler ve artan obezite
sıklığı nedeniyle çocuk ve adolesan yaşlarında da tip 2
diyabet sıklığı artmaktadır (turkendokrin.org, 2015).
Ayrıca, Tip 2 DM olguların %85’i kilolu veya obezdir (idf.
org, 2014; Satman vd., 2013: 169).

DM tüm dünyada ölüm nedenleri arasında 8. sırada yer almaktadır (DSÖ,2014 ). Kontrolsüz diyabet, hiperglisemiye
yol açarak zamanla, başta kalp-damar sistemi, göz, böbrek, sinir sistemi olmak üzere vücudun bütün sistemlerini
etkileyen, komplikasyonların gelişmesine neden olur.
Ayrıca, diyabetli bireylerde infeksiyon gelişme riski, diyabeti olmayanlara oranla daha yüksektir. Kardiyovasküler
hastalıkların prevalansı, insidansı ve mortalitesi diyabetli
bireylerde, diyabeti olmayan akranlarına kıyasla 2-8 kat
daha yüksektir (Marks ve Raskin ,2000: 108-115; Grundy
ve ark. 2002).

Diyabet Tipleri
1.2.

DM klinik olarak dört sınıfta incelenmektedir; Tip 1 DM
(otoimmün ve idiyopatik),Tip 2 diyabet, diğer spesifik
DM tipleri, gestasyonel DM (ADA 2015; turkendokrin.org,
2015).

Diyabetin Semptomları

Klasik semptomlar: Poliüri, polidipsi, polifaji veya iştahsızlık , halsizlik, çabuk yorulma , ağız kuruluğu , noktüri.
Daha az görülen semptomlar: Bulanık görme, açıklanamayan kilo kaybı, inatçı infeksiyonlar, tekrarlayan mantar
infeksiyonları, kaşıntı (turkendokrin.org, 2015).

1.1.1. Tip 1 Diabetes Mellitus
Mutlak insülin eksikliği vardır. Hastaların %90’ında otoimmun (Tip 1A), %10 kadarında nonotoimmun (Tip 1B)
b-hücre yıkımı vardır (turkendokrin.org, 2015). Tip 1 DM
T-hücrelerinin aracılık ettiği, insülin üretiminde görev alan
pankreasın beta hücrelerinin süregelen otoimmün veya
otoimmün dışı nedenlerle tahrip olması sonucu gelişen,
insülopeni ve hiperglisemi ile karakterize kronik metabolik bir hastalıktır (Otlu, 2012:10).

1.3.

Diyabet Tanısı

Diyabet ve glukoz metabolizmasının diğer bozuklukları
için güncel tanı kriterleri Tablo 1 de görülmektedir.

1.4.

Diyabetin Komplikasyonları

1.1.2. Tip II Diabetes Mellitus

1.4.1. Diyabette Akut Komplikasyonlar

Tüm diyabet olgularının %90’dan fazlasını oluşturmaktadır ve en yaygın görülen DM formudur (Demiriz ve
Demiriz, 2009). Tip 2 diyabet, obezite ve fiziksel inaktiviteye bağlı olarak genellikle daha sık görülmektedir.
Hastalığın temelinde genetik olarak yatkın kişilerde

Takip ve tedavideki tüm gelişmelere rağmen diyabetik
aciller mortalite nedeni olabilmektedir Diyabetik aciller:
Diyabetik ketoasidoz (DKA), Hiperozmolar hiperglisemik
durum (HHD), Laktik asidoz (LA), hipoglisemidir (turkendokrin.org, 2015).
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Gebeliğe bağlı insülin direnci ve genetik yatkınlık olarak
tanımlanabilir. Doğumla birlikte sıklıkla düzelir, ancak
daha sonraki gebeliklerde tekrarlar. Tip 2 DM için önemli
bir risk faktörüdür (turkendokrin.org, 2015).

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

1.1.

1.1.3. Gestasyonel Diyabet

Tablo 1: Diabetes mellitus ve glukoz metabolizmasının diğer bozukluklarında tanı kriterleri
Aşikar DM

İzole IFG**

İzole IGT

IFG + IGT

DM Riski Yüksek

APG
(≥8 st açlıkta)

≥126 mg/dl

100-125 mg/dl

100-125 mg/dl

100-125 mg/dl

-

OGTT 2.st PG
(75 g glukoz)

≥200 mg/dl

<140 mg/dl

140-199 mg/dl

140-199 mg/dl

-

Rastgele PG

≥200 mg/dl + Diyabet
semptomları

-

-

-

-

A1C(***)

≥%6.5
(≥48 mmol/mol)

-

-

-

%5.7-6.4
(39-46 mmol/mol)

( **) Glisemi venöz plazmada glukoz oksidaz yöntemi ile ’mg/dl’ olarak ölçülür. ’Aşikar DM’ tanısı için dört tanı kriterinden herhangi birisi yeterli iken ’İzole IFG’, ’İzole IGT’ ve ’IFG + IGT’ için her
iki kriterin bulunması şarttır. ( **) 2006 yılı WHO/IDF Raporunda normal APG kesim noktasının 110 mg/dl ve IFG 110-125 mg/dl olarak korunması benimsenmiştir. ( ***) Standardize metotlarla
ölçülmelidir.
DM: Diabetes mellitus, APG: Açlık plazma glukozu, 2.st PG: 2. saat plazma glukozu, OGTT: Oral glukoz tolerans testi, A1C: Glikozillenmiş hemoglobin A1c, IFG: Bozulmuş açlık glukozu (impaired
fasting glucose), IGT: Bozulmuş glukoz toleransı (impaired glucose tolerance), WHO: Dünya Sağlık Örgütü, IDF: Uluslararası Diyabet Federasyonu.

Kaynak: Diabetes Mellitus Ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi Ve İzlem Kılavuzu, S.16 2015
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1- Mikrovasküler komplikasyonlar: Retinopati, nefropati, nöropati (periferik ve otonomik)

Öğünler arasında, açlıkta ve gece boyunca, yetişkinlerde
ortalama 1Ü/saat hızında salgılanır ve günlük gereksinimin
%40-50’sini karşılar. Bolus insülin; öğün zamanı salgılanır,
değişkendir. Öğün sonrası hiperglisemiyi sınırlandırır.

2- Makrovasküler komplikasyonlar: Aterosklerotik
kalp hastalıkları, periferik arter hastalığı, serebrovasküler hastalıklar

İnsülinin tipi ve etki profili: Halen kullanılmakta olan
insülin preparatları ve etki profilleri aşağıdaki tabloda görülmektedir (Tablo 2).

3- Diğer komplikasyonlar: Cilt, diyabetik ayak, eklem, kemik, beyni ilgilendiren sorunlar (demans,
Alzheimer), psikolojik sorunlar, seksüel sorunlar, vs. (turkendokrin.org, 2015; Türkiye Diyabet
Programı, 2014)

İnsülin Kullanım Yolları: Genel kullanımda insülinler cilt
altına injekte edilir. Hızlı/kısa etkili insülinler, acil durumlarda intramüsküler ve IV infüzyon şeklinde de verilebilir.
Orta/uzun etkili insülinlerin intravenöz (IV) kullanımı kontrendikedir (turkendokrin.org, 2015).

1.5.
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1.4.2. Diyabetin Kronik Komplikasyonları:

Diyabetin Tedavisi

DM tedavisinde hedef, kan glukozunun normal düzeylere
indirilmesi ile birlikte mikro ve makrovasküler komplikasyonların ve kardiyovasküler risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıdır. Kilo kontrolünün sağlanması ve yanı sıra
kan basıncı ve lipid düzeyleri gibi diğer bilinen risk faktörlerinin de kontrol edilmesi gereklidir (beslenme.gov, 2014;
turkendokrin.org, 2015). Yaşam tarzı değişimi, beslenmenin kontrol altında olması, oral antidiyabetik ilaçlar ve insülin diyabetin tedavi yöntemlerindendi. Metinde genel
olarak insülin tedavisini ele alınmıştır.
1.5.1. İnsülin Tedavisi
İnsülin Endikasyonları: Klasik Tip 1 DM ve LADA olguları,
Hiperglisemik aciller (DKA, HHD) , Bazı durumlarda Tip
2 DM , Diyet ile kontrol altına alınamayan GDM, OAD’ler
ile iyi metabolik kontrol sağlanamaması, anlamlı kilo kaybı, pankreotomi (turkendokrin.org, 2015; Dinççağ 2011:
181-223).
İnsülinin Etki Mekanizması: Glukozun hücre içine girişini sağlar. Glikojen depolanmasını artırır. Hepatik glukoz
çıkışını baskılar. Yağ ve proteinlerin yıkımını inhibe eder.
Karbonhidrat içeren besinler alındıktan sonra, glikoz kana
emilir ve pankreastan insülin salınarak glikozun tüm dokular, kaslar, karaciğer ve yağ dokusu tarafından alınması,
depolanması ve kullanılmasına yol açar. Glikozun büyük
bölümü karaciğerde glikojen halinde depolanır. Karaciğer
hücrelerine fazla miktarda glikoz girerse, insülin bu fazla glikozun yağ asitlerine dönüşümünü hızlandırır. Yağ
asitleri trigliserit olarak yağ dokusunda depolanır. İnsülin
karaciğer enzimlerini azaltarak glikoneogenezi azaltır.
İnsülin yağ hücrelerindeki depo trigliseritlerin hidrolizine
neden olan lipazı bastırarak ve glikozun hücre membranından yağ hücreleri içine taşınmasını hızlandırarak orada
depolanmasına neden olur (Olgun vd., 2011: 818).
İnsülinin Fizyolojik Özellikleri: Sağlıklı bireylerde insülin
sekresyonu bazal insülin ve bolus insülin olmak üzere iki
aşamalıdır. Bazal insülin; devamlı salgılanır ve sabit kalır.

432

İnsülin Uygulama Tekniği: İnsülin uygulamasında lipodistrofileri önlemek için bölge içinde ve bölgeler arasında
rotasyon yapılmalıdır (Özcan, 2002: 149). Subkutan enjeksiyonlar bir önceki enjeksiyondan en az 2,5 cm uzağa
uygulanmalıdır. Hiçbir enjeksiyon bölgesi bir aydan önce
yeniden kullanılmamalıdır (Kaya, 2012: 138). İnsülin enjeksiyonu sırasında; iki veya üç parmak ile sadece cilt altı
dokusu yukarı doğru kaldırılmalı, iğneyi cilde batırdıktan
sonra yönünü değiştirmemelidir, dışına geri kaçışları önlemek için insülini verdikten sonra 5sn. kadar beklenmelidir
(Özcan, 2002: 149).
İnsülinin Absorbsiyonu: Aşağıda sıralanan nedenlerle
insülin absorbsiyonu hastadan hastaya değişebilir:
■■ İnsülin kaynağı: İnsan insülini hayvansal kaynaklı insülinlere göre daha kısa etkilidir. Üreticiden kaynaklanan farklılıklar
■■ İnjeksiyon yeri: En hızlı etkiliden yavaş etkiliye doğru:
abdomen, kol, uyluk ve kalçaya SC injeksiyon yapılabilir.
■■ Enjeksiyon dozu: Doz arttıkça emilim yavaşlar.
■■ Lipohipertrofi, lipoatrofi gibi komplikasyonların olması
■■ Ortam ısısı: Sıcakta insülin absorbsiyonu daha çabuk,
soğukta daha yavaştır.
■■ Egzersiz, sistemik ateş veya injeksiyon bölgesine masaj uygulanması insülinin emilim hızını artırır (turkendokrin.org, 2015; Oktay vd., 2011: 36).
1.5.1.1 İnsülin Tedavisinin Komplikasyonları
İnsülin tedavisinin komplikasyonları hipoglisemi, kilo artışı, masif hepatomegali, ödem, lipoatrofi, lipohipertrofi,
sabah hiperglisemisi, kanama, sızma ve ağrı, enjeksiyon
yeri ve alerjik reaksiyonlar oluşturması, hiperinsülinemi
ile ateroskleroz ve kanser riski olarak sıralanabilir (turkendokrin.org, 2015). Sürekli aynı bölgeye injeksiyon yapılması sonucu lipohipertrofi görülebilir, injeksiyon bölgesini
değiştirmekle tedavi edilir. İnjeksiyonun kapiller damarlanmanın görünmediği bir bölgeye yapılması ile kanama
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Tablo 2: İnsülin tipleri ve etki profilleri
İnsülin tipi

Jenerik adı

Kısa etkili (Human regüler)

Kristalize insan insülin

Hızlı etkili (Prandiyal analog)

Piyasa adı
Actrapid HM
Humulin R

Glulisin insülin

Apidra

Lispro insülin

Humalog

Aspart insülin

NovoRapid

Etki Başlangıcı

Pik etki

Etki Süresi

30-60 dk

2-4 st

5-8 st

5-8 st

30-90 dk

3-5 st

1-3 st

8 st

12-16 st

1 st

Piksiz

20-26 st

2 st

Piksiz

40 st

30-60 dk

Değişken

10-16 st

10-15 dk

Değişken

10-16 st

Uzun etkili(
(Bazal analog)
Ultra uzun etkili(**)
(Bazal analog)

NPH insan insülin

Humulin N
İnsulatard HM

Glargin insülin

Lantus

Detemir insülin

Levemir

Degludec insülin

Tresiba

%30 kristalize + %70 NPH
insan insülin

Mixtard HM 30

Hazır Karışım (Bifazik) İnsülinler
Hazır karışım human
(Regüler + NPH)

Humulin M 70/30

%25 insülin lispro + %75
insülin lispro protamin

Humalog Mix25

%50 insülin lispro + %50
insülin lispro protamin

Humalog Mix50

Hazır karışım analog
(Aspart + NPA)

%30 insülin aspart + %70
insülin aspart protamin

NovoMix 30

10-15 dk

Değişken

10-16 st

Hazır karışım analog
(Aspart + Degludec)(**)

%30 insülin aspart + %70
insülin degludec

Ryzodeg 30

10-15 dk

Değişken

40 st

Hazır karışım analog
(Lispro + NPL)

(**)Avrupa ülkelerinde kullanılmaktadır, ülkemizde yoktur.

Kaynak: Diabetes Mellitus Ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi Ve İzlem Kılavuzu, S.84, 2015

önlenir. İnjeksiyon bittikten sonra iğnenin 5-10 saniye kadar cilt altında bekletilmesi veya uzun iğne kullanılması ile
insülinin sızması azaltılabilir.
İnsülin injeksiyon zamanı: İnsülin tipine göre değişir.
■■ Hızlı etkili insülinler yemekten 5-15 dakika önce, orta
ve uzun etkililer ise yemekten 30 dakika önce uygulanmalıdır.
■■ Kan glukoz düzeylerine göre de insülin injeksiyon zamanı değiştirilebilir. Örneğin öğün öncesi PG hedeflenen değerden yüksek ise yemek zamanı biraz geciktirilebilir.
■■ Mide boşalma zamanı aşırı uzamış diyabetli bireylerde, hipoglisemilerden korunmak için insülin injeksiyonu yemekten sonraya geciktirilebilir (turkendokrin.
org, 2015).
1.5.1.2. İnjeksiyon Yöntemleri
Kalem: Pratik, güvenli ve doğru insülin uygulama olanağı sağlar, bu nedenlerle daha çok tercih edilmektedir.
300 IU’lik (3 ml hacimli) insülin içeren, kartuşu değişebilen veya disposabl olarak kullanılabilen insülin kalemleri
kullanılmaktadır. İnsülin kalem iğneleri 4 mm, 5 mm, 6

mm, 8 mm veya 12.7 mm’liktir. Yapılan çalışmalarda obez
hastalarda 4-5 mm’lik iğnelerin 8 mm’lik iğnelerle benzer
performansa sahip oldukları, zayıf ya da normal kilodaki
(BKİ 25 in altında) hastalarda 8 mm veya daha uzun olan
iğnelerin, özellikle dik olarak kullanıldığında, intramüsküler injeksiyona ve nadiren hipoglisemiye neden olabilecekleri gösterilmiştir. Genel kullanımda 4-6 mm’lik
iğneler tercih edilir. Obez hastalarda 8 mm’lik iğnelerin
kullanılması gerekebilir (turkendokrin.org, 2015)
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Orta etkili
(Bazal human NPH)
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Bazal İnsülinler

İnjektör: Bu yöntem gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde giderek daha az kullanılmaktadır. 0.3, 0.5 ve 1 ml’lik injektörler mevcuttur. Genel olarak 1 IU taksimatlıdır (turkendokrin.org, 2015).
1.5.1.3. İnsülinin Saklanma Koşulları
Açılmamış insülin flakon ve kartuşları son kullanım tarihine kadar buzdolabında 2-8 C’de saklanabilir . Açılmış
kartuş ve flakonlar, aşırı sıcak olmamak koşulu ile oda
ısısında 30 güne kadar kullanılabilir (turkendokrin.org,
2015). Oktay ve ark.2011 ise 28 gün saklanabildiğini ifade etmektedir. Asla dondurulmaz. Isı kaynağından uzak
tutulmalıdır. Direkt güneş ışığı ve çalkalanma sonucunda
bozulabilir (Oktay ve ark. 2011: 37). Orta/uzun etkili
veya karışım insülin preparatları açıldıktan 15 gün sonra
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biyolojik aktivitelerini hafifçe yitirmeye başlar (turkendokrin.org, 2015).

Bireyin ve toplumun sağlığını olumsuz etkileyen, yaşam
kalitesini düşüren ve ciddi ekonomik yük getiren DM
dünyada artık bir epidemi olarak nitelendirilmektedir.
Bu nedenle DM ve komplikasyonlarının önlenmesinin ve
etkin tedavisinin ülkelerin ulusal sağlık politika hedefleri
arasında olması kaçınılmazdır (beslenme.gov, 2014).
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Diyabetli bireylerin tedavisinin en önemli parçasını insülin tedavisi oluşturmaktadır. Doğru dozda ve önerildiği gibi uygulandığında insülin oldukça etkili bir tedavi
yöntemidir. İnsülinin etkin kullanılmadığında hayatı tehdit
edici komplikasyonlara neden olabilmektedir

Sağlık hizmetinin tüm basamaklarında çalışan hemşirelere insülin uygulama risk faktörlerinin yönetiminde
büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu çalışma; Dr. Suat
Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde kliniklerinde hemşirelerin insülin bilgilendirme kartlarını kullanarak hastalara uygulanan insülinleri
saklama koşulları,, insülinlerin tiplerine göre uygulanması
ve etkileri konularında farkındalık oluşturmak, insülin kullanımındaki hatalara yönelik yanlış bilgi ve becerileri tespit
ederek, eğitim ihtiyacını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Bu çalışma, hemşirelere yönelik hazırlanan insülin kartlarının kolay ulaşılır ve eğitici olmasıyla, hemşirelerin insülin
uygulama hatalarını en aza indirgemesi, hastalarda insülin uy0gulama hatalarından ötürü komplikasyon (hipoglisemi, hiperglisemi, lipodistrofi- lipohipertrofi) gelişmesini
önlemek açısından önemlidir.

2.

ARAŞTIRMANIN GEREÇ VE
YÖNTEMİ

Çalışma, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 245 klinik hemşiresinin kullanımına yönelik olarak üç sayfalık cep boyutlarında renkli insülin kartları hazırlanmıştır. Çalışmaya yaz
döneminde yıllık izinlerin yoğun olması nedeniyle 80 klinik
hemşiresi dahil edilmiştir. Ameliyathane ve günü birlik
hasta yatırılan birimlerde rutin insülin kullanımına gerek
olmadığı için bu birimlerde çalışan hemşireler çalışmaya
dahil edilmemiştir. Kartların bir yüzünde kısa, orta, uzun ve
karışım insülinlerin jenerik, piyasa adları, etki süresi, etki
başlama süresi, pik etkisi, uygulama zamanı, uygulama
yolu, görünümü ile ilgili bilgiler yer alırken, diğer yüzünde
insülin uygulama bölgeleri, insülinlerin saklanması, iğne
boyunun belirlenmesi ve insülinle ilgili genel bilgiler belirtilmiştir. Kartlarda yer alan bilgilere yönelik 4’er seçenekli
7 soruluk ön test ile bilgi düzeyleri ölçülmüştür. Kartların
kullanımı ve amacı hakkında hemşireler bilgilendirilerek
5 hafta boyunca bu kartların kullanımı sağlanmıştır. Beş
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hafta sonra çalışmaya katılan son test uygulanmıştır. Son
teste, çalışmaya dahil edilen hemşirelerden 78’i katılmıştır. İlk ve son test verileri karşılaştırılmıştır. Ayrıca eğitim
öncesi ve sonrası gözleme dayalı veriler not edilmiştir.

2.1.

Etik

Çalışmanın uygulanabilmesi için İzmir Dr. Suat Seren
Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi yönetiminden üst yazı ile izin alınmıştır. Ayrıca
ankette çalışmanın amacını belirten bilgiye yer verilmiş
olup hemşirelerden sözlü onam alınmıştır.

3.

BULGULAR

Hazırlanan insülin bilgilendirme kartlarının dağıtımı öncesinde uygulanan ön test kinliklerdeki 80 hemşireye uygulanmıştır. Beş hafta sonra ise bu hemşirelerden 78’ine
hemşireye son test uygulanmıştır. Çalışmaya katılan hemşirelerin çalışma yılları Tablo 1’de belirtilmiştir.
Tablo 3: Çalışmaya Katılan Hemşirelerin Çalışma Yılları
Çalışma Yılı

Ön test

Son test

Sayı (n)

Yüzde (%)

Sayı (n)

Yüzde (%)

1-5

15

18,75%

15

19,23%

5-10

22

27,50%

22

28,20%

10-15

18

22,50%

18

23,07%

15 ve üstü

25

31,25%

23

29,50%

Toplam

80

100%

78

100%

Ön test ve son test verileri Tablo 4’te verilmiştir.
Ön test uygulamasında hemşireler insülin çeşitleri ile ilgili olarak %1,25’i (n:1) doğru cevap verirken, son testte
%78,20’si (n:61) doğru cevap vermiştir. İnsülin çeşitlerine
göre uygulama zamanı ile ilgili olarak %37,50’si (n:30) doğru cevap verirken son testte %61,50’si (n:48) doğru cevap
vermiştir. İnsülin hormonunun görevleri ile ilgili olarak
%0 (n:0) doğru cevap verilmiş olup son testte %55’i (n:43)
doğru cevap vermiştir. İnsülin uygulama biçimleri ile ilgili
olarak ön testte %0 (n:0) doğru cevap verilirken son testte
%55’i (n:43) doğru cevap vermiştir. İnsülin özellikleri ile ilgili
olarak ön testte %22,50’si (n:18) doğru cevap verirken son
testte %54’ü (n:42) doğru cevap vermiştir. İnsülinin saklama koşulları ile ilgili olarak ön testte %74 (n:59) doğru cevap verirken post testte %95’i (n:74) doğru cevap vermiştir.
Tablo 4: Ön test ve son test verileri
Sorulan sorular

Ön test

Son test

%1,25 (n:1)

%78,20 (n:61)

%37,50 (n:30)

%61,50 (n:48)

İnsülin hormonunun görevleri

%0 (n:0)

%55 (n:43)

İnsülin uygulama biçimleri

%0 (n:0)

%55 (n:43)

%22,50 (n:18)

%54 (n:42)

%74 (n:59)

%95 (n:74)

İnsülin çeşitleri
İnsülin çeşitlerine göre uygulama
zamanı

İnsülin özellikleri
İnsülinin saklama koşulları

SONUÇ

İnsülin bilgilendirme kartlarının özellikle karışım insülinlerin çalkalanmaması gerektiği, insülin hormonunun görevi (glikozun hücre içine girişini sağlayarak kan şekerini
düşürmesi), Detemir insülinin (Levemir) uzun etkili insülin
grubunda yer aldığı, Aspart insülinin (Novarapid) kısa etkili insülin olduğu, hızlı/kısa etkili insülinlerin acil durumlarda intramüsküler ve IV infüzyon şeklinde verilebileceği,
uzun etkili insülinlerin IV kullanımının kontrandike olduğu
gibi yanlış bilinen bilgileri düzeltmede etkili olduğu tespit
edilmiştir. İnsülinle ilgili genel bilgilerin özellikle çeşitlerine göre uygulama biçimlerindeki genel bilgiler üzerinde
etkili olmuştur.
Yaz dönemi bittikten sonra insülin kalemlerinin ve açılmış
olan diğer insülinlerin buzdolabının dışında oda sıcaklığında muhafaza edildiği gözlenmiştir. İnsülin uygulama
bölgelerinin rotasyonunun yapıldığı, uygulama bölgesinin
daha düzenli kaydedildiği gözlenmiştir. Çalışma sonunda
hemşire gözlem kâğıdına ve dijital olarak yapılan “hemşire takip tedavi” ekranına insülin uygulama bölgesinin ve
uygulama günün yazılabileceği bir bölme oluşturulması
planlanmıştır.
Diyabet, toplumda sık görülen ve sıklığı yaşla birlikte artan
bir hastalık olmakla birlikte tüm birimlerde çalışan hemşireler diyabetli hastalara bakım vermektedir. Teknolojik
gelişmelerin getirdiği yeniliklerle birlikte, diyabetli birey
özelleşmiş bir tedavi ve bakım yaklaşımına ihtiyaç duymaktadır. Temel hemşirelik eğitimi almış olan hemşireler
bu gereksinimleri karşılamada yetersiz kalabilmektedir.
Ülkemizde bakımında kaliteli hemşirelik hizmetini sağlamak için, diğer düzenlemelerin yanı sıra şu anda var olan
hemşirelik gücünü diyabet bakımında etkin hale getirmek
gereklidir. Bu da diyabetli hastalarla çalışan hemşirelerin
DM konusunda eğitim programları (standartları belirlenmiş eğitim kursları, hizmet içi eğitim programları gibi) ile
desteklenmesi yoluyla yapılabilir.
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HASTA İLETİŞİM BİRİMİNE YAPILAN BAŞVURULARIN
İLETİŞİM BOYUTU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
“ERCİYES TIP ÖRNEĞİ”
İbrahim BARIN1, Kudret DOĞRU1, Murat BORLU1, Özcan ÖZYURT1
1

Giriş ve amaç: Sağlık hizmetlerinde kaliteli hizmet sunabilmek için etkili bir iletişime ihtiyaç vardır. Sağlık çalışanları tarafından
verilen hizmetin uzman eliyle yürütülmesi, hasta ve yakınlarının endişeli durumu, hastanelerin karmaşık yapısı, bürokratik
işlemlerdeki süreç, ortak dil sorunu iletişimi zor hale getirmektedir. Sağlık çalışanlarının iletişim becerisi kazanması önemlidir.
Bu çalışmada, Hasta İletişim Birimine yapılan başvuruların iletişim boyutu açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hasta
ve yakınları tarafından yapılan başvurularda iletişim kaynaklı şikâyetlerin, hangi sağlık çalışanları arasında nasıl bir dağılım
gösterdiğini ortaya koymaktır.
Materyal-metod: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Hasta İletişim Birimine yazılı
olarak yapılan başvuruların irdelenmesi amaçlanmıştır. Toplam 219 başvuru bildirimi yapılmıştır. İstatistiksel analizde, yüzde
dağılımı ve pearson ki-kare testi uygulanmıştır.
Bulgular: Yapılan başvurular da en fazla Erkekler % 57.5, 31-50 Yaş Aralığında olanlar % 52.0, Kayseri İçinden Gelenler % 77.3,
eğitim durumu açısından değerlendirildiğinde % 51.6 Yüksekokul ve Üzeri, Hasta İletişim Birimine yapılan başvurular % 85.8,
Hekimlerin Şikâyet Edilme Durumları % 30.1, Ayaktan Hizmet Alanlar % 73.1, Poliklinik Hizmetlerinden Şikayetçi Olanlar % 42.9,
İletişim Kaynaklı Şikâyetler % 39.7’dir. İletişime bağlı şikâyetler en fazla hekimlerdendir % 51.7. Hekimlere yönelik şikâyetler en
fazla Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden % 18.2, sekreterlere yönelik şikayetler ise en fazla İç Hastalıkları Anabilim Dalındandır
% 34.6. Şikâyetin Konusu ile Şikâyetin Nedeni, Hangi Sağlık Mensubu hakkında olduğu, Şikâyetçinin Konumu, Şikâyetin Açılımı ve
Şikâyet Edilen Birimler arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulundu (P<0.01).
Sonuç: İletişime bağlı şikâyetler fazladır. En çok hekimler şikâyet edilmiş olup, bu şikâyetlerin çoğunluğu da iletişim kaynaklıdır.
Sağlık çalışanlarından hekim ve sekreterlere; iletişimden kaynaklanan hatalar ile iletişimi belirleyici faktörler, görev yetki ve
sorumlulukları konusunda eğitim verilmelidir. Sağlık kuruluşunun yapısı ve işleyişi hakkında hasta ve yakınlarının anlayabileceği
dil ile yazılı ve görsel bilgilendirmeler yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmetlerinde iletişim, sağlık çalışanı, sağlık hizmeti
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, ibarin@erciyes.edu.tr

EVALUATION OF APPLICATIONS THAT WERE MADE TO PATIENT COMMUNICATION UNIT IN THE ASPECT OF
COMMUNICATION FORMAT ‘’ERCIYES MEDICAL SAMPLE’’
SUMMARY
Introduction And Purpose: there is need for an effective communication in health services in order to serve a high quality
labor.Implementation with experts of the services that were provided by health workers, patients and their relations current
anxious situation, the complex structure of hospitals, duration of bureaucratic process and common language problem, make
the communication difficult. In this study; evaluation of the applications that were made to patient communication unit in the
aspect of communication format is targeted. On the applications that were made by patient and their relatives, It is important
to reveal how the communication sourced complaints were distrubuted among which health workers.
Material-method: In this descriptive study, it is targeted to examine the written applications to the Erciyes University Hospitals
Patient communication Unit in 2014. Totally, there were 219 applications notification. Percentage distribution and pearson kikare tests were applied in the statistically analyses.
Diagnoses: According to applications, utmost male 57.5%, 31-50 age ranges 52.0%, people who come from Kayseri 77.3%,
when it evaluated according to education, college and higher educated 51.6%, applications that were made to public relation
85.8%, the complaints about doctors 30.1 %, the stand-up service procurement 73.1%, people that complaint from policlinic
services 42.9%, and communication sourced complaints are 39.7%. Complaints related to communication are mostly from
doctors 51.7%. Complaints about doctors are mostly in the branches of orthopedy and traumatology 18.2%. Complaints about
secretaries are mostly in internal diseases major Department 34.6%. The point of complaint and the reason of complaint, the
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complaint about which health worker, the situation of complainant, the expansion of complaint and the differences between
units that were complained, were statistically meaningful (P<0.01).
RESULT: Complaints related to communication are excess. Mostly doctors were complained and most of these complaints
are about communication. From doctors to secretaries, education must be given about communication sourced mistakes,
communication decisive factors, task, authority and responsibility. Visual and written briefing about the composition and
functioning of the health institution, must be given to patients and their relations.
Keywords: Communication in health services, health workers, health service.
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1.

GİRİŞ

Sağlık hizmetlerinde kaliteli hizmet sunabilmek için etkili
bir iletişime ihtiyaç vardır. Sağlık çalışanları, mesleki bilgi ve beceri yönünden kendilerini geliştirmiş olmalarının
yanı sıra insanlarla iyi ilişki kurmaları da önemlidir. Bilgi,
iletişim teknikleri, sorun çözme yetkisi ve fiziksel inceleme; etkili ve doğru klinik müdahalenin dört ana parçasını
oluşturmaktadır. Uygun iletişim teknikleri olmadan, diğer
bütün klinik çabalar boşa gidebilmektedir (Kurt ve ark,
1998:XVIII).
Sağlık çalışanları tarafından verilen hizmetin uzman eliyle
yürütülmesi, hasta ve yakınlarının endişeli durumu, hastanelerin karmaşık yapısı, bürokratik işlemlerdeki süreç, ortak dil sorunu iletişimi zor hale getirmektedir. Hastanelere
başvuran hasta ve hasta yakınlarını; sıkıntı, endişe, gerginlik, huzursuzluk veya korku duygusuyla stres içinde olan,
hatta duyusal yoksunluk ya da kriz içinde olan kişiler olarak tanımlamaktadır (Seçim, 1994:23).
Kişiler, sağlığını korumak veya bozulan sağlığını düzeltmek için her yolu denemektedir. Bu uğraşlar içerisinde
bulunan kişiler, daha hassas bir konumdadır. Bu hassasiyet onları, farklı tutum ve davranış içerisine sokmaktadır
(Uludağ, 2010:13).
Sağlık çalışanlarının iletişim becerisi kazanması önemlidir.
İngiltere Genel Tıp Konseyi tarafından yayınlanan “Yarının
Doktorları 2003” raporunda tıp fakültelerinde iletişim becerileri eğitiminin, müfredatın ayrılmaz bir parçası olduğu
bildirilmiştir (Dereboy ve vd., 2005:83). Artık günümüzde
ABD’de ve diğer ülkelerde birçok tıp fakültesi eğitim programlarında iletişim becerileri derslerine yer verilmektedir
(Makoul, 2003).
İletişimdeki eksiklikler, hasta memnuniyeti, hastanın tedaviye uyumunu ve sağlıkla ilgili sonuçları olumsuz etkilemektedir (Özçakır, 2002). Yetersiz bir iletişimin hasta
açısından olumsuz sonuçlar doğurduğuna ilişkin eldeki kanıtlar her geçen gün artmaktadır (Tate,1998). Hasta-hekim
ilişkisindeki kalitenin, hastanın hoşnutluk durumu, sağlıkla
ilgili sonuçlar ve sağlık harcamaları üzerine önemli bir etkisi bulunmaktadır (Ashbury, 2001). Etkili bir iletişimden
hem hekim, hem de hastanın yarar göreceği kanıtlanarak,
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hekimlerin iletişim becerileri ile ilgili formal bir eğitim almaları gerektiği ortaya çıkmıştır (Fallowfield, 1993).
Avukat davalarının %70’inde hastaları dikkatsiz davranmaya yönlendiren sebepler olarak doktorların iletişimsizliği ve davranışlarını öne sürmektedirler (S.7; akt. Avery
1986, Beckman:1994). Yüksek kaliteli tedavi uygulamak
için etkili iletişim şarttır (Kurt ve ark, 1998:17).
Etkili bir iletişim; sevgi, saygı, güven, dürüstlük, hakkaniyet, yarar, zarar vermeme, mahremiyet ve hoşgörü ile
mümkün olmaktadır.

2.
2.1.

YÖNTEM
Araştırmanın Amacı

Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Hasta İletişim
Birimine yapılan başvuruların iletişim boyutu açısından
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hasta ve yakınları tarafından yapılan başvurularda iletişim kaynaklı şikâyetlerin,
hangi sağlık çalışanları arasında nasıl bir dağılım gösterdiğini ortaya koymaktır.

2.2.

Evren ve Örneklem

Çalışmanın evrenini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastaneleri Hasta İletişim Birimine yapılan başvurular
oluşturmaktadır.

2.3.

Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, 2014 yılında Erciyes
Üniversitesi Hastaneleri Hasta İletişim Birimine yazılı olarak yapılan başvurular irdelenmiştir. Toplam 219 başvuru
bildirimi yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18.0 paket
programında değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde,
yüzde dağılımı ve pearson ki-kare testi uygulanmıştır.
Anlamlılık düzeyi P<0.01 kabul edilmiştir.

2.4.

Sınırlılıklar

Çalışma, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleriyle
sınırlı tutulmuştur.

SÖZEL BİLDİRİLER
Ciddiyetsizlik-Koordinasyon % 2.3, Güven Zedelenmesi %
2.3, Diğer % 56.2’dir. (Tablo:2)

Yapılan başvurular da en fazla Erkekler % 57.5, 31-50 Yaş
Aralığında olanlar % 52.0, Kayseri İçinden Gelenler % 77.3,
eğitim durumu açısından değerlendirildiğinde % 51.6
Yüksekokul ve Üzeri, Hasta İletişim Birimine yapılan başvurular % 85.8, Ayaktan Hizmet Alanlar % 73.1, Poliklinik
Hizmetlerinden Şikayetçi Olanlar % 42.9, İletişim Kaynaklı
Şikâyetler % 39.7’dir. Hekimlerin Şikâyet Edilme Durumları
ise % 30.1’dir.
Başvuruların cinsiyete göre dağılımı; % 57.5’i Erkek, %
42.5’i Kadın’dır. 18-30 Yaş aralığında başvuranlar %33.9,
31-50 Yaş aralığı % 52, 51 ve Yukarı Yaş aralığı ise %
14.0’tür. Kayseri merkezinden gelenler % 77.3 Kayseri ilçelerinden gelenler % 3.2, Yurt dışından gelenler % 0.5,
İl dışından gelenler % 19.0’dur. Eğitim durumlarına göre;
İlköğretim % 23.3, Ortaöğrenim %25.5, Yükseköğrenim %
51.6 dır. (Tablo:1)

Tablo 2: Değişkenler Tablosu
Değişkenler

Sayı

Yüzde %

93
126

42,5
57,5

Cinsiyet

N= 219

Kadın
Erkek

Yaş

N= 171

18-30
31-50
51 ve Yukarı

58
89
24

33,9
52,0
14,0

Geldiği Yer

N= 216

Kayseri Merkez
Kayseri İlçe
Yurt Dışı
İl Dışı

167
7
1
41

77,3
3.2
0.5
19.0

İlköğretim
Ortaöğrenim
Yükseköğrenim

37
41
83

23.3
25.5
51.6

Eğitim Durumu

N= 161

Bilgi kaynağı açısından değerlendirildiğinde Hasta iletişim
birimi % 85.8, Başhekimlik % 11.0, Başmüdürlük % 1.8,
e-posta %1.4 tür. Başvuru konumuna göre; Yatan hasta
% 26.9, Ayaktan hasta % 71.3 tür. Başvurunun konusuna göre, İdari Hizmetler % 5,9, Tıbbi Görüntüleme Hizm.
% 6.4, Laboratuvar Hizm. % 5.9, Ev İdaresi Hizm. % 0.5,
Tedavi ve Bakım Hizm. % 10.0, Konaklama (misafirhane)
% 0.5, Poliklinik Hizm. % 42.9, Klinik Hizm. % 12.8, Genel
Sağlık Hizm. % 7.3,Temizlik Hizm. % 1.8, Diğer % 5.9 dur.
(Tablo 2)
Başvurunun nedenine göre, İletişim % 39.7, Bürokratik
İşlemler % 1.8, Muayene % 2.3, Tetkik % 5.0, Tedavi % 6.4,
Görev İhmali % 8.7, Bilgilendirme Eksikliği % 1.4, Teknik
İşleyiş % 16.9, Enfeksiyon-Sterilizasyon % 0.5, Layık Olduğu
Hizm. % 2.3, Hastanenin Fiziki yapısı % 1.4, Aldığım Hizmet
Yetersiz % 0.9, Diğer % 12.8’dir. (Tablo 2)
Başvurunun açılımına göre; İşleyiş % 25.6, Randevu
Sistemi % 1.8, Dosya Kaybı % 0.5, Bilgi Edinememe %
0.9, Yatak Sıkıntısı % 0.5, Personelin Görev Sorm. % 10.0,

Yüzde %

Hasta iletişim birimi
Başhekimlik
Başmüdürlük
e-posta

188
24
4
3

85.8
11.0
1.8
1.4

Başvuru
Konumu N= 219

Yatan hasta
Ayaktan hasta

89
160

26.9
71.3

Başvurunun
Konusu N= 219

İdari Hizmetler
Tıbbi Görüntüleme Hizm.
Laboratuvar Hizm.
Ev İdaresi Hizm.
Tedavi ve Bakım Hizm.
Konaklama (misafirhane)
Poliklinik Hizm.
Klinik Hizm.
Genel Sağlık Hizm.
Temizlik Hizm.
Diğer

13
14
13
1
22
1
94
28
16
4
13

5,9
6,4
5,9
,5
10,0
,5
42,9
12,8
7,3
1,8
5,9

Başvurunun
Nedeni N= 219

İletişim
Bürokratik İşlemler
Muayene
Tetkik
Tedavi
Görev İhmali
Bilgilendirme Eksikliği
Teknik İşleyiş
Enfeksiyon-Sterilizasyon
Layık Olduğu Hizm.
Hastanenin Fiziki yapısı
Aldığım Hizmet Yetersiz
Diğer

87
4
5
11
14
19
3
37
1
5
3
2
28

39,7
1,8
2,3
5,0
6,4
8,7
1,4
16,9
,5
2,3
1,4
,9
12,8

Başvurunun
Açılımı N= 219

İşleyiş
Randevu Sistemi
Dosya Kaybı
Bilgi Edinememe
Yatak Sıkıntısı
Personelin Görev ve Sorm.
Ciddiyetsizlik-Koordinasyon
Güven Zedelenmesi
Diğer

56
4
1
2
1
22
5
5
123

25,6
1,8
,5
,9
,5
10,0
2,3
2,3
56,2

Bilgi
Kaynağı

N= 219

Tablo 1: Tanımlayıcı Bilgiler Tablosu
Demografik Bilgiler

Sayı
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3.

Sağlık meslek gruplarına göre en fazla şikayet edilenler;
Doktor % 30.1, Sekreter % 11.9, Hemşire % 5.9, Sağlık
Teknisyeni % 3.7, Güvenlik Görevlisi % 1.4, Danışma
Görevlisi % 0.9, Birim Çalışanları % 0.9, Garson % 0.5, Büro
Personeli % 0.5, Kişiye Yönelik olmayanlar % 41.6, Diğer
% 2.7’dir (Tablo:3).
Sağlık personelinin iyi iletişim kuramaması, genellikle hastaya durumu ile ilgili yeterli bilgi verememe ve hasta ile
gerekli iletişim ve etkileşime girememekten kaynaklanmaktadır (Atalay, 1992:73)
Sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları arasındaki
şiddetin öncelikli kaynağının kötü iletişim ve yanlış anlamadan kaynaklıdır (Yıldırım ve ark., 2011).
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Tablo 3: Şikâyetlerin Sağlık Meslek Mensuplarına göre
Dağılımı
Değişkenler
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Sağlık Meslek
Grubu N= 219

Yüzde %

66
13
26
8
1
1
2
3
91
2
6

30,1
5,9
11,9
3,7
,5
,5
,9
1,4
41,6
,9
2,7

Bölümler bazında değerlendirme yapıldığında, en fazla %
12.8 ile Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden şikayet
alınmıştır. İdari Hizmetlerle ilgili % 12.3, İç Hastalıkları %
11.4, Ortopedi % 10.0, Dermatoloji % 8.7, Radyoloji 7.3, Acil
Tıp % 6.4, Göz % 4.6, Genel Cerrahi % 4.1, Nöroloji % 3.7,
Nöroşirürji % 3.7, Göğüs Cerrahi % 3.2, Çocuk Psikiyatri
3.2, Patoloji % 1.4, Ameliyathane, Psikiyatri ve Plastik
Cerrahi % 0.9, Aile Hekimliği, Çocuk Cerrahisi, Genetik,
Göğüs Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Kan Merkezi,
Merkez Laboratuvarı, Üroloji ve Kalp Damar Cerrahisi %
0.5’dir. (Tablo :4)

Tablo 4: Şikâyetlerin Bölümler Bazında Dağılımı
Bölümler

Sayı

Yüzde %

İdari Hizmetleri

27

12,3

Acil Tıp Hizmetleri (Büyük Acil)

14

6,4

Aile Hekimliği

1

,5

Ameliyathane

2

,9

Çocuk Cerrahi

1

,5

Çocuk Psikiyatri

7

3,2

Dermatoloji

19

8,7

Genel Cerrahi

9

4,1

Genetik

1

,5

Göğüs Hastalıkları

1

,5

Göğüs Cerrahi

7

3,2

Göz Hastalıkları

10

4,6

İç Hastalıkları

25

11,4

Kadın Doğum

28

12,8

KBB

1

,5

Kan Merkezi

1

,5

Merkez Laboratuvarı

1

,5

Nöroloji

8

Nöroşirürji

8

Nükleer Tıp

1

,5

Ortopedi

22

10,0

Patoloji

3

1,4

Plastik Cerrahi

2

Tablo 5: Şikâyet Edilen Hekimlerin Bölümler Bazında Dağılımı
Bölümler

Sayı

Yüzde %

Acil Tıp (Büyük Acil)

6

9,1

Aile Hekimliği

1

1,5

Dermatoloji

4

6,1

Genel Cerrahi

6

9,1

Göğüs Cerrahi

3

4,5

Göz Hastalıkları

3

4,5

İç Hastalıkları

10

15,2

Kadın Hastalıkları ve Doğum

11

16,7

KBB

1

1,5

Nöroloji

3

4,5

Nöroşirürji

3

4,5

Ortopedi

12

18,2

Plastik Cerrahi

1

1,5

Üroloji

1

1,5

Kalp Damar Cerrahi

1

1,5

Toplam

66

100,0

Hekimler en fazla % 68.2 İletişim nedeniyle şikâyet edilmişlerdir. Tedavi % 10.6, Görev İhmali % 7.6, Muayene,
Bilgilendirme Eksikliği, Teknik İşleyiş ve Diğer % 3.0, Layık
olduğu Hizmeti Alamama % 1.5 (Tablo: 6).
Hekimlerin kişilerarası ilişki (interpersonal relationship)
becerisi, hasta tatminini etkileyen en önemli faktördür
(Bertakis 1991:178). Hastalar, hekimlerin verdikleri hizmetin kalitesini değerlendirirken, hekimin uzmanlık bilgisinden daha çok dinlenme, duyarlı olma, yeterli zaman
ayırma, nezaket ve saygı gösterme gibi davranışlarını göz
önünde tutmaktadırlar (Cromarty 1996).
Tablo 6: Hekimlerin Şikâyet Edilme Nedenleri
Sayı

Yüzde %

İletişim

45

68,2

Muayene

2

3,0

Tedavi

7

10,6

3,7

Görev İhmali

5

7,6

3,7

Bilgilendirme Eksikliği

2

3,0

Teknik İşleyiş

2

3,0

Layık Olduğu Hizmeti Alamama

1

1,5

,9

Diğer

2

3,0

Toplam

66

100,0

Psikiyatri

2

,9

Radyoloji Erişkin

16

7,3

Üroloji

1

,5

Kalp Damar Cerrahi

1

,5

219

100,0

Toplam
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Doktor
Hemşire
Sekreter
Sağlık Teknisyeni
Garson
Büro Personeli
Danışma Görevlisi
Güvenlik Görevlisi
Kişiye Yönelik değil
Birim Çalışanları
Diğer

Sayı

Şikayet edilen Hekimler en fazla; Ortopedi % 18.2, Kadın
Hastalıkları ve Doğum % 16.7, İç Hastalıkları% 15.2, Acil
Tıp (Büyük Acil) ve Genel Cerrahi % 9.1, Dermatoloji %
6.1, Göğüs Cerrahisi, Göz, Nöroloji ve Nöroşirürji % 4.5,
Aile Hekimliği, KBB, Plastik Cerrahi, Üroloji ve kalp Damar
Cerrahisi % 1,5’tir. (Tablo: 5)

Hekim*Şikâyet Nedeni

Sekreterler %88.5 oranı ile İletişime bağlı nedenler şikâyet
edilmiştir. Görev ihmali %7.7, Tetkik % 3.8 oranındadır.
(Tablo: 7)
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Sayı

Yüzde %

İletişim

23

88,5

Tetkik

1

3,8

Görev İhmali

2

7,7

Toplam

26

100,0

Hemşireler % 61.5 oranı ile İletişime bağlı nedenlerden
dolayı şikayet edilmiştir. Görev ihmali ve Diğer % 15.4,
Enfeksiyon-Sterilizasyon %7.7 oranındadır. (Tablo: 8)
Hemşirelik insan ilişkileri üzerine temellenmiş bir meslektir ve hemşirelik bakım sürecinin etkinliği hemşirenin diğer
bireylerle etkin iletişim kurma yeteneğine bağlıdır. Hemşire
bir yandan sözel ve sözel olmayan iletişim yoluyla bireyin
yaşadıklarını anlamaya çalışırken, diğer yandan kendini
doğru ifade edebilmeli, bir bakım verici olarak bakımı alan
kişi ile etkili bir iletişim kurabilmelidir (Terakye 1995).

Tablo 11: Anlamlılık Testi (Pearson Ki Kare)
Şikâyetin Konusu*

X2

df

P

Şikâyetin Nedeni

410.346

120

< 0.01

Sağlık Meslek Grubu

197.734

100

< 0.01

Şikâyetçinin Konumu

118.376

10

< 0.01

Şikâyetin Açılımı

161.404

80

< 0.01

Şikâyet Edilen Birimler

517.804

260

< 0.01

Tablo 8: Hemşirelerin Şikâyet Edilme Nedenleri
Hemşire*Şikâyet Nedeni
İletişim

Sayı

Yüzde %

8

61,5
15,4

Görev İhmali

2

Enfeksiyon-Sterilizasyon

1

7,7

Diğer

2

15,4

Toplam

13

100,0

Teknisyenler % 50.0 oranı ile İletişime bağlı nedenlerden
dolayı şikayet edilmiştir. Tetkik, Tedavi, Görev ihmali ve
Layık Olduğum Hizmeti Alamama % 12.5 oranındadır.
(Tablo: 9)
Tablo 9: Teknisyenlerin Şikâyet Edilme Nedenleri
Teknisyen*Şikâyet Nedeni

Sayı

Yüzde %

İletişim

4

50,0

Tetkik

1

12,5

Tedavi

1

12,5

Görev İhmali

1

12,5

Layık Olduğu Hizmeti Alamama

1

12,5

Toplam

8

100,0

Diğer Sağlık Mensuplarından Garsonlar hariç, diğer sağlık çalışanları da İletişime bağlı olarak şikâyet edilmiştir.
(Tablo: 10)
Tablo 10: Diğer Sağlık Mensuplarının Şikâyet Edilme Nedenleri
Diğer Sağlık Mensupları

Sayı

Yüzde %

Garson

Görev İhmali

1

100

Büro Personeli

İletişim

1

100

Danışma Görevlisi

İletişim

2

100

Güvenlik Görevlisi

İletişim
Görev İhmali
Teknik İşleyiş

1
1
1

33.3
33.3
33.3

Birim Çalışanları

İletişim
Görev İhmali

1
1

50,0
50.0

4.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Başvuruların nedenleri incelendiğinde iletişime bağlı
şikâyetlerin fazla olduğu dikkati çekmektedir. Başvuru
yapanların çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. 31-50
yaş aralığında başvuru yapanlar çoğunluktadır. Eğitim durumları açısından değerlendirildiğinde Yüksekokul ve üzeri olanlar ile Kayseri içinden gelenler fazladır.
Sağlık meslek mensupları içerisinde en fazla hekimler
şikâyet edilmiştir. İletişime bağlı şikâyetler tüm meslek
grupları içerisinde 1. sırada yer almaktadır. Hekimlere yönelik şikâyetler en fazla Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dalından, sekreterlere yönelik şikâyetler ise en fazla İç
Hastalıkları Anabilim Dalındandır.

01-04 Mart 2016, Antalya

Sekreter*Şikâyet Nedeni

Şikâyetin Konusu ile Şikâyetin Nedeni (P=0.00), X2=
410.346, Şikâyetin Konusu ile Sağlık Meslek Mensubu
(P=0.00), X2= 197.734, Şikâyetin Konusu ile Şikâyetçinin
Konumu (P=0.00), X2= 118.376, Şikâyetin Konusu ile
Şikâyetin Açılımı (P=0.00), X2= 161.404, Şikâyetin Konusu
ile Şikâyet Edilen Birimler (P=0.00), X2= 517.804 arasındaki
fark istatistiksel açıdan anlamlıdır. (Tablo: 10)
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Tablo 7: Sekreterlerin Şikâyet Edilme Nedenleri

Sağlık çalışanlarından hekim ve sekreterlere; iletişimden
kaynaklanan hatalar ile iletişimi belirleyici faktörler, görev yetki ve sorumlulukları konusunda eğitim verilmelidir.
Sağlık kuruluşunun yapısı ve işleyişi hakkında hasta ve yakınlarının anlayabileceği dil ile yazılı ve görsel bilgilendirmeler yapılmalıdır.
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ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE KULLANILAN PANİK
BUTON UYGULAMASININ BEYAZ KOD ÇAĞRISINA
KATKISI “ERCİYES TIP ÖRNEĞİ”
İbrahim BARIN1, Murat YENİSU1, Kudret DOĞRU1, Murat BORLU1, Özcan ÖZYURT1
1

Giriş ve amaç: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek amacıyla oluşturulan, acil uyarı kodu dünyada ve ülkemizde
“Beyaz Kod” uygulaması olarak adlandırılır. Bu uygulama ile çalışan güvenliği en kısa sürede, en az risk ile müdahale edilir.
Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin tüm modüllerine ilave edilen “Panik Buton” ile güvenlik birimine çağrı düşmekte, beyaz kod
çağrısı başlatılmakta, güvenlik görevlilerinin çağrı yapılan birime intikal etmesi sağlanmaktadır. Bu çalışma ile panik buton
uygulamasının beyaz kod çağrısına olan katkısının incelenmesi amaçlanmıştır. Şiddete maruz kalan çalışanların her zaman
telefon ile beyaz kod çağrısı yapamadıkları durumlarda alternatif olarak bilgisayar ekranı üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde
panik butonuna basmaları, beyaz kod çağrısının erişilebilirliğini kolaylaştırmaktadır. Bu çalışma ile beyaz kod çağrısının farklı ve
pratik kullanılması, yapılacak diğer çalışma ve uygulamalara yol gösterecektir.
Materyal-metod: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, 2015 yılının ilk yedi (7) ayında personel tarafından panik buton uygulaması
yapılan kayıtlar incelenmiştir. 1744 terminal (bilgisayar) üzerinden toplam 565 panik buton uygulaması yapılmıştır. İstatistiksel
analizde, yüzde dağılımı ve pearson ki-kare testi uygulanmıştır.
Bulgular: Panik buton uygulaması yapılan başvurularda en fazla; Kadınlar % 56.6, en sık çağrı yapılan Saat Aralığı 10:00-10:59 %
11.2, en fazla çağrı yapan meslek grubu Tıbbi Sekreterler % 53.8, çağrının en fazla yapıldığı bölüm ise % 14.7 ile Acil Tıp Anabilim
Dalıdır. Panik buton uygulaması en fazla Ocak ayında % 23.7 yapılmıştır. Çağrıların % 68.7’si Yanlış Giriş sebebiyle, % 29.0’u
Gerçek Beyaz Kod Çağrısı, % 2.3’ ü Tatbikat olarak gruplandırılmıştır. Panik butonunu tıklayanların Cinsiyeti ile Meslek Grubu,
Saat Aralığı, Bölüm ve Aylar arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulundu (P<0.05). Ayrıca Meslek Grubu ile Tarih, Çağrı
Türü, Aylar ve Bölümler arasındaki farkta istatistiksel açıdan anlamlıydı (P<0.01).
Sonuç: Kadınlar şiddete daha fazla tepki vermekte, bunun sonucunda ise panik butona daha fazla basmaktadırlar. Şiddet
vakalarının en fazla yaşandığı bölüm acil servistir. Hastane çalışanlarına, panik buton hakkında pratik uygulama yaptırılmalı ve
yanlış basılmasını engellemek için eğitimler verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Beyaz Kod, Panik Buton, Hasta ve Çalışan Güvenliği
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, ibarin@erciyes.edu.tr

THE CONTRIBUTION OF PANIC BUTTON APPLICATION USED IN UNIVERSITY HOSPITAL TO THE WHITE CODE CALLS
APPLICATION ‘’ERCIYES MEDICAL SAMPLE’’
SUMMARY
Introduction And Purpose: Emergency alert code, which was created to prevent the violence against to health workers, is called
as ‘White Code’ in the world and in our country. With this application it is interfered to workers safety in shortest time and with
minimum risk. With the ‘Panic Button’ which added to all modules of Hospital Information Management System, a call drops to
security unit. White Code call is started and transition of security officers to the unit that the call was made is provided. With this
study; it is targeted to analyze the contribution of Panic Button to the White Code call. In case workers who exposed to violence
can not make a White code call everytime, as an alternative, pushing the panic button from computer screen easly and fastly,
makes the accesibility of White code call easy.With this study, practical and different usage of White code will give a lead to other
studies and applications.
Material-method: In this descriptive study; Panic Button application records that were made by staff, were examined by in first
seven (7) month of 2015. 565 Panic Button applications were made from 1744 computers. In statistical analysis, percentage
dispersion and pearson ki-kare test were applied.
Diagnoses: According to Panic Button applications: utmost female 56.6%, most called time range 10:00-10:59 11.2%, profession
group who made the most call is medical secretaries 53.8%, emergency medical Department is the section which made the most
calls with 14.7%. Panic Button application was made mostly in January 23.7%. 29.0% is real White Code Call, 2.3% is practice
and 68.7% of calls are groupped as false enterence. Differences between profession group and gender of people who click the
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Panic Button, time range, unit and months are founded statistically meaningful (P<0.01). Difference between profession group
and date, call type, months and units is also statistically meaningful (P<0.01).
Result: Females give more reaction to violence and as a result of this, they push the panic button more. Violence cases are
mostly take place in emergency services. Practice about Panic Button must be applied to hospital workers and they must be
educated to prevent wrong usage of the Button.
Keywords: White Code, Panic Button, Patient and Staff Safety

GİRİŞ

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek amacıyla
oluşturulan, acil uyarı kodu dünyada ve ülkemizde “Beyaz
Kod” uygulaması olarak adlandırılır. Bu uygulama ile çalışan güvenliği en kısa sürede, en az risk ile müdahale edilir.
Beyaz Kod Uygulaması; Hastanelerde çalışanlara yönelik
şiddeti önlemek amaçlı acil durum yönetim aracıdır (SKS,
2012:137).
01-04 Mart 2016, Antalya
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Beyaz kod çağrısı, sağlık çalışanlarına hasta, hasta yakınları, çalışma arkadaşları veya dışarıdan herhangi birileri tarafından yapılan sözel ve fiziksel saldırıları da kapsayabilir.
Sağlık kurumlarındaki şiddet ise “hasta, hasta yakınları ya
da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için
risk oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, ekonomik istismar, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum”
olarak tanımlanmıştır (Saines, 1999).
Beyaz Kod uygulamasında uyarı sistemi oluşturulmalıdır. Amaç, en kısa sürede ilk müdahalenin sağlanmasıdır
(İşaretleme, anons vs.) (HKS, 2011:72). Bu kapsamda değerlendirme yapıldığında en kısa sürede ilk müdahalenin
yapılması için Panik Buton uygulamasının çözüm üreteceği düşünülmüştür.
Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin tüm modüllerine ilave
edilen “Panik Buton” ile güvenlik birimine çağrı düşmekte, beyaz kod çağrısı başlatılmakta, güvenlik görevlilerinin çağrı yapılan birime intikal etmesi sağlanmaktadır.
Kullanıcılar tarafından yapılan panik bildirimler, güvenlik
biriminde bulunan ekranlarda yanıp sönerek ve aynı zamanda alarm çalarak görevlilerin durumu anında fark etmeleri sağlanmaktadır.
Güvenlik noktasındaki ekranlarda, panik bildirimde bulunan personelin adı soyadı, panik durumunun bildirildiği
yer, panik bildirimi yaptığı tarih ve saat yer almaktadır.
Panik Bildirimi takiben güvenlik görevlileri ilgili duruma
müdahale edip konuyu sonuçlandırdıktan sonra konuyla ilgili durumu ve yapılan müdahaleyi kayıt altına alarak panik bildirimini sonuçlandırmaktadır. Hastane Bilgi
Yönetim Sistemi üzerinden panik buton uygulamasının
hayata geçirilmesinin olmazsa olmaz koşulu, terminallerin bulunduğu konumu kayıt altında olmasıdır. ERU Sağlık
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Uygulama ve Araştırma Merkezinde kullanılmakta olan
Teknik Servis Modülünde, Bilgi İşlem Merkezinin hizmet
verdiği tüm donanımlar, bulundukları lokasyon, teknik
özellikleri ve bileşenleriyle kayıt altına alınmıştır. Bu nedenle ‘Panik Buton’ uygulamasına geçiş süreci oldukça
hızlı gerçekleşmiştir.

2.
2.1.

YÖNTEM
Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada, panik buton uygulamasının beyaz kod çağrısına olan katkısının incelenmesi amaçlanmıştır.

2.2.

Araştırmanın Önemi

Şiddete maruz kalan çalışanların her zaman telefon ile
beyaz kod çağrısı yapamadıkları durumlarda alternatif
olarak bilgisayar ekranı üzerinden kolay ve hızlı bir
şekilde panik butonuna basmaları, beyaz kod çağrısının
erişilebilirliğini kolaylaştırmaktadır.

2.3.

Evren ve Örneklem

Çalışmanın evrenini Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde
kullanılmakta olan panik buton verileri oluşturmaktadır.

2.4.

Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

2015 yılının ilk yedi (7) ayında personel tarafından panik
buton uygulaması yapılan kayıtlar incelenmiştir. 1744
terminal (bilgisayar) üzerinden toplam 565 panik buton uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın içeriğinde, panik
buton uygulamasını kullanan sağlık meslek mensupları,
cinsiyetleri, bildirimlerin hangi saat aralıklarında yapıldığı,
bildirimi yapan bölümler, hangi aylarda yapıldığı, çağrının
türü ve sonuçlandırılma süreleri irdelenmiştir. Elde edilen
veriler SPSS 18.0 paket programında değerlendirilmiştir.
İstatistiksel analizde, yüzde dağılımı ve pearson ki-kare testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi P<0.01 olarak
alınmıştır.
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Tablo 4: Çağrıların Saat Aralığına Göre Dağılımı
Tüm Çağrılar

Panik buton uygulamasına en fazla; Kadınlar % 56.6, en
sık çağrı yapılan Saat Aralığı 10:00-10:59 % 11.2, en fazla
çağrı yapan meslek grubu Tıbbi Sekreterler % 53.8, çağrının en fazla yapıldığı bölüm ise % 14.7 ile Acil Tıp Anabilim
Dalıdır. Panik buton uygulaması en fazla Ocak ayında %
23.7 yapılmıştır. Çağrıların % 68.7’si Yanlış Giriş sebebiyle,
% 29.0’u Gerçek Beyaz Kod Çağrısı, % 2.3’ ü Tatbikat olarak
gruplandırılmıştır.
Panik buton uygulamasında yapılan bütün çağrılar “Tüm
Çağrılar”, Gerçek anlamda yapılan çağrılarda “Gerçek
Çağrı” Olarak adlandırılmıştır. Panik buton uygulamasında
gerçek çağrı sayısı (n) 164’tür. % 68.7 Yanlış Giriş, % 29.0
Gerçek Çağrı ve % 2.3 oranında ise Tatbikat çağrısı yapılmıştır. (Tablo:1)
Tablo 1: Panik Buton Uygulamasının Çağrılara Göre Dağılımı

Gerçek Çağrılar

Saat Aralığı

Sayı

Yüzde
%

Sayı

Yüzde
%

00.00-00.59

6

1,1

00.00-00.59

3

1,8

01.00-01.59

7

1,2

01.00-01.59

3

1,8

02.00-02.59

5

0,9

02.00-02.59

4

2,4

03.00-03.59

2

0,4

03.00-03.59

-

-

04.00-04.59

4

0,7

04.00-04.59

-

-

05.00-05.59

4

0,7

05.00-05.59

1

0,6

06.00-06.59

3

0,5

06.00-06.59

1

0,6

Saat Aralığı

07.00-07.59

9

1,6

07.00-07.59

1

0,6

08.00-08.59

60

10,6

08.00-08.59

10

6,1

09.00-09.59

47

8,3

09.00-09.59

15

9,1

10.00-10.59

63

11,2

10.00-10.59

19

11,6

11.00-11.59

56

9,9

11.00-11.59

17

10,4

Çağrılar

Sayı

Yüzde %

12.00-12.59

21

3,7

12.00-12.59

4

2,4

Yanlış giriş

388

68,7

13.00-13.59

56

9,9

13.00-13.59

19

11,6

Gerçek çağrı (beyaz kod çağrısı başlatılan)

164

29,0

Tatbikat

13

2,3

14.00-14.59

59

10,4

14.00-14.59

26

15,9

Toplam

565

100,0

15.00-15.59

51

9

15.00-15.59

19

11,6

16.00-16.59

36

6,4

16.00-16.59

10

6,1

17.00-17.59

15

2,7

17.00-17.59

4

2,4

18.00-18.59

10

1,8

18.00-18.59

-

-

Tüm çağrıların cinsiyete göre dağılımında, Kadınlar %
56.6, Erkekler ise % 43.4 oranındadır. (Tablo:2)
Gerçek çağrıların cinsiyete göre dağılımında Kadınlar %
70.1, Erkekler ise % 29.9 oranında çağrı yapmıştır. (Tablo:
3)

19.00-19.59

10

1,8

19.00-19.59

-

-

20.00-20.59

17

3

20.00-20.59

2

1,2

21.00-21.59

8

1,4

21.00-21.59

2

1,2

Tablo 2: Tüm Çağrıların Cinsiyete Göre Dağılımı

22.00-22.59

8

1,4

22.00-22.59

1

0,6

23.00-23.59

8

1,4

23.00-23.59

3

1,8

Toplam

565

100

Toplam

164

100

Cinsiyete Göre Dağılım
Cinsiyet

N= 565

Kadın
Erkek

Sayı

Yüzde %

320
245

56.6
43.4

Tablo 3: Gerçek Çağrıların Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyete Göre Dağılım
Cinsiyet

N= 164

Kadın
Erkek

Sayı

Yüzde %

115
49

70.1
29.9

Tüm çağrıların saat aralıklarına göre dağılımında 10.0010.59 saat aralığında % 11.2 oranı ile en fazla çağrı yapılmıştır. Bunu % 10.6 ile saat 08.00-08.59, % 10.4 ile
14.00-14.59, % 9.9 ile 11.00-11.59 ve 13.00-13.59, % 9.0 ile
15.00-15.59, % 8.3 ile 09.00-09.59, % 6.4 ile 16.00-16.59
aralığı izlemiştir. Dikkati çeken yoğunluk sabah 08.0012.00, öğleden sonra 13.00-17.00 saat aralığı yani mesai
saati aralığına intikal etmektedir. (Tablo: 4)
Gerçek çağrıların saat aralıklarına göre dağılımında 14.0014.59 saat aralığında % 15.9 oranı ile en fazla çağrı yapılmıştır. Bunu % 11.6 ile saat 10.00-10.59, 13.00-13.59 ve
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15.00-15.59, % 10.4 ile 11.00-11.59, % 9.1 ile 09.00-09.59,
% 6.1 ile 08.00-08.59 ve 16.00-16.59 aralığı, aralığı izlemiştir. Dikkati çeken yoğunluk sabah 08.00-12.00, öğleden
sonra 13.00-17.00 saat aralığı yani mesai saati aralığına
intikal etmektedir. (Tablo: 4)
Tüm çağrıların meslek mensuplarına göre dağılımında
en fazla Tıbbi Sekreterler % 53.8, Araştırma Görevlileri
23.9, Hasta Yönlendirme Elemanları % 6.7 ve Sorumlu
Hemşireler % 4.4 oranında dikkati çekmektedir. Hastasağlık çalışanı ilişkisinde en fazla iletişim halinde olan
meslek mensupları panik buton uygulamasına çağrı yapmışlardır. (Tablo: 5)
Tıbbi sekreter veya hasta danışmanı olarak görev yapan
çalışanlara uygulanan şiddetin en yüksek oranda olması,
bu kişilerin hastalarla ilk temas kuran kişiler olmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir (Akca ve Ark., 2014:6).
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Tablo 5: Tüm Çağrıların Meslek Gruplarına Göre Dağılımı
Meslek Grupları

304

Sayı

Yüzde %

53,8

Ocak

134

23,7

135

23,9

Şubat

89

15,8

Hemşire

5

,9

Mart

115

20,4

Büro memuru

18

3,2

Nisan

57

10,1

Mayıs

51

9,0

Hasta yönlendirme elemanı

38

6,7

Haziran

58

10,3

Biyolog

2

,4

Temmuz

61

10,8

Toplam

565

100,0

Araştırma görevlisi
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Sayı

Diğer

9

1,6

Veznedar

5

,9

Bilgisayar programcısı

1

,2

Sorumlu hemşire

25

4,4

Hastaneler başmüdürü

3

,5

Radyoloji teknikerleri

4

,7

Doçent Dr.

2

,4

Aylar

Sayı

Yüzde %

Hastane müdür yardımcısı

1

,2

Ocak

27

16,5

Şubat

17

10,4

Mart

27

16,5

Nisan

22

13,4

Mayıs

22

13,4

Haziran

21

12,8

Gerçek çağrıların aylara göre dağılımında; % 17.1 ile
Temmuz, % 16.5 ile Mart ve Ocak, % 13.4 Nisan ve Mayıs,
% 12.8 Haziran, % 10.4 Şubat ayı gelmektedir. (Tablo: 8)
Tablo 8: Tüm Çağrıların Aylara Göre Dağılımı

Prof. Dr.

1

,2

Ünite sorumlusu

4

,7

Anestezi teknikeri

3

,5

Eczacı

2

,4

Hastabakıcı

1

,2

Temmuz

28

17,1

Hastane hizmetlisi

1

,2

Toplam

164

100,0

Özel güvenlik görevlisi

1

,2

565

100,0

Toplam

Gerçek çağrıların meslek mensuplarına göre dağılımında
en fazla Tıbbi Sekreterler % 49.4, Araştırma Görevlileri
35.4, Hasta Yönlendirme Elemanları % 9.1 ve Büro
Memurları % 2.4 oranı ile dikkati çekmektedir. (Tablo: 6)
2014 yılında (Akca ve Ark., 2014) tarafından yapılan çalışmada; şiddete maruz kalan çalışanların % 47,4’ünün
tıbbi sekreter veya hasta danışmanı, %36,8’inin hekim,
%10,5’inin idari personel ve % 5,3’ünün de sağlık teknisyeninden oluştuğunu bulmuşlardır.
Tablo 6: Gerçek Çağrıların Meslek Gruplarına Göre Dağılımı
Meslek Grupları

Sayı

Yüzde %

Tıbbi sekreter

81

49,4

Araştırma görevlisi

58

35,4

Büro memuru

4

2,4

Hasta yönlendirme elemanı

15

9,1

Radyoloji teknikerleri

2

1,2

Doçent dr.

1

,6

Anestezi teknikeri
Toplam

3

1,8

164

100,0

Tüm çağrıların aylara göre dağılımında; % 23.7 ile Ocak, %
20.4 Mart, % 15.8 Şubat, % 10.8 Temmuz, % 10.3 Haziran,
% 10.1 Nisan ve % 9.0 ile Mayıs ayı gelmektedir. Panik buton uygulamasına Ocak ayında başlanmış olup gereken
eğitim verilmiş olsa da uygulamanın bu ayda fazla olduğu
tespit edilmiştir. Uygulamanın yeni olması, çalışanlarda
ilgi uyandırması olarak değerlendirilmiştir. (Tablo: 7)
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Tablo 7: Tüm Çağrıların Aylara Göre Dağılımı

Tüm çağrıların sonuçlandırılma süreleri; en kısa % 46.0 ile
2 dakika, % 8.7’si 5 dakika, % 6.7’si 3 dakika, % 6.2’si 4 dakika içerisinde sonuçlandırılmıştır. (Tablo: 9)
Gerçek çağrıların sonuçlandırılma süreleri; en kısa % 31.1
ile 2 dakika, % 6.1 ile 5 dakika, % 5.5 ile 4 dakika, % 4.9 ile
7 dakika, % 4.3 ile 3 dakika içerisinde sonuçlandırılmıştır.
(Tablo: 10)
Yapılan bazı çalışmalarda da (Annagür, 2010; Ayrancı ve
ark., 2002; Gülalp ve ark., 2009) sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin büyük çoğunluğunun hastane acil servis ve
psikiyatri kliniklerinde yaşandığı ifade edilmektedir.
Bölümler bazında değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla;
Acil Tıp (Büyük Acil) % 14.7, İç Hastalıkları Polk. (Genel) %
6.2, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları % 3.9, Kadın Hastalıkları
ve Doğum Polk. % 3.5, Çocuk Acil % 3.2, Üroloji Polikliniği
% 2.8, Kan Bankası % 2.7 ve Diğer bölümler ise % 63.0’dir.
(Tablo: 11)
Cinsiyet ile Sağlık Meslek Mensubu (P=0.00), X2= 58.245,
Cinsiyet ile Saat Aralığı (P=0.00), X2= 46.856, Cinsiyet ile
Bölüm (P=0.00), X2= 283.756, Cinsiyet ile Aylar (P=0.00),
X2= 13.483, Cinsiyet ile Çağrı Türü (P=0.00), X2= 27.427
arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır. (Tablo: 12)
Sağlık Meslek Mensubu ile Saat Aralığı (P=0.00), X2=
4177.880, Sağlık Meslek Mensubu ile Bölüm (P=0.00), X2=
6380.664, Sağlık Meslek Mensubu ile Sonuçlandırılma
Tarihi (P=0.00), X2= 4187.265, Sağlık Meslek Mensubu
ile Çağrılara Göre Dağılım (P=0.00), X2= 264.000, Sağlık
Meslek Mensubu ile Aylara Göre Dağılım (P=0.00), X2=

SÖZEL BİLDİRİLER

Sayı

Yüzde %

2.

260

46,0

3.

38

6,7

4.

35

6,2

5.

49

8,7

6.

15

2,7

7.

23

4,1

8.

12

2,1

9.

15

2,7

11.

19

3,4

Sayı

Yüzde %

2
3
4
5
6
7
8
9
10.

51
7
9
10
4
8
4
6
6

31.1
4.3
5.5
6.1
2.4
4.9
2.4
3.7
3,7

11.

6

3,7

12.

4

2,4

13.

7

4,3

14.

2

1,2

15.

2

1,2

4

2,4

12.

6

1,1

16.

13.

13

2,3

17.

4

2,4

18.

4

2,4

14.

4

0,7

19.

3

1,8

15.

4

0,7

20.

2

1,2

22.

3

1,8

16.

8

1,4

23.

1

,6

24.

2

1,2

25.

2

1,2

26.

1

,6

28.

1

,6

31.

2

1,2

32.

1

,6

33.

1

,6

34.

2

1,2

17.

6

1,1

18.

6

1,1

19.

3

0,5

20.

5

0,9

21.

2

0,4

22.

4

0,7

23.

1

0,2

24.

3

0,5

25.

3

0,5

26.

1

0,2

27.

1

0,2

28.

1

0,2

Bölümler

29.

1

0,2

Acil Tıp (Büyük Acil)

31.

2

0,4

32.

1

0,2

33.

1

0,2

34.

2

0,4

37.

1

0,2

40.

1

0,2

42.

1

0,2

45.

1

0,2

51.

1

0,2

137

1

0,2

150

1

Toplam

565

40.

1

,6

45.

1

,6

51.

1

,6

Toplam

164

100,0

Tablo 11: Bölümler Bazında Çağrıların Dağılımı
Sayı

Yüzde %

83

14,7

İç Hastalıkları Polk. (Genel)

35

6,2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

22

3,9

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polk.

20

3,5

Çocuk Acil

18

3,2

Üroloji Polikliniği

16

2,8

Kan Bankası

15

2,7

01-04 Mart 2016, Antalya

Sonuçlandırma Süresi /
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Tablo 10: Gerçek Çağrıların Sonuçlandırılma Süreleri

Tablo 9: Tüm Çağrıların Sonuçlandırılma Süreleri

Tablo 12: Anlamlılık Testi I (Pearson Ki Kare)
Cinsiyet*

X2

df

P

Sağlık Meslek Mensubu

58.245

20

< 0.01

Saat Aralığı

46.856

23

< 0.01

0,2

Bölüm

283.756

100

< 0.01

100

Aylar

13.483

6

< 0.01

Çağrı Türü

27.427

2

< 0.01
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Tablo 13: Anlamlılık Testi II (Pearson Ki Kare)
X2

df

P

Saat Aralığı

4177.880

3500

< 0.01

Bölüm

6380.664

2000

< 0.01

Sonuçlandırılma Tarihi

4187.265

3520

< 0.01

Çağrılara Göre Dağılım

264.000

40

< 0.01

Aylar

148.698

120

< 0.01

148.698 arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır.
(Tablo: 13)
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Sağlıkta Kalite
Standartları içerisinde yer alan beyaz kod uygulaması çalışan güvenliği açısından önemli bir standarttır.
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Sağlık Meslek Mensubu*
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Beyaz kod uygulamasında kullanılan pager sisteminde
teknik arızaların oluşması, dâhili telefonun sisteme tanımlı olmaması, mesaj için kullanılan cihazın pillerinin bitmesi, pager sinyallerinin çekim dışında kalması, yazılım veya
donanımsal arızaların oluşması ihtimalleri göz önünde
bulundurulduğunda, panik buton uygulamasının daha da
avantajlı olduğunu söylenebilir.

4.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Kadınlar şiddete daha fazla tepki vermekte, bunun sonucunda ise panik butona daha fazla basmaktadırlar.
Panik buton uygulaması en fazla mesai saatleri içerisinde
yapılmıştır.

Hasta- sağlık çalışanı ilişkisinde sürekli iletişim halinde bulunan Tıbbi Sekreter, Araştırma Görevlisi, Hasta
Yönlendirme Elemanı ve Sorumlu Hemşireler panik buton
uygulamasına çağrı yapmışlardır.
Panik buton uygulamasına Ocak ayında başlanmış olup
gereken eğitim verilmiş olmasına rağmen uygulama bu
ayda daha fazladır. Panik buton uygulaması en fazla acil
servis için yapılmıştır.
Hastane çalışanlarına, panik buton uygulaması hakkında
pratik uygulama yaptırılmalı ve yanlış basılmasını engellemek için eğitimler verilmelidir. Ayrıca yanlış çağrının sebepleri için kök neden analizleri yapılmalıdır.
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PREANALİTİK SÜREÇ YÖNETİMİ’NİN HASTA
GÜVENLİĞİ’NE ETKİSİ VE VERİMLİLİK DÜZEYİ
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Uzm Dr., Uşak Devlet Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu, soycan_35@hotmail.com

1

Klinik laboratuvarlarda hasta örneklerinin çalışılması oldukça kompleks bir süreç olup multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.
Preanalitik süreçler laboratuvar dışı birimlerin de katılımını gerektirdiğinden standardize edilmesi diğer süreçlere göre nispeten
daha zordur ve hata kaynaklarının çoğu bu süreçte oluşur. Bu araştırmanın amacı, Klinik Biyokimya Laboratuvarları’nda
preanalitik süreç yönetiminin hasta güvenliğine etkisini ve verimlilik düzeyini ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini, Uşak
Devlet Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı oluşturmaktadır. Klinik Laboratuvarlarda preanalitik süreç yönetiminin hasta
güvenliğine ,sunulan sağlık hizmetinin kalitesine ve verimlilik düzeyine etkisini belirlemek üzere 2014 yılı ( Temmuz –Aralık Ayı)
ile 2015 yılı ( Ocak-Haziran Ayı) 3’er aylık periyotlar halinde analizi yapılarak Preanalitik süreçteki hatalı örnekler ayrıca spesifik
hata kaynaklarına göre kategorize edilmiş ( uygunsuz örnek, hatalı barkod, tüp seviye hatası, pıhtılı örnek, hemolizli/lipemik
örnek, kontaminasyon vb), hata sıklığı sebebe ve gönderilen kliniğe göre değerlendirilmiştir. Her bir kategori için hata nedenleri,
hata sayısının, total hataya ve çalısma grubundaki örnek sayısına oranı hesaplanmış ve yüzde olarak ifade edilmiştir.
Araştırmanın sonucunda, hastanemiz Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı’nda reddedilen örnekler için tutulan kayıtlar retrospektif
olarak incelenerek preanalitik süreçlere yönelik hatalar kök neden analizi yapılarak, hasta güvenliği ,kurumsal kalite ve verimlilik
hedeflerini gerçekleştirmede yapılan düzenlemelerle hastanemiz başta olmak üzere iyi uygulama örnekleri açısından önemli bir
role sahip olacağı kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Preanalitik Süreç Yönetimi, Hasta Güvenliği, Kalite ve Verimlilik

EFFECT OF PREANALITICAL PROCESS MANAGEMET ON PATIENT SAFETY AND LEVEL OF EFFICIENCY
(AN EXAMPLE OF USAK STATE HOSPITAL)

01-04 Mart 2016, Antalya

ÖZET
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2

SUMMARY
In clinical laboratories, examining patient samples is a highly complex process which require a multidisciplinary approach. As
the preanalytical processes require the participation of units outside the laboratory, these processes are relatively more difficult
to administer and most sources of errors occur at this stage. The purpose of this study is to examine the preanalytical process
administration in the Medical Biochemistry Lab in Usak State Hospital, in terms of its efficiency level and its impact on patient
safety. In order to study the impact of preanalytical process administration in clinical labs on patient safety and the quality
and efficiency of health services rendered, the defective samples have been analyzed in a quarterly frequency,for the years
2014 (July-December Period) and 2015 (January-June Period). These samples were also categorized based on the sources of
error (wrong sample, unsuitable tupe, faulty barcode, extra sample, inadequate sample, grumous sample, haemolytic/lipemic
sample, contamination and other causes) and the frequency of error occurence were evaluated in respect of the cause and the
clinic where the sample was sent. For the causes of errors for each category, ratios are calculated by dividing the number of
erroneous cases in each category to the total number of erroneous cases and ratios were depicted in percentage values.
At the end of the study it has been concluded that, performing root cause analysis for preanalytical processes by examining
the rejected samples retrospectively, will have a significant role in ensuring patient safety, institutive quality and establishing
desirable efficiency levels, not only in our hospital but in hospitals nationwide.
Keywords: Preanalytical Process Administration, Patient Safety and Efficiency
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1.

GİRİŞ

1.1.2 Kontrol Edilebilen Değişkenler

■■ Uzun Süreli Yatak Istirahati

Laboratuvarda Kalitenin Temeli; Oluşan hataların ölçülmesi, hataların önlenerek hastaya zarar verilmemesi ve
dolayısı ile hasta güvenliğinin sağlanmasına dayanır (2).

■■ Diyet (Diyet Şekli, açlık-tokluk durumu bazı testlerin
yanlış düşük ve ya yüksek çıkmasına sebep olur.)

Klinik laboratuvarlarda hasta örneklerinin çalışılması oldukça kompleks bir süreç olup multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Laboratuvar süreci temel olarak;
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■■ Egzersiz( Süresi, Etkisi, Yoğunluğu Çok Önemlidir.)
Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinin sunumunda kişilerin
maruz kalabileceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve kuruluşlarda çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamını kapsar (1). Hasta güvenliğini sağlamada
klinik laboratuvarlar önemli bir role sahiptir. Laboratuvar
hataları hastadan test istenmesinden sonuçların rapor
edilip, uygun olarak yorumlanmasına kadar olan süreçte
meydana gelen eksiklik ya da kusur olarak tanımlanabilir.

Analiz öncesi evre ( preanalitik evre), Analiz evresi (analitik evre) ve Analiz sonrası evre (postanalitik evre) olmak
üzere 3 kısımdan oluşur.Bu süreçlerden birinde oluşan
hata direk olarak test sonucunu ve hastaya yaklaşımı etkilemektedir (3). Bu doğrultuda laboratuvarlar olarak temel
hedefimiz; doğru, kesin ve güvenilir test sonuçlarını zamanında hizmet alanlarına sunabilmektir.
Klinisyen hekimin hastasından test istemesinden başlayarak numune alımı, numunenin laboratuara ulaştırılması
ve numunenin analize hazırlanması aşamasında oluşan
hatalar pre analitik evreyi, numunenin analiz aşamasında
cihaza ve ortam koşullarına bağlı hatalar analitik evreyi,
sonuç rapor edilirken ve yorumlanırken yapılan hatalar ve
sonucun Klinisyene ulaşıp tanı ve tedavide ortaya çıkabilecek hataları kapsayan dönem ise post analitik evreyi
oluşturur.

1.1.

Preanalitik Evre

Laboratuar sonuçlarının kalitesi ve güvenilirliği açısından preanalitik Evre kritiktir. Hekimler teşhislerini ~ %70
oranında laboratuvardan gelen sonuca göre koyarlar.
Dolayısıyla Preanalitik hatalar, laboratuvar tanıda ortaya
çıkan problemlerin yaklaşık % 46-68 ni oluşturmakla birlikte (4) kontrol edilemeyen ve kontrol edilebilen faktörler
olarak sınıflandırılabilmektedir (5).
1.1.1. Kontrol Edilemeyen Değişkenler
Kişiye ait, fizyolojik, değiştirilemez etkenlerdir.
■■ Biyolojik Faktörler (Yaş, Cinsiyet, Irk)
■■ Çevresel Faktörler (Yükseklik,Sıcaklık, Mevsimsel Ve
Gün İçi Değişimler, İkamet Yeri)
■■ Menstürasyon Döngüsü
■■ Tıbbi Durumlar (Yüksek Ateş, Şok-Travma, Transfüzyon)
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■■ Körlük
■■ Sirkadiyen Değişim
■■ Seyahat
■■ Obezite
■■ Şiddetli Açlık/Malnutrisyon
■■ Gebelik (Artmış Kan Volumune Bağlıdır.)

■■ Kahve, Sigara, Alkol Kullanımı( Katekolamin ve metabolitlerinin artışı ile metabolizma üzerinden etkileri
görülmektedir.)
■■ Postür (Yatar pozisyondan dik konuma geçince, intravaskuler sıvının 600-700 ml kadarı ekstravaskuler aralığa geçer ve total damariçi hacim azalır buna bağlı olarak büyük moleküllü bir çokanalitin konsantrasyonu
da göreceli olarak artar. Bu artış %10 oranında olabilir.
■■ Turnikenin Maxımum 1 Dakika Kolda Tutulması (Daha
uzun kalırsa damariçi sıvının dışa kaçışından ötürü hemokonsantrasyon gelişmektedir.)
■■ Seyahat
■■ Ilaç Kullanımı
■■ Örneğin Alımı Ve Laboratuvara Transferi
1.1.3. Preanalitik Süreci Etkileyen Faktörler
■■ Saklama Koşulları
■■ Taşıma
■■ Hasta Kimliği Sorgusu
■■ Hastanın Açlık Durumu
■■ Tüplerin Etiketlenmesi
■■ Hasta Pozisyonu Standardizasyonu
■■ Dezenfeksiyon Prosedürü
■■ Turnike Uygulaması
■■ Tüp Kapaklarının Açılış ve Kapanışları
■■ Örnek Alımında Tüp sırası
■■ Tüplerin Karıştırılması
■■ Dolum Hacmi

1.2

Analitik Evre

Laboratuvar hatalarının %7-13’si analitik evrede oluşmakla birlikte bu evredeki hataların düzeltilmesi diğerlerine
göre daha zordur (6). Bu yüzden de analitik evredeki hatalar düzeltme faaliyetleri içinde genellikle daha az yer kaplamaktadır. Bu dönemdeki hataları;
■■ Cihaz başı personelden kaynaklı hatalar
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■■ Cihaz kaynaklı hatalar oluşturmaktadır.

1.3.

Post Analitik Evre

Laboratuvar hatalarının %13-20 si post analitik evrede
oluşmaktadır (6). Bu evre test sonucunun zamanında doğru ve eksiksiz olarak raporlanmasından, rapor çıktılarının
uzmanlar tarafından değerlendirilip onaylanmasına ve
klınisyene doğru bir şekilde ulaştırılıp hatalı yorumlamaya
olanak vermemesini içermektedir.
Tüm analitik süreçlerdeki hataların azaltılması yönündeki
belirlediğimiz stratejiler,öncelikle verimli ve iyi organize
edilmiş bir laboratuvarı, buna bağlı olarak güven duyulan
bir kurumu, daha sonrasında ise kurumun işletme maliyetinin azaltılması ve gelir artışı sağlanması yönünde çıktılar
elde etmemizi sağlayacaktır. Bu hedefe ulaşmak için en iyi
yaklaşım; süreci çok yönlü ele alarak yeniden değerlendirmek, hata-izleme sistemi uygulayarak hata yatkınlığı olan
işlemleri azaltmak, sağlık profesyonellerinin eğitim ve uygulamalarına yönelik uygulama kılavuzları ve en iyi uygulama önerileri hazırlamak, sağlık çalışanlarının performanslarını sürekli izlemek ve değerlendirmek gibi iş ve işlemleri
kapsayan bir toplam kalite yönetimi uygulamasıdır (7).

Şekil 1:

2.

GEREÇ-YÖNTEM VE BULGULAR

Hizmet sunum alanlarından biri olan biyokimya, immünokimya, hemogram, koagülasyon, sedimantasyon, kardiyak ve kan gazı numuneleri için Uşak Devlet Hastanesi
Biyokimya Laboratuvarına 2014 yılı temmuz-aralık ayında 366.845 adet örnek ve 2015 yılı ocak-haziran ayında
413.713 adet örnek kabul edilmiştir. Bu sayılar Laboratuvar
Bilgi İşletim Sistemi üzerinden alınmıştır. Uşak Devlet
Hastanesi Kalite yönetim sistemindeki Biyokimya laboratuvarının belirlediği kabul-red kriterlerine göre reddedilen
numunelerin üçer aylık sayımları alınarak değerlendirmeleri yapılmıştır. Hata kaynakları belirlenerek çözüme yönelik düzeltici-önleyici işlemler yapılandırılmıştır.
Bu verilere göre yüzde hesaplamaları yapılarak bar grafikleri (Şekil 1) ve klinik dağılımlarını gösteren pay grafikleri
(Şekil 2) çizilmiştir.
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■■ Bozuk reaktif, control, kalibratör ve sarf malzemeler

Bu kapsam doğrultusunda
çalışmamızda, 2014 yılı
Temmuz-Aralık ayı ve 2015 yılı Ocak-Haziran ayında çalışılan bir yıllık döngü içerisindeki numunelerin reddedilme
oranlarını bölüm bazlı kök –neden ve istatiksel analizleri
yapılarak,alınabilecek tüm önlemleri ve iyileştirme çalışmalarını ortaya koymayı amaçladık.
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■■ Kalibrasyonu bozulmuş uygunsuz yardımcı ekipmanlar (pipet vs)

(a); 2014 yılı Temmuz-Eylül aylarındaki (3 aylık) Red nedenlerinin birimlere göre dağılımı, (b); 2015 yılı Ekim-Aralık aylarındaki
(3 aylık) Red nedenlerinin birimlere göre dağılımı, (c); 2015 yılı Ocak-Mart aylarındaki (3 aylık) Red nedenlerinin birimlere
göre dağılımı, (d); 2015 yılı Nisan-Haziran aylarındaki (3 aylık) Red nedenlerinin birimlere göre dağılımını ifade etmektedir.
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Şekil 2c
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Şekil 2a

Şekil 2d
Şekil 2b
Şekil 2:

(a); 2014 yılı Temmuz-Eylül aylarındaki (3 aylık) Red nedenlerinin kliniklere göre dağılımı, (b); 2014 yılı Ekim-Aralık aylarındaki
(3 aylık) Red nedenlerinin kliniklere göre dağılımı, (c);2015 yılı Ocak-Mart aylarındaki (3 aylık) Red nedenlerinin kliniklere göre
dağılımı, (d); 2015 yılı Nisan-Haziran aylarındaki (3 aylık) Red nedenlerinin kliniklere göre dağılımını ifade etmektedir.

Temmuz-Eylül 2014’de laboratuvarımıza başvuran ve kabul edilen 175.029 örnekten 1352 örnek ret edilmiş olup
ret oranı %0,7’dir. Bu reddedilen numunelerin 366’sı Acil
Servisten (%27), 218’i de Cerrahi Birimlerden (%16) olmak
üzere hatanın ilk 2 sıralı kaynak yerini oluşturmaktadır
(Şekil 2a).
Ekim-Aralık 2014’de laboratuvarımıza başvuran ve kabul edilen 191.816 örnekten 1413 örnek ret edilmiş olup
ret oranı %0,7’dir. Bu reddedilen numunelerin 404’ü Acil
Servisten (%29), 242’i de Cerrahi Birimlerden (%17) olmak
üzere hatanın ilk 2 sıralı kaynak yerini oluşturmaktadır
(Şekil 2b).
Ocak-Mart 2015’de laboratuvarımıza başvuran ve kabul
edilen 210.005 örnekten 1716 örnek ret edilmiş olup ret
oranı %0,8’dir. Bu reddedilen numunelerin 447’sı Acil
Servisten (%26), 142’i de Cerrahi Birimlerden (%8) olmak
üzere hatanın ilk 2 sıralı kaynak yerini oluşturmaktadır
(Şekil 2c).
Nisan-Haziran 2015’de laboratuvarımıza başvuran ve kabul edilen 203.708 örnekten 1940 örnek ret edilmiş olup
ret oranı %0,7’dir. Bu reddedilen numunelerin 436’sı Acil
Servisten (%22), 190’i de Cerrahi Birimlerden (%10) olmak
üzere hatanın ilk 2 sıralı kaynak yerini oluşturmaktadır
(Şekil 2d).
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Tüm üçer aylık red nedenleri incelendiğinde sebeplerin
alan bazlı değişmekle birlikte seviye hatası, uygunsuz
numune (yanlış zaman, hatalı tüp, diyet), hemoliz, lipemi ve pıhtı kaynaklı oluştuğu görülmektedir. (şekil 1).
Laboratuvarlar bölüm bazlı incelendiğinde ise özellikle
sedimentasyon ve kan gazı laboratuvarları reddedilen
numune türlerinde ilk sırada yer almaktadır (Şekil 1). Bu
numune türleri antikoagulan içeren tüplere alınmakta ve
seviye hatası ile pıhtı sebeplerinden ötürü %15’lere varan
oranlarda reddedilmektedir.
Preanalitik hataların en sık sebebi olarak gösterilen hemoliz ise bizim çalışma grubumuzda üçüncü sırayı almaktadır.Bu hataya en sık antikoagulan içermeyen jelli
biyokimya tüp örneklerinde rastlanmaktadır. Bu örnekler
serum örnekleridir. Numune alındıktan sonra pıhtı oluşumu için yaklaşık 30 dakika bekleme süresi vardır. Eğer
bu süre beklenmeden numune santrifüj edilirse hemoliz
oluşma olasılığı artmaktadır. Laboratuar etkinliğini arttırmada numune türü olarak serum veya plazma kullanımı
tartışılan konular arasındadır.
Plasma kullanımı laboratuvara hızlı ve kısa turnaround
time açısından kazanç sağlasa da bazı testlerin (LDH,
amonyak, potasyum, bazı enzimler vb.) referans aralıkları
ve çalışılan yönteme uygunluğu açısından değerlendirilmesi gerekmektedir (8).
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TARTIŞMA

Tablo 1: Preanalitik Hata Kaynakları (9)
Zaman

1. Pre analitik: Test istemi, hasta ve örnek, kimliklendirme, örnek toplama, transport

1.

Örnek
alımından önce

Hasta anamnez eksikliği

2.

Örnek alımında

Yetersiz ve hatalı tüp karıştırmaya bağlı pıhtı
ve hemoliz
Kan alımı sırasındaki hatalar
İgne ucundan oluşan tüpler arası carry over

3. Post analitik: Test sonuçlarının onaylanması, yorumlanması, saklanması, gerekirse tekrar analiz edilmesi

Pre analitik hatalar asla kaçınılmaz değildir. Doğru eğitim
ve uygun kalite kontrol yöntemleri ile bu tür hataların önlenebileceği düşünülerek 2015 Şubat ayı içinde yılda 1
kez olmak üzere hastanemizdeki numune alan tüm hemşirelere ve numune transferinde görevli tüm personele
laboratuvar uzmanları tarafından geniş çaplı eğitimler
verilmiştir. Bu eğitimler kalite standartları doğrultusunda
hasta ve çalışan güvenliği baz alınarak geniş çaplı planlanmış olup numune redlerine ilişkin özellikle dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekilmiştir.Eğitimlerde doğru
numune alma teknikleri, hangi numunenin hangi numune kabına alınacağı, numunenin alınacağı uygun zaman,
özellikli testlerde dikkat edilmesi gereken hususlar, doğru
hastadan uygun test istemi, doğru kayıt ve hasta bilgilendirilmesi, laboratuvar ile iletişim konuları anlatılarak kayıt
altına alınmıştır. Ancak verilen eğitimler doğrultusunda

Eksik veya yanlış test istemi
Örnekte seviye hatası/kan-antikoagulan
oranında bozulma

2. Analitik: Örnek test analizi

Bu süreçlerden başka ayrıca test seçim ve isteminde pre-analitik fazın başlangıç bölümünde pre-pre analitik faz, klinisyen tarafından sonuçların yorumlanmasında da postpost analitik faz denilen tanımlar kullanılmaktadır (9).

Yanlış kimliklendirilmiş numune

Üretim hatalı tüpler
Örnek barkodlama hataları
3.

Örnek
Örnek transportu ve saklanmasındaki
alımından sonra sorunlar
Yanlış hızda ve zamanda santrifüj işlemi

2015 Nisan-Haziran ayı istatistikleri incelendiğinde red
yüzdelerinde istenilen düzeyde düşme saptanamamıştır.
(Şekil 2d).
Pre Analitik Hataları En Aza İndirmek İçin Alınabilecek
Önlemleri Basamaklandırırsak (10,11,12,13);
1. Kan Alımı (Flebotomi) Eğitimi
2. Uygun Teknoloji Kullanımı
3. Kan Alımında Hastaya Ve İstenen Teste Uygun
Ürünlerin Seçimi
4. Standart Klavuzlara Bağlı Kalmak
5. Açık Ve Anlaşılır Yazılı Prosedürler Geliştirmek
6. Enstrüman Ve Süreçlerin Doğrulanması
7. Laboratuarda Kalite Indikatörlerinin Takibi En Önemli
Unsurlardır.
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Klinik Laboratuvarlar hasta merkezcil yaklaşımda hastalık
tanısı koyma ve tedavi takibinde giderek artan bir öneme
sahiptir. Kan analiz süreci total test süreci olarak adlandırılmakta ve üç basamaktan oluşmaktadır.

Hata
Hasta ön hazırlığında eksiklik
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3.

Tablo 2: En Sık Rastlanılan Preanalitik Hatalar Ve Bunları Azaltma Yolları (9)
Pre analitik
hatalar

Ortak sebepler

Doğuracağı sonuçlar

Azaltma yolları

1.

Hatalı
kimliklendirilmiş
örnek

Test istem formundaki eksiklikler
Hasta başında barkodlamama

Hatalı tedavi
Tanıda gecikme veya hatalı tanı

Barkod kullanımı
Ayrı bir barkodlayıcı kullanımı
Biometrik tanıma sistemleri kullanımı (parmak
izi,iris tarayıcı vb)
Kendini kontrol etme

2.

Lipemi

Metabolik hastalıklar
Ağır yemek sonrası kan verme

Hatalı elektrolit düzeyleri

Gece açlığı sonrası kan verme
İstem formuna hasta durumu hakkında bilgi
verme

3.

Hemoliz

Zorlu kan alımı
Damara uyumsuz iğne ucu
kullanımı
Örnek pıhtılaşmadan santrifüj
etme
Tüpleri hızlı ve sert karıştırma

Hatalı yüksek AST, potasyum,
LDH düzeyleri…
Hatalı düşük bilirubin, kreatin
düzeyleri….

Hızlı karıştırmadan kaçınma
Örneğin pıhtılaşmasını bekleme
Turnikeyi bir dakikadan uzun takmama
Vacutainer ile damar çapına uyumlu iğne ucu
kullanma
Şırıngadan iğne ucu ile tüplere kanı enjekte
etmeme

4.

Seviye hatası

Hatalı flebotomi teknikleri
İnce damar, zor bulunan damar
(çocuk hasta veya kemoterapi –
radyoterapi alan hasta)

Kan – antikoagulan oranında
bozulma
Örnek reddi ve tekrar kan alımı
gerekmesi

Tüpü işaretli bölgeye kadar doldurma

5.

Pıhtı

Tüpleri yeterli karıştırmama

Psödolökopeni
Yanlış kırmızı hücre yüksekliği

Kılavuzlarda belirtildiği şekilde ve sayıda tüpleri
karıştırma

453

SÖZEL BİLDİRİLER
Laboratuvar hizmeti kalite süreçlerinde numune kabulü
en önemli basamaklardandır. Uygun olmayan örnekte
test çalışılmamalı, ret edilmeli, ret edilen örnekler kayıt altına alınıp değerlendirilmelidir. Ret oranlarının azaltılması
için düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanmalı, uygulanmalı ve kontrol edilmelidir (2).

Çalışmamızda laboratuvar bölümlerine göre ret oranlarını değerlendirdiğimizde sedimentasyon ve kan gazı gibi
antikoagülanlı tüplere alınan örneklerde daha yüksek ret
oranları görülmekle birlikte pıhtı birincil ret nedenini oluşturmaktadır (Şekil 1). Hemoliz ise birincil olarak biyokimya
alanında alınan kanlarda en sık rastlanılan ret nedenidir.
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Çalışmamızdaki dönem incelendiğinde hemoliz ve pıhtının en sık ret nedenlerinden olduğu görülmektedir. (Şekil
1). In vitro hemoliz, temelde kan alım tekniğine bağlıdır;
ayrıca uygunsuz taşıma, depolama ve uygulamalar da hemolize neden olabilir.
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Acil servisler diğer birimlerden farklı olarak doğası gereği
hasta yoğunluğunun yüksek, kritik hasta bakımı nedeniyle panik ve kargaşanın sık yaşandığı birimlerdir. Çalışma
koşulları hata sıklığını artırmaktadır ve acil servisler preanalitik hataların en sık görüldüğü birimler arasında yer almaktadır (8). Küme ve ark.’nın çalışmasında acil servisten
gelen örneklere ait preanalitik hatalar test gruplarına göre
değerlendirildiğinde, koagülasyon, biyokimya, kan gazı ve
hemogramın %15 ya da üstü hata oranları ile geldiği rapor
edilmiştir (14).
Özellikle bölüm içi uyum eğitimleri planlanmalı, bu eğitimler karşılıklı katılımlı, uygulamalı ve yerinde verilerek tüm
birimlerle ayrı ayrı paylaşılmalıdır. Aylık istatistikler analiz
edildiğinde ise laboratuvar ret nedenleri ve rapor istatistikleri incelenerek sıkıntı yaşanan birimler için düzenleyici
önleyici faaliyetler geliştirilmelidir. Bizim bugüne kadarki
eğitimlerimiz standart bir Powerpoint şeklinde konferans
salonunda geniş çaplı yapılan konuşmacı odaklı sunumlardı. Dolayısı ile bu şekilde istatistiklerimizde herhangi bir
düşme oluşmayınca yeni dönem eğitimlerimizi yerinde ve
uygulamalı olarak planladık. Laboratuvarlar 7-24 hizmet
vermekteyken kalite standartlarının uygulanması ve takibi
çok önemlidir. Bu yüzden personel farkındalığının arttırılması ve bunun sürdürülebilir olması önem arz etmektedir.
Uygun olmayan örnek iyi tanımlanmış olmalı ve bu konuda
hem laboratuvar çalışanlarına hem de klinik çalışanlarına
mutlaka bilgilendirme yapılmalıdır. Laboratuvar içi personele verilecek eğitimler de çok önemli olmakla birlikte
numunenin analize hazırlanması, analiz dönemi ve analiz
sonrası dikkat edilecek hususlar açık ve net bir biçimde
anlatılmalı, uygulamalar belli aralıklarla takip edilmelidir.
Laboratuvar çalışanının laboratuvar dışı çalışanla (numuneyi alan personel, numuneyi taşıyan personel, klinisyen
hekim) iletişiminin arttırılması da iş verimliliğini arttırmakta
çalışan memnuniyet ve motivasyonunun artırılması yönünde önemli bir adım teşkil etmektedir.

Preanalitik hatalar kurumun itibarına zarar vermekle birlikte sağlık hizmetine olan güveni de azaltmaktadır.Ayrıca
laboratuvarın ve hastanenin toplam işletme maliyetini
arttırarak kurumun mali kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir (15).
Sağlık ekonomistleri kan örnek kalitesini azaltan laboratuvar hataları ile ilişkili hastane harcamalarını ölçmede bir
model geliştirmiştir (15,16). Bu modelde;
■■ Yatak Sayıları ve İşletme Maliyetleri Gibi Kurumsal
Finansal Veriler
■■ Test Hacmi, Reddedilen
Laboratuvar Veriler

Örnek

Oranları

Gibi

■■ Hatalı Laboratuvar Sonuçları ve Bunların Pratiğe
Yansımasında Klinisyen İle Görüşmelere Dayalı Veriler
baz alınmaktadır.
Ortalama preanalitik hata maliyeti toplam hastane işletme giderlerinin %0,23 ile %1,2’sini kapsamaktadır (14).

4.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Laboratuvar uzmanları, hastanın güvenliğini hem laboratuvar sınırları içinde hem de dışında sağlamak zorundadır.
Hastanede mevcut durumun tespitinin önemi kavranmıştır. Preanalitik hataların çoğu laboratuvarın dışında laboratuvar personeli haricinden kaynaklandığından bölümler
arası iş birliği preanalitik hata yönetiminde çok önemlidir.
Bu tür hataları ortadan kaldırmak mümkün değildir, ancak bölümler arası uyumlu çalışma, yerinde ve karşılıklı
katılımın olduğu uygulamalı eğitimler, bu eğitimlerin belli
aralıklarla tekrarlanması ve sonuçların rapor bazlı istatiksel takibi ile kayıt altına alınması ile bu tür hataların sıklığı
önemli ölçüde azaltılabilir. Hasta güvenliğinin laboratuvar
içinde ve dışında sağlanması kuruma olan güveni arttırmakta dolayısı ile iş verimliliğini ve kurumun gelirini arttırmaktadır. Pre-analitik inceleme ile preanalitik hataların
muhtelif nedenlerinin tespiti sonucu yapılacak olan iyileştirme ile örnek kalitesinin ve laboratuvar verimliliğinin artması sonucunda tüm hastanenin işletme maliyetlerinin
azalacağı öngörülmektedir.
Laboratuvarlar 7-24 kesintisiz hizmet verilen birimler
olup, sağlıkta kalite standartlarının uygulanması ve takibi çok önemlidir. Özellikle rutin çalışma saatleri dışında
nöbetin yoğun olduğu saatlerde de personel farkındalığının sürmesi sağlanmalıdır. Uygun olmayan numune iyi
tanımlanmış olmalı ve bu konuda hem laboratuvar çalışanlarına hem de klinik çalışanlarına bilgilendirme yapılmış olmalıdır.
Çalışmamız süresince yapılan hizmetiçi eğitim analizleri
sonucunda, numune ret oranlarında anlamlı bir değişiklik
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Personelin numune alımı ,uygun numune transferi ve
analiz öncesi dönem hakkında bilgilerinin güncellenmesi
,değişen teknolojik gelişmelerin paylaşılması, birimler arası etkin iletişimin sağlanmasıyla çalışanların iş verimliliği
ve motivasyonunun yükseltilmesi , kurumun mali kayıplarının önlenmesi hedeflenmiştir.
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gözlemlenmediği ,eğitimlerin çok katılımlı, genel olarak
konferans salonunda verilmesi sonucu etkin olmadığı
tespit edilmiş olup çözüm olarak da bölüm bazlı ,nedene
yönelik interaktif eğitimler yapılması gerektiği kanaatine
varılmıştır.
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2

Bu çalışmada, Adana Kamu Hastaneler Birliğine bağlı kurumların Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5)’e göre
kalite çalışmalarının tek merkezden yönlendirilmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi ihtiyacını gidermek aynı zamanda Kalite Yönetimi
Sisteminin sadece değerlendirme zamanı değil, her zaman gerek çalışanların gerekse yönetimin aktif olarak kullandığı ve işleri
kolaylaştıran yönetsel bir karar destek aracı olması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Adana KHB bağlı faaliyet yürütmekte
olan 11(on bir) Hastane oluşturmaktadır.
Adana Kamu Hastaneler Birliği Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi ve Kalite Direktörlerinden oluşan ekip tarafından Sağlıkta Kalite
Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5)’e göre “Birlikte Kalite Yönetimi Sistemi” (BKYS) kurgulanmıştır. 2015 yılı itibariyle merkezi
gösterge yönetimi verilerinin üzerine kurumlar SKS V.5. göre özdeğerlendirmelerini sisteme girmiş, çekirdek ve opsiyonel
standartları karşılama düzeyleri ile bölüm ve boyut analizi ile açılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin söz konusu sistemden takibi
sağlanmıştır.
Önceki değerlendirmede açılan DÖF kayıtlarıyla BKYS üzerinden açılan ve kapatılan kayıtlar karşılaştırılmış ve Kurum Yöneticilerin
BKYS’ yi yönetim ekiplerinin performans ölçüm aracı olarak kullanmaları sayesinde, takip ve sonuç alma aşamasına %56 daha
hızlı ulaşıldığı tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hatta akreditasyonu hedefleyen sağlık
kurumlarının, günümüz teknolojisinde iyi bir Kalite Yönetimi Yazılımı olması gerektiği, böyle bir yönetimsel aracın kurumsal
kalite hedeflerini gerçekleştirmede çok önemli rolü olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık bilgi teknolojileri, kalite yönetim yazılımı

ADANA PUBLIC HOSPITAL ASSOCIATION“TOTAL QUALITY MANAGEMENT SYSTEM” (TQMS)
SUMMARY
In this study, organizations related to Adana Public Hospital Association has been examined, according to Quality Standards in
health organizations (SKS) (Version-4), on to eliminate the need for monitoring and improvement that is directed from a single
center, additionally Quality Management System has been targeted as a managerial decision which is not only used during
evaluation but also utilized actively by employees and managers at all times to make assignments simpler. Eleven hospitals that
is linked to Adana KHB has been the focus of research.
In accordance with, Adana Public Hospital Organization Efficiency and Quality Management unit and the team formed by quality
directors Standards in Health Organizations (SKS) (Version-5), “Total Quality Management System” (TQMS) is implemented.
In accordance with Central performance indicators per year 2015, self evaluations were input to the system, required optional
standard levels and department & dimensional analyses and preventive & corrective actions were monitored from the
aforementioned system.
The previous evaluation, the corrective and preventive actions (CAPA) registrations werew matched with the registrations which
were on“Total Quality Management System” (TQMS) and because of the manager of the organizations used the “Total Quality
Management System” (TQMS) for to measure the performance instruament of management team, thet could follow and entail
%56 faster than before. At the and of the study; it’s seen that the health organisations which targeted accreditation and qualified
healthcare, must have an fine software managament qualification and by this way the target will easily reachable.
Keywords: Health services quality, health information Technologies, Quality Management software
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Sağlık hizmetlerinde yeniden yapılanma düşüncesi 1980’li
yıllardan itibaren öne çıkmış ve tüm ülkeler sağlığa ayrılan kaynakları ne olursa olsun yeni arayışlara yönelmişlerdir. Sağlık hizmetlerindeki yeniden yapılanma anlayışı
ve sağlık hizmetlerinin kendine özgü özellikleri sebebiyle,
hizmet sunumundan kaynaklanan yetersizlik ve hataların
doğurabileceği insan yaşamı ile ilgili ciddi sonuçlar, sağlık
hizmetlerinde kalite kavramının önemini artırmaktadır.
(Çiçek vd. 2006).
Hastaneler; bir maden ocağı ile aynı tehlike sınıfında kişiye özel 7/24 kesintisiz hizmet üreten, en ufak hatanın bir
insanın hayatına mal olabilecek düzeyde önemli olduğu
çalışma ortamlardır. Bu kesintisiz yoğun çalışma ortamında çoğu zaman başarı; sistem de oluşan aksaklığın giderilmesi ve sistemin devamlılığının sağlanması olarak görülmektedir. Ancak sürekli ölçmeyi, izlemeyi ve iyileştirmeyi
hedefleyen kalite yönetim sistemi için bu yeterli değildir.
Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5)
amacı olan hasta ve çalışan güvenliğini sağlama açısından
en önemli sistemlerin (gösterge yönetimi, güvenlik raporlama vb.) manuel yönetilemeyecek sistemler olması nedeniyle, doğru verileri zamanında ve eksiksiz çekerek konsolide eden, trend analizleri ve sapma uyarılarıyla Kalite
Yönetimini yönlendiren bir yazılım desteği sağlamak
amaçlanmıştır. HBYS firmasının yazılımcıları, kurum kalite
direktörleri ve çalışanlarının katılımıyla yapılan toplantılarda kalite yönetimi çalışmalarının gerek kurumlar gerekse
Genel sekreterlik bazında tek merkezden yönlendirilmesi,
izlenmesi ve iyileştirilmesinin uygulamada bütünlük ve iyi
uygulamaların paylaşımı açısından en doğru yol olduğu
kararına varılmıştır.
Mevcut KYS modülü incelendiğinde kullanıcılar tarafından
aktif kullanılmadığı ve tüm özelliklerinin (gösterge yönetimi vb.) doğru çalışmadığı gözlenmiş ve kalite yönetiminin
sadece değerlendirme zamanı değil tüm zamanlarda gerek
çalışanların gerekse yönetimin aktif olarak kullandığı ve
işleri kolaylaştıran yönetsel bir karar destek aracı olması
amacıyla yeni baştan fonksiyonel basit bir yazılım istenmiştir. Özellikle 1996 yılında Institute of Medicine (IOM)
tarafından sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesi
ve iyileştirilmesini sağlamak üzere kurulan “Amerika’da
Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi Komitesi’nin yayınlamış olduğu
“Hata İnsana Özgüdür: Daha Güvenli Bir Sağlık Sistemi İnşa
Etmek” ve “Kalite Uçurumunu Aşmak: 21. Yüzyıl İçin Yeni
Sağlık Sistemi ” isimli raporlar (IOM, 2013) incelendiğinde;
veri bazlı bir sistemde veri güvenliğini sağlamak amacıyla
insan hatalarını daha oluşmadan önce engelleme, düzeltme veya bunları ortaya çıkarmayı amaçlayan Poka-yoke
Shingo (1986) yaklaşımı benimsenmiş ve kullanıcıyı yönlendiren sistemi koruyan bu sayede hatayı minimalize eden
bir yazılım kurgulanmıştır.

Bu sayede veri toplama, konsolidasyon, raporlama ve eylem izleme süreçlerini otomatikleştirerek ve bir üst gözle
kurumların takibi, sürekli operasyonel performans iyileştirmeleri çalışmalarının kişiye bağlı değil de kurumsal
hafızayı koruyup geliştirecek şekilde bilgi yönetim sistemi
tabanlı yürütülmesini sağlayarak kuruluş çapında iyileşme
amaçlanmıştır.

2.

KAPSAM VE YÖNTEM

Bilgi yönetiminde kullanılan bilgi teknolojilerinin günümüzde etkilemediği hiçbir beşeri bilim dalı bulunmamaktadır. Sağlık hizmetleri alanı da bilgi teknolojilerinden
önemli derecede etkilenmektedir (Vafaee vd., 2010, s. 47)
Bu durum bilgi yönetimini sağlık hizmetlerinin temel yapıtaşı haline getirmiştir (Chaudhry vd., 2006, s. 742).
Araştırmanın evrenini, Adana KHB Bağlı faaliyet yürütmekte olan 10 Hastane oluşturmaktadır. Adana Kamu
Hastaneler Birliği Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi ve
Kalite Direktörlerinden oluşan ekip tarafından Sağlıkta
Kalite Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5)’ e göre
“Birlikte Kalite Yönetim Sistemi” (BKYS) kurgulanmıştır.
Basit kullanım, işlevsellik ve sonuç odaklı olması hedeflenen sistem HBYS firmasının yazılım desteğiyle entegre bir
modül haline getirilmiştir
Sağlık kurumları, bir yandan bilimsel kurallar ve standartlara uygun tanı ve tedavi prosedurlerini uygularken,
diğer taraftan hizmetin sunumu surecinde hasta istek ve
beklentilerini goz onunde bulundurmaları gerekmektedir
(Devebakan,2006:129).

2.1.

Birlikte Kalite Yönetim Sistemi (BKYS)
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2.1.1. Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS)
SKS V.5. doğrultusunda Hasta ve Çalışan olmak üzere iki
ayrı girdi kaynağına göre ayrı şekillendirilen sistem, tüm
kullanıcıların gerek olay bildirimlerini gerekse ramak kala
bildirimlerini kolayca yapabilmeleri için yeniden tasarlanmıştır. Poka-yoke yaklaşımı doğrultusunda sistemde bildirilecek olayın konusuna göre İlaç Hataları Sınıflandırma
Sistemi (İHSS), “Laboratuvar Hataları Sınıflandırma
Sistemi (LHSS)”, “Cerrahi Hata Sınıflandırma Sistemi
(CHSS)” ne gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Bununla
birlikte düşme bildirimleri, kesici delici alet yaralanmaları
gibi alt modüller de seçilebilmektedir.
Sistemin özellikle Çalışan Güvenliğine yönelik bildirim ekranı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında
yapılan çalışmalara yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm bildirimler kurum Kalite Direktörünün ekranına gelmektedir. Ancak çalışan güvenliğine yönelik 6331
sayılı kanun gereği aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği
Biriminin de ekranına düşmektedir. Kalite Direktörü ilgili
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bildirimleri online olarak ilgili komitelere sevk edebildiği
gibi (Örn. Hasta Güvenliği Komitesi) direkt DÖF sistemine de gönderebilmektedir. Bu ekran aynı zamanda Genel
Sekreterlikçe de izlenebilmektedir.
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2.1.2. Düzeltici Önletici Faaliyet Takip Sistemi (DÖF)
DÖF sistemi kurumda bir sorun öbeği olarak tasarlanmış
ve tüm sistemlerden gelen uygunsuzlukların tek bir sistemde toplanarak konsolide edilmesi, ve aksiyonların da
tek sistemden yönetimi amaçlanmıştır. DÖF Sistemi; Sağlık
Bakanlığı, TKHK, İl Sağlık Müdürlüğü veya özdeğerlendirmelerde tespit edilen tüm uygunsuzluklar, Güvenlik Raporlama
Sisteminden (GRS) gelen bildirimler, memnuniyet anketlerinden gelen doneler, toplantı sonrası alınan kararlar gibi
pek çok farklı sistemden beslenmektedir. Kurumun tüm
sözleşmeli yönetici takımı DÖF Sistemine kullanıcı olarak
tanımlanmaktadır. Gelen DÖF’ ler kurum yöneticisi veya
görevlendirdiği bir yetkili tarafından incelenerek yönetim
takımının görev tanımı doğrultusunda termin belirlenerek
atanmaktadır. Yönetici bu atamaları yaparken yönetim ekranında hangi yöneticisine ne kadar DÖF gönderdiğini sistemden görmekte aynı zamanda ilgili yöneticisinin DÖF
kapatma durumunu da sistemden izleyebilmektedir. Süresi
dolan DÖF’ ler otomatik olarak uyarı vermekte hem atandığı
yöneticiye hem de atayan yöneticiye bildirim gelmektedir.
Bölüm ve konu bazında analiz yapabilen sistem aynı zamanda Genel Sekreterlikçe de izlenebilmektedir.
2.1.3. Doküman Yönetim Sistemi (DYS)
Doküman Yönetimi Rehberi doğrultusunda kurugulanan
bu sistemde Adana Kamu Hastaneler Birliği tarafından
oluşturulan şablonlara göre dokümanların Hazırlama,
Kontrol etme, Onaylama işlemleri online olarak sistem
üzerinden yapılmaktadır. KHBGS Doküman Kütüphanesi
sayesinde kurumlar ihtiyacı olan örnek dokümanı kolayca bulmakta ve örnek uygulamalar yaygınlaşmaktadır.
Dış Kaynaklı Doküman Yönetimini de içeren bu sistemde
ayrıca eğitim birimiyle koordineli olarak “Kalite Doküman
Okuma Listeleri” oluşturulmuş, kurumda yeni göreve başlayan ya da bölüm değiştiren personelin bölüm uyum
eğitiminin bir parçası olarak çalıştığı bölümün ilgili kalite
dokümanlarını uzaktan eğitim sistemi ile okuması zorunlu
hale getirilmiştir. Kullanıcıya e-posta ile link gönderilmekte daha sonra doküman okunma durumu eğitim raporlarına yansıtılmaktadır.
2.1.4. Gösterge Yönetim Sistemi (GYS)
Gösterge Yönetimi Rehberi doğrultusunda hazırlanan modül HBYS firmasının en zorlandığı bölüm olmuştur. Çünkü
Göstergelere ilişkin veri toplama sürecine yönelik düzenleme yapılması gerektiği görülmüştür. Gerek Bölüm Bazlı
Göstergelerde gerekse Klinik Kalite Göstergeleri içinde
yer alan Türkiye Klinik Kalite Programı kapsamında Diz ve
Kalça Protezi Klinik verileri, Koroner Arter Hastalığı Klinik
Kalite verileri, Diabetes Mellitus Klinik Kalite verileri, İnme
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Klinik Kalite verileri düzenli olarak incelendiğinde veri
girişine yönelik eksiklik tespit edilmiştir. Poka-yoke yaklaşımıyla kullanıcı ekranlarının düzenlenmesi, randomize olarak sistemden çekilen verilerin doğrulaması yapılmaktadır. BKY Sisteminin en önemli bileşenlerinden olan
Merkezi Gösterge Yönetimi ekranı Genel Sekreterlikçe izlenebilmekte ve bu sisteme yönelik iyileştirme çalışmaları
halen devam etmektedir.
2.1.5. Memnuniyet Analiz Sistemi (MAS)
Sağlık hizmetlerinin kalitesini, verimliliğini, etkililiğini
ve dolayısıyla performansını değerlendirmede kullanılan onemli kavramlardan biri hasta memnuniyetidir.
Gunumuzde sağlık kuruluşları hastaların beklenti ve ihtiyaçları ile sağlık hizmetlerinden memnuniyet sonuclarına
gore hareket etmektedir. Sağlık hizmetlerinde hasta odaklı anlayışın on plana cıkmasıyla birlikte hasta memnuniyeti
ve hasta memnuniyetini değerlendirme calışmaları onem
kazanmıştır (Kırılmaz, 2013:13 ).
Memnuniyet Anketleri Uygulanma Rehberi doğrultusunda hazırlanan modül, Hasta ve Çalışan Memnuniyet
Anketlerinin sisteme girilmesiyle Aylık, yıllık analiz, karşılaştırma, olumsuzlukları raporlandırma ve trend takibi yapabilmektedir. Ani düşüşlerde uyarı veren sistem
Gerek Genel Sekreterlik kullanıcısının gerekse kurum
kullanıcısının son 5 yıla ait tüm memnuniyet sonuçlarını
görme karşılaştırma gibi seçenekler sunmaktadır. Ayrıca
web sayfasına yapılan şikayet ve önerilerde aynı modüle
gelmektedir. Söz konusu veriler anketlerin öneri bölümü
ile birleştirilerek aylık raporlama yapabilmektedir.
2.1.6. Öz Değerlendirme Sistemi (ÖDS)
Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5)’
e göre kullanıcıların öz değerlendirme planlarını yaptığı,
belirlenen kullanıcılarla paylaştığı devamında veri girişlerini tamamlamalarıyla; bölüm ve kriter bazında dönemsel
analizleri, çekirdek kriter karşılama oranı, opsiyonel kriter
karşılama oranı, boyut analizleri, kapsamlı raporlama ve
trend analizi yeteneklerini barındırmaktadır. Aynı sistemden Kurum Hedeflerinin Yönetimi (Analiz, Yıllara Göre
Takip), Toplantı Yönetimi (Toplantı Duyuru, Karar Kayıtları,
Toplantı Geri bildirimleri) yapılabilmektedir.
Kırılmaz’a gore (2013:19); Sağlık hizmetlerinde yuksek
performans elde etmek icin verimlilik, kaliteli hizmet sunumu ve sağlık hizmetlerine erişim onemli araclar olarak nitelendirilmekte olup, bu araclar Sağlıkta Donuşum
Projesi’nin amaclarını oluşturan unsurlardır. Nitekim
Sağlıkta Donuşum Projesi’nin amacları sağlık hizmetlerinin
etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde organize
edilmesi, finansmanının sağlanması ve sunulmasının temin edilmesidir. Bu doğrultuda 2015 yılı itibariyle kurumlar yeni standartlara göre özdeğerlendirmelerini yaparak
sisteme girmiş, Merkezi Gösterge Yönetimi, açılan DÖF’
lerin Merkezi sistemden takibi ile çekirdek ve opsiyonel

3.
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Adana Kamu Hastaneler Birliğine bağlı kurumlar ilki Nisan
2015, ikincisi Ağustos 2015 ve 3. sü Ekim 2015 olmak üzere 3 farklı tarih de değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerden ilk değerlendirmede DÖF’ ler manuel olarak takip
edilmiş olup, 2 değerlendirme ve 3. Değerlendirmelerde
BKYS kullanılmıştır. Analizde tüm kurumlarda ortak 960
parametre baz alınmış olup Tablo 1.’de mevcut durum
gösterilmektedir.
Tablo 1: DÖF Kapatılma Oranı
1.
Değerlendirme
Nisan 2015
(Manuel)

2.
Değerlendirme
Ağustos 2015
(BKYS)

3.
Değerlendirme
Ekim 2015
(BKYS)

Değerlendirilen
Toplam
Parametre
sayısı

960

960

960

Ortalama
Uygunsuzluk
Sayısı

246

207

59

DÖF Kapatılma
Oranı
Artış oranı

%16

%72
%56

Sahada değerlendirme yapıp rapor hazırlama, doküman
güncelleme, toplantı sonuçlarının takibi, döf takibi, gösterge yönetimi, anketler, olay bildirimleri gibi pek çok farklı
konu başlığına bölünmüş Kalite çalışmalarının sonuç odaklı
tek bir modülden takibi kurumun tüm süreçlerine hakimiyet sağlamakta, iş yükünün azaltılmakta, bütünün kaçırılmamasını sağlarken akreditasyona hazırlık açısından büyük kolaylıklar sağladığı ve çok faydalı olduğu görülmüştür.
Bu bağlamda sağlık hizmetlerinin etkili, hakkaniyetli, verimli ve maliyet etkin verilebilmesi için bilgi ve iletişim teknolojiden yararlanılması da gerektirmektedir. Teknoloji
alanındaki önemli gelişmeler; özellikle bilişim teknolojisindeki gelişmeler ve sunduğu yeni imkanlar toplumsal
ve ekonomik yapıyı değiştirdiği gibi hizmet işletmesi olan
hastaneleri de onemli ölçüde değiştirmiştir. Yeni teknoloji
kullanımı, her yeniliğin yol actığı gibi yeniden yapılanma
ve her alanda işlevlerin değişimini zorunlu kılmıştır (Tekin
ve Akolaş,2005:521).
Yapısı ve işlevi gereği zaten karmaşık bir yapı olan sağlık
hizmetleri gelişen teknoloji ile birlikte bazı alanlarda daha
karmaşık bir yapıya dönüşürken, hızlı bir şekilde acil hedeflere ulaşmak ve uzun vadeli hedeflerin takip etmek
ancak kalite yönetiminin her alanı kapsayan bir entegre

sistemde mümkün olabilmektedir. Yüksek kaliteli, güvenilir ve etkili bir sağlık hizmeti için, hizmet sunucuları tüm
hizmet sunum alanlarında ihtiyaç duydukları bilgiye her
an sahip olmalıdırlar (Abbott ve Taylor, 2007, s. 4). Birlikte
Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) sayesinde sürekli iyileştirme
kültürü yerleştirilmekte örgütsel odaklar daha kolay belirlenmekte ve izlenmektedir. Sağlık hizmetleri bilgi tabanlı
bir bilimdir ve klinik uygulamaların çoğu, bilginin toplanmasını, birleştirilmesini ve işlenmesini gerektirir (Hersh,
2002, s. 1955). Bulgulardan, daha önceki kalite çalışmalarından elde edilen DÖF’lerin takip ve sonuç alma aşamasında zayıf kaldığı gözlenmiştir. “Birlikte Kalite Yönetim
Sistemi” (BKYS) ile kalite biriminin iş yükü azalmakta, ile
otomatik raporlama ve uyarı sistemleri sayesinde yazışma vb. gerek kalmadan kurum yönetiminin tüm süreçlerini izlemesini, bu da takip ve sonuç alma aşamasında %56
daha etkin olunmasını sağlamıştır.
Çalışmanın sonucunda, kaliteli sağlık hizmeti sunmayı
hatta akreditasyonu hedefleyen sağlık kurumlarının, günümüz teknolojisinde iyi bir Kalite Yönetim Yazılımı olması
gerektiği böyle bir yönetimsel aracın kurumsal kalite hedeflerini gerçekleştirmede çok önemli rolü olduğu kanaatine varılmıştır.
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standartları karşılama düzeyleri ile boyutsal analizi izlenmiştir. Birlik bazında merkezi takip ekranı ve kurum yönetimlerinin kendi ekranları sayesinde Güvenlik Raporlama,
online takipli DÖF sistemi sayesinde kurum yönetimlerinin canlı bir organizma gibi kurumlarını görebilmeleri bu
sayede etkin ve hızlı karar almaları sağlanmıştır.
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Araştırma Okmeydanı Eğitim ve Hastanesi’nde 6 sigma kalite yönetim sistemi sürecini ve örnek olarak acil servislere başvuran
hastaların müşahadede kalış sürelerinin optimize edilmesi sürecini açıklamak amacıyla tanımlayıcı araştırma tasarımında
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki acil servislere başvuran hastaların müşahadede
kalış sürelerinin optimize edilmesi sürecinin irdelenmesi amacıyla veriler 2013 yılı ilk 10 ayında tarihleri arasında kalite birimine
ulaşmış bir yıllık veriler retrospektif olarak taranarak gerçekleştirildi. Araştırmada kalite birimi tarafından oluşturulan kalite
birimi tarafından kayıt formu ile toplanan veriler kullanıldı. müşahede süresi 24 saati geçen hasta oranı %8 olarak bulundu. 6
sigma yönetim süreci basamakları gerçekleştirildi. Gerekli iyileştirme sağlandı.
Anahtar Kelimeler: Altı sigma, acil servis, kalite yönetim sistemi

OPTIMIZING THE LENGTH OF HOSPITAL STAY OF PATIENTS THAT APPLY TO THE EMERGENCY ROOMS : THE SAMPLE OF
SIX-SIGMA QUALITY MANAGEMENT IN OKMEYDANI TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL
SUMMARY
This research was carried out in terms of the descriptive research design to clarify the processes of six-sigma quality management
system in Okmeydanı Training and Research Hospital and optimizing the length of hospital stay of patients that apply to the
emergency rooms as an example. One year’s data, that came to the quality department between the first 10 months of 2013,
were analyzed retrospectively for explicating the process of optimizing the length of hospital stay of patients that apply to
the emergency rooms. The data, that were created and collected through registration forms by the quality departmant, were
used in this research. Rate of patients, whose lenght of treatment were over 24 hours, was found 8%. The steps of six-sigma
management process were applied. Required improvements were provided.
Keywords: Six Sigma Management System, Emergency Service, Quality Management System

1.

GİRİŞ

Günümüzde hızla artan rekabetle birlikte küreselleşmenin artması sonucunda işletmeler, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve süreçlerdeki hataların en aza indirilerek maliyetlerin azalmasını sağlayabilmek amacıyla Altı
Sigma’yı uygulamaya başlamışlardır. Üretim sektöründe
geniş kullanım alanı bulan Altı Sigma yöntemi, hizmet
sektöründe de son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır.
Özellikle bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yaygın
kullanıma sahip Altı Sigma yöntemi, sağlık işletmelerinde
de hem dünyada hem de ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. Hizmet sektörünün bileşenlerinin ölçümü, üretim
sektörlerinde olduğu gibi kolay olmamakla birlikte, yeni
yaklaşımlar ile yaşanan zorluklar aşılabilmektedir.
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1.1.

Altı Sigma Kavramı

Altı Sigma istatistiksel verileri hızlı bir şekilde analiz ederek kalite problemlerinin kaynağını bulmayı ve kontrollerini gerçekleştirmeyi sağlayan bir metodoloji ve aynı zamanda bir felsefedir.
Toplam Kalite Yönetimini bütünleyen Altı Sigma metodolojisi, süreç iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin nasıl
yapılacağının yöntemlerini ve tekniklerini tarif etmektedir.
Altı Sigmanın Toplam Kalite Yönetimi veya benzeri programlardan en önemli farkı, sonuçlarının ölçülebilir olması,
bir bölümün veya fonksiyonun tekelinde kalmayıp tüm
işletmeye yayılarak tüm süreçleri içine alması ve işletme
kültürünü değiştirmesidir. Altı Sigma metodu Toplam
Kalite Yönetimi veya diğer kalite sistemlerine alternatif
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Tablo 1: Sigma düzeyleri
Proses
Yeteneği

Milyonda
Hata

Verim %

Anlam

1,5 σ

500,000

50

Üretimde %50 fire

2σ

308,537

69,1463

Üretimde yaklaşık %31 fire

3σ

66,807

93,3193

Milyon adet uçuşun
66807’sinde hata oluşumu

4σ

6,210

99,3790

Milyon adet ameliyatın
6210’unda başarısızlık

5σ

233

99,9767

Milyon adet haberin 233
adedinin yanlış verilmesi

6σ

3,4

99,9997

Milyon saat içerisinde 3,4
saat elektrik kesintisi

■■ Bir felsefedir. Yapıla her işte gittikçe daha az hata yapmayı sağlamaktadır. Yapılan hatalar azaldıkça sigma
düzeyi artmaktadır.

1.2.

Altı Sigmanın Faydaları

■■ Hata oranını azaltılır.
■■ Ürün maliyeti %10-25 indirilir.
■■ Üretim maliyetleri %10-40 düşürülür.
■■ Üretim ve ürün kalitesi artar.
■■ Müşteri beklentileri daha iyi belirlenir.

Sigma (σ), istatistikte değişkenliğin bir ölçüsü olan standart sapmayı gösteren bir Yunan harfidir. Altı Sigma yönteminde “Sigma” terimi herhangi bir süreç ya da ürün
karakteristiğinin bir ortalama etrafındaki dağılımını tanımlamak için kullanılır. Sürecin sıfır hatalı konumdan
ne kadar saptığını gösterir. Altı Sigmada temel gösterge
ürün başına hatadır ve hata kavramı üretim sürecinin her
bir aşamasında oluşan toplam hatayı ifade etmektedir.
Yapılan işin türüne bakılmaksızın gerçekleşen hata miktarı ile ilgilidir. Altı rakamı ise kusursuzluk düzeyi ile ilgilidir.
Sigma seviyesinin yüksekliği sürecin ne kadar iyi olduğunu
göstermektedir. (Erhan,2008)
Altı Sigma;
■■ İstatistiksel bir ölçümdür. Ürünlerin, hizmetlerin, süreçlerin ne kadar iyi olduğu hakkında bilgi veren bir
ölçüm tekniğidir.
■■ Bir işletme ve yönetim stratejisidir. İşletmelerin rekabet üstünlüğü kazanmasında önemli rol oynamaktadır.

■■ Dağıtım ve kalite performansı arttırılır.
■■ Daha güçlü ve sağlam tasarımlar yapılır.
■■ Tüm süreçlerde kayıplar en aza indirilir.
■■ Kompleks tasarımlar basit hale dönüştürülür. (sdplatform.com, 2015)

1.3.

Altı Sigmada Roller ve Sorumluluklar

Altı Sigma’nın başarısı herkesin oynayacağı rolün çok iyi
belirlenmesine bağlıdır. Bu denklemin insan gücü tarafıdır. Altı Sigma yaklaşımı, süreç gücü ve insan gücünün çok
iyi bir şekilde bir araya getirerek bir sinerji sağlar. Başarılı
bir uygulama için Altı Sigma projelerinde çalışan ekip
üyelerinin sorumluluk ve görevlerinin tanımlanması gerekir. Görev tanımları içerisinde iyi bir iş çıkaramamanın
sonuçları ve başarının sağlayacağı ödüllerde yer alır.
Takımın başarısında bu tanımların rolü büyüktür. Altı
Sigma organizasyonlarında tüm personele aldıkları
eğitimin türüne göre farklı ünvan, yetki ve sorumluluklar
verilir. Altı Sigma yaklaşımında çalışan görevlilerin
sorumlulukları aldıkları kuşak rengine göre sıralanmış
ve tanımlanmıştır. İlk bakışta Uzakdoğu sporlarının
yapıldığı bir kulübün organizasyon yapısını andıran bu
unvanlar Altı Sigma’nın uygulandığı organizasyonun
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değil, onları bütünleyen, destekleyen ve birlikte yürütülecek bir metodolojidir. (baskent.edu.tr, 2015)
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■■ Pazar payı arttırılır.

Tablo 2: Altı Sigma Organizasyonunda Roller ve Sorumluluklar
Şampiyon
İşletmenin Altı Sigma vizyonunu
oluşturmak
Altı Sigma uygulama yolunu
tanımlamak

Uzman Kara Kuşak
Kara Kuşakların eğitimine ve
sertifikalandırılmasına yardımcı
olmak
Şampiyonlarla işbirliği kurmak

Stratejileri uygulamak için eğitim
planı geliştirmek

Örgütün birçok seviyesindeki
personeline eğitim vermek

Etkisi yüksek olacak projeleri
belirlemek

Proje tanımlamasına yardımcı
olmak

İstatistiksel düşünce sistemini
geliştirmek

Proje çalışmalarında Kara
Kuşakları desteklemek

Kara Kuşakları denetlemek

Gerekli olduğunda teknik
danışmanlık verebilmek üzere
proje incelemelerine katılmak

Kara Kuşak
Proje engellerini belirlemek
Projenin gerçekleştirilmesinde
ekipleri yönlendirmek ve
yönetmek
Liderlere gelişmeleri rapor etmek
Gerektiğinde şampiyonlardan
yardım talep etmek
Uygulamada kullanılacak en etkin
araçları belirlemek

Yeşil Kuşak
Günlük işlerin yanında, Yeşil Kuşak
fonksiyonlarını yerine getirmek
Kara Kuşakların projelerine
katılarak, sorumluluklarını yerine
getirmek
Projelerin uygulanmasında Altı
Sigma metotlarını öğrenmek
Projelerin tamamlanmasından
sonra da Altı Sigma metot ve
araçlarının öğrenimini sürdürmek
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yapısı, uygulamanın kapsamı ve projelerin türüne bağlı
olarak farklılık gösterebilir. Bazı işletmeler genel kabul
gören unvanlara sarı, mavi vb. kuşaklar eklerken, bazıları
ise birkaç kuşakla yetinmektedir. . Bu nedenle Altı Sigma
uygulamalarına geçmeden önce işletme için uygun
yapının belirlenmesi gereklidir. Altı Sigma organizasyonu
içerisinde yer alan ekiplerin rolleri tablo .2’de gösterilmiştir. (Özveri ve Çakır, 2012:18)

Altı Sigma Uygulama Aşamaları

Altı Sigma sadece bir kalite yükseltme yöntemi değildir.
Bu yöntemde işin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu yöntemin işletme faaliyetlerine uygulanmasında kullanılan çok sayıda işletme modeli bulunmaktadır. Fakat bu modellerin hemen hepsi W. Edwards
Deming’in PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al)
döngüsüne dayandığı söylenebilmektedir.
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1.4.

Altı Sigma organizasyonunda yaygın olarak kullanılan
Tanılama, Ölçme, Analiz, İyileştirme ve Kontrol (TÖAİK)
yani (Define, Measure, Analyze, Improve, Cotrol-DMAIC)
döngüsü kullanılmaktadır.
1.4.1. Tanımlama
Bu aşamada amaç ve kapsamı tanımlanır. Süreç ve müşteri hakkında bilgi toplanır. Seçilen projenin daha yüksek
bir kalite yaratma ve maliyetleri azaltma olasılığının yüksek olması önemlidir.
Kullanılan araçlar:
Proje uyum planı.
■■ Paydaş analizi
■■ Ürün analizi
■■ Müşterinin sesi
■■ Yakınlık diyagramı

■■ Yakınlık diyagramı.
■■ Beyin fırtınası.
■■ Kontrol kartları.
■■ Sebep-sonuç diyagramı.
■■ Hipotez testleri.
1.4.4. İyileştirme Aşaması
Bu aşamada problemin temel nedenlerini ortadan kaldıracağı nedenler denenir ve uygulamaya konulur. Bu uygulamalar sonucunda da iyi bir tatmin, daha iyi programlamayı, daha iyi bir ekipmanı oluşturur.
Kullanılan araçlar:
■■ Yaratıcılık.
■■ Veri toplama.
■■ Akış diyagramları.
■■ Deney tasarımı.
■■ Hipotez testleri.
1.4.5. Kontrol Aşaması
Bu aşamanın amaca uygulanan iyileştirme planını ve elde
edilen sonuçları değerlendirmek ve elde edilen kazançların sürdürülmesi ve artırılması için yapılması gerekenleri
ortaya koymaktır. İyileştirmelerin altı sigma düzeyinde kalıcı olması ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.
Kullanılan araçlar:
■■ Kontrol kartları.
■■ Akış diyagramı.
■■ Veri toplama.
■■ Kalite kontrol.
■■ Standardizasyon

1.4.2. Ölçüm Aşaması
Bu aşamada mevcut durumu tüm yönleriyle açıklayan bilgiler toplanır. Geçerli ve doğru ölçümler olmaksızın sürecin mevcut performansını ve yapılan iyileştirmeleri belirlemek mümkün değildir.
Kullanılan araçlar:
■■ Veri toplama.
■■ Kontrol kartları.
■■ Frekans dağılımları.
■■ Süreç yeteneği.
■■ Örnekleme.
1.4.3. Analiz Aşaması
Problemin asıl nedenlerini tanımlamak ve bunların nedenlerini doğrulamaktır Kullanılan araçlar:
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2.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırma Okmeydanı Eğitim ve Hastanesi’nde 6 sigma
kalite yönetim sistemi sürecini ve örnek olarak acil servislere başvuran hastaların müşahadede kalış sürelerinin
optimize edilmesi sürecini irdelemek amacıyla tanımlayıcı
araştırma tasarımında gerçekleştirilmiştir.

2.1.

Araştırmanın Evreni/Örneklemi

Araştırmanın
Okmeydanı
Eğitim
ve
Araştırma
Hastanesi’ndeki acil servislere başvuran hastaların müşahadede kalış sürelerinin optimize edilmesi sürecinin
açıklamak amacıyla veriler 2013 yılı ilk 10 ayında tarihleri
arasında kalite birimine ulaşmış bir yıllık veriler retrospektif olarak taranarak gerçekleştirildi.

SÖZEL BİLDİRİLER
2.2.

Araştırmada Verilerin Toplanması

■■ Tüm kurum içinde ortak bir lisan ve felsefe oluşturmak

Araştırmada kalite birimi tarafından oluşturulan kalite birimi tarafından kayıt formu ile toplanan veriler kullanıldı.

■■ Hastanenin, hasta ve çalışan beklentileri hakkındaki
anlayışını geliştirmek
■■ İç operasyonların etkinlik ve verimliliğini iyileştirmek

Verilerin Analizi

Araştırmadan elde edilen veriler minitab ortamında bilgisayara aktarıldı, frekans analizi, ortalama ve standart sapma uygulandı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmaya başlanan Yalın 6 Sigma uygulaması 3 fazdan
oluşmaktadır.
■■ Süreç yönetimi

ARAŞTIRMANIN BULGULARI

■■ Proje ve değişim yönetimi

Araştırma bulguları;

■■ Yalın 6 sigma eğitim ve proje uygulamaları

1. Okmeydanı Eğitim ve Hastanesi’nde 6 sigma kalite yönetim sistemi süreci

İlk faz olarak tamamlanan süreç yönetimi çalışmaları

2. Acil servislere başvuran hastaların müşahadede kalış sürelerinin optimize edilmesini açıklayacak şekilde
verilmiştir.
1. Okmeydanı Eğitim ve Hastanesi’nde 6 Sigma Kalite
Yönetim Sistemi Süreci
Bu çalışmada Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Acil
Tıp Kliniği’nde müşahede altına alınan hastaların “Sağlıkta
Kalite Standartları” na göre müşahedede kalış sürelerinin,
Altı Sigma yöntemi ile optimize edilmesi amaçlanmıştır.
Acil serviste hastaların müşahedede kalış süreleri ortalaması SKS’ye göre uygun olup, müşahede süresinin uzun
olduğu hastalarda, süredeki sapmanın hangi nedenlerden kaynaklandığını belirleyebilmek amacı ile Altı Sigma
yöntemi kullanılmıştır.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2013 yılında başlayan 6 sigma kalite çalışmalar çalışma grubunun
eğitimleriyle başlamıştır. İyileştirme yapılması planlanan 6
ana başlık grup liderleriyle kararlaştırılmıştır.

Süreç Yönetimi
■■ Temel kurum süreçlerini, değer zincirini tanımlamak
ve haritalamak hasta/hastane beklentileri hakkında
daha iyi ve kesin bir anlayışa sahip olmak
■■ Stratejik hedeflerle kritik süreçleri tespit etmek
■■ Hasta/hastane ve süreç performans metriklerini tanımlamak
■■ Yalın 6 Sigma projelerinin yürütüleceği süreçleri ve organizasyonla olan bağlantısını ortaya çıkartarak iyileştirme sürekliliğini sağlamak
Süreç Yönetimi Uygulama Adımları
1. Hastane stratejik hedeflerinin belirlenmesi
2. Değer Zinciri ve Destek Süreçlerin Tanımlanması
3. Süreç – Birim etki matrisinin tanımlanması
4. Stratejik hedeflerle kritik süreçlerin belirlenmesi
5. Müşterinin sesi analizi ile süreç beklentilerinin ortaya
çıkarılması

Bu ana başlıklar;

6. Süreç kilit performans göstergelerinin belirlenmesi

1. Satın Alınmış Ürünün Uygunsuzluk/Memnuniyetsizlik
Oranı

1- Hastane stratejik hedeflerinin belirlenmesi

2. Acil Serviste Müşahade Sürelerinin Optimize Edilmesi
3. Uzman Hekimlerin İş Yükü Analizi
4. Ayaktan Hastalardan İstenen Laboratuar Tetkiklerinin
Sonuçlanma Süresinin ve Hata Oranının Azaltılması

Hastane müdürleri ile yapılan birebir görüşmeler sonucunda, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi stratejik
ve alt hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
■■ Gelirlerin ve Karlılığın Arttırılması

5. Acil Servisteki Hatalı-Eksik Kayıt Oranlarının Azaltılması

■■ Hasta Memnuniyetinin Arttırılması

6. Acil
Konsültasyon
Optimizasyonu

■■ Çalışan Memnuniyetinin Arttırılması

Sürelerinin

Ölçülmesi

ve
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■■ Performansın iyileştirilmesi için tüm seviyelerden çalışanların bilgi ve becerilerinin arttırılması
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2.3.

■■ Hastane Marka Algısının Arttırılması

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 6
Sigma Uygulama Amacı

2- Değer Zinciri ( Temel Süreçler ) ve Destek Süreçlerin
Tanımlanması

■■ Gelirleri arttırmak ve giderleri azaltmak yoluyla karlılığı
yükseltmek

Değer Katan Süreç

■■ Problem çözme konusunda takım tabanlı, birimlerarası bir yaklaşımı geliştirmek

■■ Müşteri gereksinimlerine bağlı ürün veya hizmet teslim etmek için gereken temel süreç adımları
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■■ Konuyu veya servisi tamamlanmasına doğru dönüştürürler
■■ Müşteri ödemeye hazırdır
■■ Bir seferde yapılır (tekrarlanmaz)
Temel Süreçler
■■ Eğitim ve Hizmet Geliştirme Süreci
■■ Tıbbi Kaynak Temin Süreci
■■ Sağlık Hizmetleri Süreci

Bu gruplardan “acil serviste müşahadede kalış sürelerinin
optimize edilmesi” grubu,
Tanımlama fazında aşağıdaki aşamaları gerçekleştirmiştir.
Problem İfadesi
Ne: Acil Serviste gözleme alınan hastaların müşahede sürelerinin 24 saatlik süreyi aşması.

■■ İnsan Kaynakları Süreci Teknik Hizmetler Süreci

Nerede: Yetişkin Acil Gözlem Alanları.

3 - Süreç – Birim etki matrisinin tanımlanması
Temel ve destek süreçlerin belirlenmesi çalışmasından
sonra, süreçlerde hangi birimlerin rol aldığını saptamak,
seçilecek iyileştirme faaliyetlerinde sorumluları tespit etmemizde fayda sağlayacak “Süreç – Birim” etki matrisi
tamamlanmıştır. Buna göre ilgili birimler (bölümler),
işaretlenen süreçler içinde görev almaktadır.
4 - Stratejik hedeflerle kritik süreçlerin belirlenmesi
(1) Stratejik hedefler ve bunlara bağlı alt hedeflerin belirlenmesi ile birlikte öncelikli alanların tespit edilmesi için
genel görünüm ifade edilmiştir. Bu hedeflerin daha iyi yönetilebilir ve analiz edilebilir hale gelmesi için ilgili hedefin
gerçekleştirilebilmesi için gerekli «Kritik Başarı Faktörleri»
tanımlanmıştır. Kritik Başarı Faktörlerinin tanımlanmasının ardından her bir faktör için mevcut durum ve hedef
durum karşılaştırılmış, iyileştirmenin en etkili olacağı noktalar tespit edilmiştir.
5 - Müşterinin sesi analizi ile süreç beklentilerinin ortaya çıkarılması
Hastane temel ve destek süreçleri için yapılan Müşterinin
Sesi (SIPOC) analizlerinin amacı ; süreçlerin iç ve dış müşterilerini, müşterilerin beklentilerini ve bu süreçlerin performans göstergelerini tanımlamaktır.
SIPOC :
C– Customer (Müşteri) ; Müşteri kim?
O– Output (Çıktı) ; Müşteri ne ister?, ne bekler?
I– Input (Girdi / Gereksinimler) ; Bu çıktıları sağlayan girdiler neler?

Ne zaman: Son 1 yıldır.Mesai dışı zamanlar ve resmi
tatillerde.
Ne kadar: 2013 yılı ilk 10 ayı müşahede süresi 24 saati geçen hasta oranı %8’dir.
Nasıl biliyoruz: Bakanlık tarafından yayınlanan tebliğ’de
acil servisteki müşahede süresi 24 saat olarak belirtilmiştir. Acil Servisteki müşahede süreleri hastanemizde
proses performans verileri kapsamında aylık olarak takip
edilmektedir.
Kritik Müşteri Gereksinimleri
Müşahede
aşmaması

süresinin

belirlenen

maksimum

süreyi

Acil sağlık hizmetini hızlı, etkin ve kaliteli bir şekilde almak
Acil servisteki tedavinin ardından tedavinin yatışlı bir şekilde devam ettiği durumlarda hastaların ilgili servislere hızlı
ve güvenli transferi
Müşteriler
Dış Müşteriler: Hasta ve hasta yakınları
İç Müşteriler: Hastane yönetimi,
Hastane kalite birimi
Acil servis sağlık çalışanları
Hedef
Acil Serviste gözleme alınan hastaların müşahede sürelerinin 24 saatlik süreyi aşmaması
Getiriler & Faydalar
Hasta memnuniyetinin artması
Çalışanların verimliliğinin artması

S– Supplier (Tedarikçi) ; Hangi tedarikçi bu girdileri sağlar?

Kısa sürede etkin ve kaliteli hizmet sunulması

P– Process (Süreç) ; Sürecin bu girdi ve çıktılara göre gerçekleşme sırası nasıl?

Hasta şikayet oranlarının azalması

sorularına cevap verilerek yapılan bir çalışmadır. İdari ve
ilgili hastane personeli ile yapılan SIPOC çalışmaları sondan başlamak kaydıyla sırasıyla aşağıdaki gibidir ; Burada
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6. Süreç kilit performans göstergelerinin belirlenmesi

■■ Yönetsel / Raporlama Süreci
■■ Tıbbi Olmayan Kaynak Temin Süreci
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■■ Hizmet Sonrası İşlemler Süreci

dikkat edilmesi gereken süreçlerdeki çıktılar ve süreç
akışlarıdır.

Kapsam
Çocuk Acil kapsam dışıdır.
Malpraktis oranı bu projede değerlendirilmeyecektir.

SÖZEL BİLDİRİLER

KAYNAKLAR
1.

Özveri, Onur ve Çakır, Engin (2012), “Yalın Altı Sigma ve Bir
Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 14, No.2,
sayfa 17-35

2.

Atmaca, Ediz ve Girenes, S.Şule (2009), “Literatür Araştırması: Altı
Sigma Metodolojisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakülte Dergisi, Cilt 14, No:3, sayfa 111-126

3.

Özveri, Onur ve Dinçel, Davut (2012), “Altı Sigma Proje Seçim
Yöntemleri ve Bir Hastane Uygulaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 27, No:2, sayfa 55-78

4.

Tezsürücü, Didem ve Tunail, İlker (2010), “Altı Sigma Metodolojisi
ve Otomotiv Sektöründe Bir Örnek Olay İncelemesi”, Celal Bayar
Üniversitesi Sosyal Bilimler, Cilt 8, No:1, sayfa 129-146

5.

Doğan, Selen ve Demiral, Özge (2008), “Yalın Yöntemler ve Altı
Sigmayı İçeren Bütünleşik Bir Yaklaşım: Yalın Altı Sigma”, İktisadi ve
İdari Bilimler Dergisi, Cilt 22, No:1, sayfa 343-366

6.

Bircan, Hüdaverdi ve Köse, Said (2012), “Altı Sigma ve Firmaların Altı
Sigmaya Bakış Açısı: Sivas – Kayseri İli Örneği”, Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Cilt 8, No:2, sayfa 107-129

7.

Erhan, Mutlu (2008), “Altı Sigma ve Hizmet Sektöründe Uygulamaları”,
Yüksek Lisans Projesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

8.

Erhan, Mutlu (2008), “Altı Sigma Ve Hizmet Sektöründe Uygulamaları”,

9.

http://kutuphane.ksu.edu.tr/e-tez/sbe/T00875/mutlu_erhan_tez.pdf

10.

Yıldön, Tanju (2007), “Altı Sigma ve Bir Hastane Uygulaması Öyküsü”,

11.

http://www.sdplatform.com/Dergi/22/Alti-sigma-ve-bir-hastaneuygulamasi-oykusu.aspx

12.

www.baskent.edu.tr/~tderya/END%20401/6%20Sigma.pptx

13.

http://docplayer.biz.tr/5251614-T-c-dokuz-eylul-universitesi-iktisadiidari-bilimler-fakultesi-isletme-bolumu.html

SONUÇ

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi stratejik hedefleri belirlenmiştir. Stratejik hedeflere ait alt hedeflere göre
kritik süreçler, çalışma yılı içindeki önceliklere göre revize
edilebilir, sürekli destek veren, sağlam bir altyapı olarak
kullanılacaktır. Hastane temel ve destek süreçleri, «değer» önceliği gözönüne alınarak oluşturulmuştur. İç ve dış
müşteri beklentilerini dikkate alan, süreç ve performans
göstergeleri tanımlanmıştır. Yalın 6 Sigma iyileştirme projeleri için süreklilik sağlayacak, proje seçimi konusunda
destek olacak göstergeler ve süreçler, belirlenecek proje
seçim kriterlerine göre revize edilebilir ve kullanılabilir durumdadır. Çalışmaların ve analizlerin hastane personeli
ile beraber uygulanması, personelin yapılacak çalışmalara
olan inancını arttırma yönünde iyileştirme sağlanmıştır.
Türkiye’de bulunan devlet ve eğitim ve araştırma hastaneleri içinde, iyileştirme faaliyetlerini kendi personeli ile
destekleyebilen, sürekli danışmanlık hizmeti almadan, iş
yapma biçimi olarak sistemli çalışmayı benimseyen, fark
yaratan bir hastane olma niteliğinde sağlam bir adım
atılmıştır. Diğer hastanelere örnek olacak, altyapı ve kurum kültürü konularında temel atılmıştır. Temel müşterisi «hasta»nın beklentilerine göre şekillenen çalışmalarla,
hasta memnuniyetinin artması ve hastane gelirlerinin artması yönünde çalışmalara başlanmıştır.
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4.

Acil serviste müşahadede kalış sürelerinin optimize edilmesine yönelik olarak tüm basamakları gerçekleştirmiş
iyileştirme için gerekli adımlar atılmıştır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

“Acil serviste müşahadede kalış sürelerinin optimize edilmesi” grubu, SIPOC ve CTQ ağacı oluşturmuş, ölçme fazında süreç haritası oluşturmuş, probleme yönelik balık
kılçığı diyagramını oluşturmuş, sebep sonuç matrisiyle
probleme yönelik kök nedenleri ve puanlamasını yapmış,
analiz fazında verileri minitab bilgisayar programına aktarılmış ve analiz edilmiştir.

465

SÖZEL BİLDİRİLER
SB-656

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN HİZMET KALİTE
STANDARTLARINA (HKS) İLİŞKİN ALGILARI
(BURSA’DA BİR DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ)
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2

Sağlık kurum ve kuruluşlarında sunulan hizmetin kalitesinin yanında, bu organizasyonlardan hizmet alanların hizmet kalitesi
hakkında beklentilerinin ne olduğunun ve ne ölçüde karşılandığının bilinmesinde son derecede önem taşımaktadır. Bir
organizasyonun müşterilerin beklentilerini bilmemesi veya yanlış değerlendirmesi; bu organizasyonun para, zaman, insan
kaynakları ve diğer kıt kaynakların boşa harcanmasına neden olabilir. Sağlık işletmelerinden hizmet alan hastaların hizmetin
teknik kalitesini değerlendirebilecek yeterli bilgiye sahip olmamaları, hasta bakış açısı yanı sıra sağlık çalışanlarının bakış açısı ile
de kalitenin değerlendirilmesi önemli hale gelmektedir.
Sağlık kurumları yöneticileri, sağlık hizmeti alanların hizmet kalitesi olarak beklentilerini doğru olarak tespit edebildiklerinde,
sundukları hizmeti bu beklentilere uygun olarak şekillendirebilecektir. Bu da onların performanslarına ciddi katkılarda
bulunacaktır.
Araştırmada, sağlık sektöründe çalışanların Hizmet Kalite Standartlarına (HKS) ilişkin algıları incelenmiştir. Bu amaçla Sağlık
Bakanlığına bağlı bir hastanede görev yapan 400 sağlık çalışanına anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çalışanlar
kaliteli sağlık hizmeti sunumunda HKS uygulamalarını etkili bulduklarını ifade etmişlerdir. İdari personel; HKS uygulamalarının
zaman kaybına yol açtığını düşünürken, yönetici sağlık personeli, HKS Uygulamalarının mesleki gelişimlerine katkısı olduğunu
düşünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hizmet, kalite standartları, sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinde kalite

THE PERCEPTION OF HEALTH SECTOR EMPLOYEES ON SERVICE QUALITY STANDARDS (HKSAR) (AN EXAMPLE OF A
GOVERMENT HOSPITAL IN BURSA)
SUMMARY
Besides the quality of the service provided in health institutions and organizations, these organizations, what are their
expectations about the service quality of the service area are being met and to what extent knowing that is extremely important.
Not to know the expectations of the customers of an organization, or evaluate to false; this organization money, time, human
resources and other may be a waste of scarce resources. The lack of technical knowledge of the patients who receives health
services from the health care establishments becomes more important by the patients perspective as well as the health services
employee’s perspective.
Managers of health care institutions, health service areas where they are able to correctly identify the expectations of service
quality, will be able to shape in accordance with the expectations of the service they offer. This also will make an important
contribution to their performance.
In this research, the perception of “Health Sector Employees’ Service Quality Standards” has been examined. For this purpose
a survey has given to 400 health sector employees. According to the results, the employees has stated that for a high quality
health services; the HKS ( Service Quality Standarts) are effective. Altough the administirative staff members find HKS is a waste
of time, the managing health sevices personel find HKS is a very useful method for developing their professions.
Keywords: Service, quality standards, health services, health service quality.
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Kalite felsefesi tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de uzun süredir benimsenmiş ve uygulamaya konmuştur. Sağlık hizmetleri sunumunda çıktı olarak ifade
edilen hastanın memnuniyet derecesinin artması, temelde kaynakların etkin, ekonomik kullanımı ve maliyetlerin
düşürülmesi sağlık kuruluşlarının varlığını sürdürmesinde
önemli unsurlardır. Sürekli iyileştirmelerle kalitenin sürdürülebilir olması sağlık hizmetleri sunumunun birçok değişkene sahip olması dezavantajını ortadan kaldırdığı gibi
hizmette standardın sağlanması bakımından son derece
önemlidir. Kalite konusunda üst yönetimin kararlı durması sağlık personelinin kalite konusundaki dirençlerinin
kırılması açısından stratejik öneme sahiptir. Kalite uygulamalarının sağlık kuruluşlarına, hastalara ve çalışanlara
sayısız faydaları olduğu açıktır.
21. YY. modern sağlık bakımını yakalama hedefini koyan
ülkemiz globalleşen dünyada kaliteyi en iyi şekilde uygulamak zorundadır. Sağlık hizmetleri sunumunda kalitenin
bir yönetim felsefesi haline gelmesiyle, gerek yurtiçi gerekse yurtdışından gelen hastalara daha kaliteli bir sağlık
hizmeti sunumu yapılacaktır.

2.

Kalite ve Karlılık İlişkisi

KALİTE

İçsel Kalite
(İşletme Süreci
Kalitesi)

Gerçek Kalite
(Müşterilerinin
Algıladığı Kalite)

Müşteri
Memnuniyeti
(Ağızdan Ağza
İletişim)

Mevcut
Müşterilerin
Sürekliliği

Yeni
Müşterilerin
Kazanılması

Müşteri
Memnuniyetsizliği
(Müşteri Kaybı)

Satışlarda
Kayıp

Pazar Payını
Koruma ve Artış

Olumsuz Ağızdan
Ağza İletişim

Karlılık

Zarar ve Pazar
Payında Azalma

ARAŞTIRMANIN AMACI

Sağlık kuruluşlarının en değerli varlığı olan sağlık çalışanlarının, HKS uygulanmalarındaki algı düzeylerinin belirlenmesi, Sağlık Bakanlığı’nın hastaneler ve bağlı diğer sağlık
kuruluşlarında belli bir seviyeye getirmeye çalıştığı HKS
uygulamalarının yeterli başarıya ulaşmasında çalışmamızın yol gösterici nitelikte olması beklenmektedir.

3.

Şekil 1:

KALİTENİN TANIMI

Kalite kelimesinin kökeni Latince dilinde “Nasıl oluştuğu”
anlamına gelen “qualis” kelimesinden gelmektedir (İncesu
ve Yorulmaz, 2011: 2). Günümüzde ise üstünlük ve mükemmellik olarak algılanmaktadır. Kalite çoğu kişinin algıladığı gibi, lüksü çağrıştıran bir kavram değildir. Müşteriye
mal ya da hizmet sonucu sunulmuş özelliklerin tamamıdır. (Gökmen, 2001: 8).
Edward’a göre: “İhtiyaçları karşılama yeteneğidir”
Gilmore göre ise kalite: “Ürünün, müşterinin ihtiyacını giderme seviyesidir”
Kuehn&Day: “Ürünün, müşterinin tercihine uygun olup
olmamasıdır”
Juran’a göre ise kalitenin tanımı: “Kullanıma uygunluktur”
(İncesu ve Yorulmaz, 2011: 2)

Kaynak: (Odabaşı, 1997: 16)

Amerika Kalite Kontrol Derneğine göre kalite, bir ürün ya
da hizmetin, belirli bir ihtiyacı giderme becerilerini gösteren karakteristiklerinin tümüdür (Perçin, 1996: 4).
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1.

Kalite, bir ürünün veya hizmetin pazardaki varlığını ve işletmedeki karlılığını sürdürmesinde önemli rol oynamaktadır. Şekil 1’de gerçek kalite ve karlılık arasındaki ilişki
görülmektedir.
Dünyada modern anlamda yönetim şekli olarak geçtiğimiz
yüzyılın bilhassa son çeyreğinde tatbik edilmeye başlanan
Toplam Kalite Yönetimi ve bunun başlıca amacı olan müşteri memnuniyeti anlayışı, günümüzde daha geniş uygulanmaya devam etmekte ve farklı sektörlere girmektedir.
Bütün bu çalışmalar Türkiye’de giderek artan bir şekilde
kabul edilmektedir (Yılmaz, 2008: 188)

3.1.

Kalite Kavramının Gelişimi

Kalite anlayışının her gün biraz daha geliştiğini görmekteyiz. Tablo 1’de kalite anlayışının geçirdiği evrim
özetlenmektedir.
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Tablo 1. Kalite Anlayışındaki Değişim
BELİRLEYİCİ
ÖZELLİKLERİ

MUAYENE

İSTATİKSEL KALİTE
KONTROL

TOPLAM KALİTE
KONTROL

TOPLAM KALİTE
YÖNETİMİ

Temel Prensip

Meydana Çıkarma

Kontrol

Koordinasyon
Firma

Süreç ve insan odaklılık;
sürekli gelişme

Kaliteye
Bakış Açısı

Çözülmesi gereken
bir problem

Çözülmesi ve izlenmesi
gereken bir problem

Tasarım aşamasında yaratılan
unsur, kalitesizlik ise ortaya
çıkmadan önlenmesi gereken bir
problem

Koşulsuz müşteri tatmini

Vurgu

Standart Ürün

Muayenin azaltıldığı
standart Ürün

Tüm üretim hattında, tasarımda
pazarlamaya tüm hatlarda ve
fonksiyonel gruplarda kalitesizliğin
önlenmesi

Başta yönetim süreçleri olmak
üzere tüm süreçlerde kalitenin
paylaşılan vizyon olması ve birey
kalitesinin artırılması

Metot

Örnekleme
ve Ölçme

İstatiksel araçlar ve
teknikler

Programlar ve sistemler

Yönetim anlayışı ve sistemi

Kalite
Profesyonellerinin rolü

Muayene, çeşitleme Meseleyi tespit ve
hesaplama
istatiksel
metotların uygulanması

Kalitenin ölçümü, planlaması
ve program dizaynı

Kalitenin oluşturulmasında
sinerjinin sağlanması

Kaliteden Kim Sorumlu

Muayene
departmanı

Üretim ve mühendislik
departmanı

Üst yönetim, tüm departmanlar

Üst yönetim, tüm departmanlar
ve işletmedeki tüm bireyler

Temel Yaklaşım

Kalite muayene

Kalitede Kontrol

Kalitede yapılanma

Yaratılan kalite

Kaynak: (Kubalı, 1994: 117).

3.2.

Kalite Belgelendirme Sistemleri

Dünyada genel kabul görmüş başlıca kalite belgelendirme
sistemleri şunlardır;
-

ISO 9000,

-

JCI (Joint Commission International) akreditasyonu,

-

EFQM (European Foundation for Quality Management
Excellence Model-Avrupa Kalite Yönetimi Mükemmellik
Modeli),

- MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award)
Malcolm Baldrige Kalite Ödülü,
-

Deming Mükemmellik Ödülü (belgelendirme.ctr.com.
tr, 2011)

3.3.

ISO Kalite Yönetim Standartları

ISO 9000 Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulup, dokümante edilebileceğinin ve sürdürülebileceğinin
yolunu göstermektedir. ISO 9000 Kalite Standartları Serisi,
organizasyonların müşteri tatmininin yükseltilmesine yönelik olarak Kalite Yönetim Standartları (KYS) kurulması ve
bu sistemin geliştirilmesi konusunda kılavuzluk eden ve
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından
yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür. ISO 9001 ise
KYS kurulması aşamasında uygulanması gereken tüm koşulları açıklayan belgelendirmeye yönelik standarttır. (belgelendirme.ctr.com.tr, 2011)
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3.4.

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), sonuçlara değil, süreçlere
odaklanır, süreçleri sürekli olarak iyileştirerek sonuçların
iyileştirmesini esas alır (Kavrakoğlu, 1996: 10). TKY kısaca
“Mükemmelliğe sistemli bir yaklaşımdır” diyerek açıklamak mümkün olabilir (Ataman, 2001: 314).

3.5.

Akreditasyon

Kamu veya özel sektördeki bir kuruluşun sağlık kurumlarına verdiği yapı, süreç ve çıktılarda sürekli olarak iyileştirme ve gelişimi destekleyen belirlenmiş standartları karşılayan tanınma ve kabul özelliğini vermesinin, gönüllülük
süreci olarak tanımlanır (Özdil, 2010: 46).

4.

SAĞLIKTA KALİTE

Sağlık hizmetleri sunumunda, hizmeti oluşturan tüm unsurlar birbirleri ile bağlantılıdır. Sağlık hizmetlerinde kaliteden söz edebilmenin öncelikli şartı, sağlam bir yönetim modeli ve organizasyonun var olması, işlerin kim tarafından,
ne zaman, nerede, hangi araçlar kullanılarak ve ne yöntemle yapıldığının bilinmesidir. (İncesu ve Yorulmaz, 2011: 5).

4.1.

JCI (Joint Commission International)

JCI’ın akreditasyon tanımını yapacak olursak; sağlık kuruluşlarının belirlenmiş ve yayınlanmış standartlara olan

SÖZEL BİLDİRİLER
oluşmaktadır. İlk bölümde çalışanların demografik bilgilerine yönelik 5 soru, ikinci bölümde ise HKS Uygulamaları
algılarına yönelik 28, toplamda 33 sorudan oluşmaktadır.
Araştırmada 5 li likert tekniği kullanılmıştır. Kullanılan ifadeler Kesinlikle Katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Kararsızım
(3), Katılmıyorum (2) ve Kesinlikle Katılmıyorum (1) olarak
puanlanmıştır. Sonuçlar bilgisayar ortamında değerlendirilmiş, istatistiksel analizlerde ki- kare testi ve yüzdelik
hesaplaması yapılmış, güvenirlilik düzeyi p<0,05 anlamlı
kabul edilmiştir.

Şekil 2: Hastanelerde Kullanılan Kalite Göstergeleri

■■ Kurumsal Hizmet Yönetimi,
■■ Poliklinik Hizmeti,
■■ Ameliyathane Süreci,

5.2.

■■ Yoğun Bakım,

Araştırmanın evrenini Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde
çalışan 1071 personel oluşturmaktadır. Bu araştırmada
örneklem büyüklüğü tespiti formülünden yararlanılarak
385 kişi olarak belirlenmiş ve kolayda örneklem yöntemi
ile anket uygulamasını kabul eden 400 sağlık çalışanına
anket uygulanmıştır.

■■ Acil Servis,
■■ Diyaliz,
■■ Hasta ve Çalışan Güvenliği,
■■ Hasta ve Çalışan Memnuniyeti,
■■ Klinik Hizmeti,
■■ Laboratuvar ve Radyoloji
Görüntüleme Göstergeleri

5.3. Verilerin Analizi
Çalışmada elde edilen veriler, SPSS 21,0 programı ile değerlendirilerek analiz edilmiştir. Ayrıca araştırma amaçlarını test etmek için tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. (frekans, aritmetik ortalama, yüzdelik dağılım,
standart sapma)

Kaynak: (İncesu ve Yorulmaz, 2011: 6)

5.
5.1.

Evren ve Örneklem

YÖNTEM
Model ve Veri Toplama Araçları

6.

Sağlık sektöründe çalışanların HKS’ye İlişkin Algılarını belirlemek amacıyla planlanan bu çalışmada betimleyici araştırma yöntemi kullanılmış olup, veri toplama aracı olarak
anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket iki bölümden

BULGULAR VE YORUMLAR

Veriler analiz edildiğinde tablo 2 den de görüleceği üzere araştırmaya katılan çalışanların; %16,0’ünü erkekler,
%84,1ini kadınlar oluşturmaktadır. Katılımcıların %17,3’ü
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Hastanelerde kullanılan Kalite Göstergeleri ile ilgili ana
başlıklar aşağıda Şekil 2’de verilmiştir.
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uygunluk düzeyinin genellikle bağımsız, dış bir sivil toplum kuruluşunca değerlendirilip, onaylandığı resmi bir
süreçtir.

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Katılımcıların Sosyodemografik Özellikleri

Yaş

Cinsiyet

Eğitim Durumu

Görev/Unvan

Kurumda Çalışma
Süreniz

Örneklem Sayısı(N)

%

30 yaş ve altı

69

17,3

31-40yaş

145

36,3

41-50yaş

131

32,8

51yaş ve üstü

55

13,8

Bay

64

16,0

Bayan

336

84,1

Ortaokul

14

3,5

Lise

99

24,8

Üniversite

274

68,5

Yükseklisans

13

3,3

Yönetici Sağlık Personeli

12

3,0

Sağlık Personeli

325

81,3

Yönetici İdari Personel

25

6,3

İdari Personel

32

8,0

Diğer Personel

6

1,5

2-5yıl

57

14,3

6-10yıl

56

14,0

11-15yıl

153

38,3

16yıl ve üstü

134

33,5

–
Ortalama ( X )

Standart Sapma (ss)

2,4300

,93127

1,9950

,57515

3,7150

,58277

2,2375

,70166

2,9525

1,07384
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SÖZEL BİLDİRİLER
30yaş ve altı yaş aralığında (n=69), %36,3’ü 31-40 yaş
aralığında (n=145), %32,8’i 41-50 yaş aralığında (n=131),
%13,8’, ise 51yaş ve üstüdür (n=55). Araştırmaya katılanların yaşları; 2,4300(ss. ,93127) ile 31-40 yaş aralığındadır.
Araştırmaya katılan katılımcıların sosyodemografik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.

Çalışanlar görev/ünvana göre incelendiğinde; 12 yönetici
sağlık personeli (%3,0), 325 sağlık personeli (%81,3), 25
yönetici idari personel (%6,3), 32 idari personel (%,8,0), 6
diğer personel (%1,5), görülmektedir. Araştırma katılanlar
2,2375 (ss. ,70166) ortalama ile sağlık personelidir. Sağlık
personelinin birim (kurum) kıdemlerine göre dağılımları

Katılımcıların Hastanedeki Kalite Sistemi hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla, HKS’ye verdikleri cevapların
sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.
Sağlık çalışanlarının “Sağlık Hizmeti sunumunda HKS
Uygulamalarını etkili buluyorum” ifadesine katılma düzeyi
X: 4,2350’dir. Çalışanlar kaliteli sağlık hizmeti sunumunda
HKS uygulamalarını etkili bulduklarını belirtmişlerdir.
“Verilen eğitimlerin kaliteli sağlık hizmeti sunumunda
olumlu etkileri oldu” dağılımları incelendiğinde 3,2775 değeri ile orta düzeyde katıldıkları görülmektedir.
HKS’ye verilen cevapların öğrenim durumu değişkenine
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan

Tablo 3: HKS’ye Verilen Cevapların Sonuçları
01-04 Mart 2016, Antalya
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Çalışanlar eğitim durumlarına incelendiğinde ise; 14’ü ortaokul mezunu (%3,5), 99’u lise mezunu (%24,8), 274’ü üniversite (%68,5), 13’ü ise yüksek lisans/doktora (%3,3) mezunu olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanlar 3,7150
(ss. ,58277) ortalama ile üniversite mezunudur.

incelendiğinde ise 2,9525 (ss. 1,07384) ise 11-15 yıl arasında çalışanlardır. Buna göre mesleki kıdem değişkeni 4
sınıf olarak düzenlenmiştir.
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Maddeler

N

–
X

ss

Sağlık Hizmeti sunumunda HKS ve HKS Uygulamalarını etkili buluyorum.

400

4,2350

,67149

HKS Uygulamaları bölümümde işimi kolaylaştırdı

400

3,5950

1,21848

HKS Uygulamaları zaman kaybına yol açıyor.

400

2,5800

,98286

Çalıştığım birimi HKS Uygulamalarında başarılı buluyorum

400

3,9050

,42002

HKS Uygulamalarının mesleki gelişimimize katkısı olduğunu düşünüyorum

400

4,1175

,54721

Hastane genelinde HKS Uygulamalarında kişiler arası iletişimi yeterli buluyorum

400

2,5950

1,11987

HKS Uygulamalarında hasta mahremiyetine uyulduğunu düşünüyorum.

400

3,2775

,93685

HKS Uygulamalarında yönetimden yeterli desteği alabiliyorum.

400

4,1625

,51649

Yönetim çalışanların görüş ve önerilerini dikkate alıyor.

400

2,8400

1,27218

HKS uygulamalarının sürekliliği ve kalitesi için yönetimin tutarlılığı yeterlidir.

400

HKS Uygulamalarının hastanemizde uygulandığına inanıyorum.

400

3,5525

,83305

3,2475

,95840

HKS Dokümanlarının uygulamadaki önemi hakkında yeterli bilgim var.

400

3,4425

,89369

Kalite ile ilgili yeterli düzeyde eğitim verildi.

400

3,2725

,86320

Verilen eğitimlerin kaliteli sağlık hizmeti sunumunda olumlu etkileri oldu.

400

3,2775

,93685

Çalıştığım bölümden memnunum.

400

3,9125

,91210

Çalıştığım bölümde gerekli araç ve donanımın yeterli olduğunu düşünüyorum.

400

2,9500

1,18152

Çalıştığım bölüm ile ilgili mevzuatlara kolaylıkla erişebiliyorum.

400

3,8675

,45327

Herhangi bir riske maruz kaldığımda (enfeksiyon, fiziksel şiddet, kesici delici alet, mobbing, v.b.) rahatlıkla
bildirimde bulunabiliyorum.

400

3,8650

,45529

Hasta Güvenliği ile ilgili uygulama hatalarını(düşme riski, yanlış hasta yanlış ilaç, yanlış kan transfüzyonu,
v.b.) rahatlıkla bildirimde bulunabiliyorum.

400

3,7425

,72630

HKS Uygulamalarının, Hasta güvenliğine katkısı olduğunu düşünüyorum.

400

3,3500

,97974

HKS Uygulamalarının, Çalışan güvenliğine katkısı olduğunu düşünüyorum.

400

3,1575

1,28913

HKS Uygulamalarının, İlaç Güvenliği ile ilgili hataları azalttığını düşünüyorum.

400

3,7750

,65226

HKS Uygulamalarının, Düşme Riski ile ilgili hataları azalttığını düşünüyorum.

400

3,8675

,45327

HKS Uygulamalarının, Kan Transfüzyonu ile ilgili hataları azalttığını düşünüyorum.

400

3,9125

,42461

HKS Uygulamalarının, Güvenli Cerrahi ile ilgili hataları azalttığını düşünüyorum.

400

3,9225

,38971

HKS Uygulamalarının, Kimlik Doğrulaması ile ilgili hataları azalttığını düşünüyorum

400

3,8400

,76542

HKS Uygulamalarının, Bilgi Güvenliği ile ilgili hataları azalttığını düşünüyorum.

400

3,8650

,45529

Çalıştığım bölümde Atık Yönetimi etkin bir şekilde uygulanıyor.

400

4,1625

,51649

SÖZEL BİLDİRİLER

–
f, X ve ss Değerleri
ANOVA Sonuçları
Puan

(HKS) Ölçeği

Gruplar

N

–
X

ss

Ortaokul

14

4,0714

,82874

Lise

99

4,2727

,58586

Üniversite

274

4,2299

,69671

Yükseklisans

13

4,2308

,59914

F

p

,718

,042

Eğitim düzeyi arttıkça HKS uygulamaları üzerindeki algı
düzeyi de artmaktadır. Ortaokul ve lise mezunlarına göre;
HKS uygulamaları zaman kaybına yol açmakta, hastane genelinde HKS uygulamalarında kişiler arası iletişimi yeterli bulmadıkları, yönetimin çalışanların görüş ve
önerilerini dikkate almadıklarını, çalıştıkları bölümde gerekli araç ve donanımın yeterli olmadığı, HKS uygulamalarının hasta güvenliğine katkısının olmadığı görülmektedir.
Yükseklisans mezunları ise; hastanelerinde HKS uygulamalarının uygulanmadığını, HKS dokümanlarının uygulamadaki önemi hakkında yeterli bilgilerinin olmadığını,
HKS uygulamalarının çalışan güvenliğine katkısının olmadığını düşünmektedirler.
HKS’ye verilen cevapların görev-unvan değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlarına bakıldığında
ise gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark
bulunamadığı Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5: HKS’ye Verilen Cevapların Görev/Unvan
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını
Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans
Analizi (ANOVA) Sonuçları
–
f, X ve ss Değerleri
ANOVA Sonuçları
Puan

(HKS) Ölçeği

Gruplar

N

–
X

ss

Yönetici
Sağlık
Personeli

12

3,6667

1,37069

Sağlık
Personeli

325

3,5785

1,22127

Yönetici İdari
Personel

25

3,5600

1,32539

İdari
Personel

32

3,7500

1,04727

F

p

,851

,059

HKS uygulamalarına ilişkin verdikleri cevapların kurumda
çalışma süresi değişkenine göre fark edip etmediğini belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamadığı
Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6: HKS’ye Verilen Cevapların Kurumda Çalışma Süresi
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını
Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi
(ANOVA) Sonuçları
–
f, X ve ss Değerleri
ANOVA Sonuçları
Puan

(HKS) Ölçeği

N

–
X

ss

2-5yıl

57

3,9825

,91595

6-10yıl

56

4,2857

,52964

11-15yıl

153

4,2484

,66175

16yıl ve üstü

134

4,3060

,59101

F

p

3,214

,056

Araştırma sonuçlarına göre; sağlık çalışanlarının, yaş ilerledikçe HKS uygulamaları algılarında değişiklikler görülmediği söylenebilir.
2-5 yıl arasında çalışanlar; HKS uygulamalarının çalışan
güvenliğine katkısı olduğunu düşünmediklerini, çalıştıkları bölümde gerekli araç ve donanımın yeterli olmadığını,
yönetimin çalışanların görüş ve önerilerini dikkate almadığını, belirtmişlerdir. 6-10 yıl arasında çalışanlar ise; HKS
uygulamalarının zaman kaybına yol açtığını; 11-15 yıl arasında çalışanlar, hastane genelinde HKS uygulamalarında
kişiler arası iletişimi yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir.

7.

Ancak yönetici sağlık personeli ve yönetici idari personelin
HKS uygulamaları hakkındaki algılarının, sağlık personeli,
idari personel ve diğer personele göre daha yüksek olduğu söylenebilir.

Gruplar
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Tablo 4: HKS’ye Verilen Cevapların Öğrenim Durumu
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını
Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi
(ANOVA) Sonuçları

İdari personel; HKS uygulamalarının zaman kaybına
yol açtığını düşünürken, yönetici sağlık personeli, HKS
Uygulamalarının mesleki gelişimlerine katkısı olduğunu
düşünmektedir. Yönetici sağlık personelleri; hastane genelinde HKS uygulamalarında kişiler arası iletişimi yeterli
bulmazken; idari personel, çalıştıkları birimi HKS uygulamalarında başarılı bulmaktadır. Yönetici idari personel,
yönetimin çalışanların görüş ve önerilerini dikkate almadığı belirtirken; idari personel, çalıştıkları bölümde gerekli
araç ve donanımın yeterli olmadığını düşünmekte; diğer
personel ise, HKS uygulamalarının çalışan güvenliğine katkısı olmadığını düşünmektedir.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

tek yönlü varyans analizi (Anova) testinde, gruplar arasında farklılığın istatistiksel açıdan önemli olduğu Tablo 4’te
görülmektedir

TARTIŞMA

Somunoğlu ve diğerlerinin; “Denizli İli Sağlık Sektöründe
Çalışan Yöneticilerin Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite
Standartlarına İlişkin Perspektifleri” konulu çalışmaları
sonucunda yöneticilerin büyük çoğunluğunun kalite belgesine ilişkin yeterli bilgisinin olmadığı ortaya çıkmıştır.
Bununla birlikte yöneticiler kalite çalışmalarında ekip yaklaşımının önemine vurgu yapmışlardır (Somunoğlu, vd.,
2013: 387-388).
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Çalışmamızın sonuçları incelendiğinde ise; sağlık yöneticileri ve çalışanlarına önemli görevler düşmekte, görev
yaptıkları kurumun HKS uygulamalarını, bu uygulamaları
etkileyen yetersizlikleri ve HKS uygulamalarının olası etkilerini yakından izlemeleri gündeme gelmektedir. Sağlık
çalışanlarının konuya ilişkin farkındalık düzeyinin artırılmasının ve eksiklerinin giderilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu uygulamaların uzun vadede verilen hizmetin kalitesini ve kurumun performansında artış
sağlayacağını düşünmeleri, katılımcı yönetim anlayışını
benimsemeleri ve personelin nitelikli olmaları; bu amaçla
da eğitim verilmesi gerektiğine değinmeleri önemli bulgular arasındadır. Bu görüşe sahip olan ve görev yaptıkları kurumun ve kendi eksiklerinin farkında olarak gerekli
önlemleri alan sağlık çalışanlarının daha etkili, kaliteli ve
toplumun beklentilerine uygun sağlık hizmeti verilmesi
anlamında katkıları olacağı düşünülmektedir. Sonuçlar
Somunoğlu ve arkadaşlarının çalışmasıyla paralellik
göstermektedir.
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SÖZEL BİLDİRİLER

Yönetim çalışanların kalite konusundaki görüş ve önerilerini dikkate almalıdır. Ancak Atik vd. çalışmalarında çıkan
sonuç; HKS uygulamalarında hastane çalışanlarının yönetimden yeterli desteği bulamadıkları ve yönetimin hastane çalışanlarının kalite konusundaki görüş ve önerilerini
dikkate almadığı yönünde çıkmıştır (Atik, vd. 2013: 193).
Konuyu bu boyutuyla incelendiğinde hastane çalışanlarının HKS’nin uygulanması konusunda yönetimden yeterli
desteği aldıkları sonucuyla çeliştiği, fakat yönetimin çalışan personelinin görüş ve önerilerini dikkate almadığı sonucu ile örtüştüğü görülmektedir.
İşletmelerin iyi hizmet sunumunda HKS’nin etkili olduğu
söylenebilir. Sağlık işletmelerinde çalışan personelin kalite eğitimini yeterli düzeyde almış ya da almamış olması
HKS etkililiğini etkilediği görülmüştür. Sonucun Atman’ın
çalışmasıyla uyumlu olduğu görülmektedir. HKS uygulamaları esnasında çalışanlar, standartlar konusunda bilgilendirilmelidir. Çalışanların konuyla ilgili farkındalıklarının
oluşturulması zaman alsa dahi verilen talimatları bilmeli
ve uygulamaları gerekmektedir. Bilhassa hastane verimliliği ile HKS arasındaki olumlu ilişki çalışanlara anlatılmalıdır. Çalışanların bu konudaki eğitim eksikliği giderilmeli,
onların görüşleri alınmalıdır (Atman, 2011: 123).
Çalışan güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması, personelin iş tatminini ve motivasyonunu artırdığı için daha kaliteli bir hizmet sunumu gerçekleştirilmiştir. Çalışanlar,
hasta ve çalışan güvenliğine yönelik tedbirlerin alınmasını, enfeksiyon riskini ve kimlik doğrulaması ile ilgili hataları minimize ettiğini düşünmektedirler. Hasta
Güvenliği ile ilgili uygulama hatalarını(düşme riskine,
yanlış hastaya yanlış ilaç, yanlış kan transfüzyonu) gibi
durumlarda rahatlıkla bildirimde bulunabildikleri ve
aynı zamanda hastane çalışanlarının büyük bir kısmının
HKS Uygulamalarının Hasta Güvenliğine katkısı olduğunu düşünmektedirler (Atik, vd. 2013: 193). Bu sonuçlar,
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çalışmamızın sonuçları ile örtüşmekte ise de anketimizde
HKS’nin Çalışan Güvenliğine katkısının olup olmadığı sorusuna çalışanlar olumsuz beyan verdiklerinden, bu yönüyle
farlılık göstermektedir.

8.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmamızda, kaliteli sağlık hizmeti sunabilmede, HKS
uygulamalarının etkili olduğu sonucu çıkmıştır. Kalite anlayışında sübjektif bir durum söz konusu olduğu için kalitenin değerlendirilmesi kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Sunulan sağlık hizmetinin, değişkenliğini minimum
düzeye indirip belli bir standartta hizmet verebilmenin
en rasyonel yolu Kalite Yönetim Sistemidir. Kaliteyi ancak
ölçerek yönetmek mümkündür. Kalite Yönetim Sistemi
sağlık işletmesinin tüm işlemlerinde prosesleri kullanmış
ve her sürecin kaliteli olmasını ve böylelikle kaliteli bir bütüne sahip olabilmeyi amaçlamıştır. Bu anlayış sürdürüldüğünde kalitenin sürekliliği de sağlanmış olacaktır. Bu
da beraberinde en düşük maliyetle kaliteli hizmet verebilmeyi getirecektir. Kalite Yönetim Sistemi ile çalışanların
motivasyonu sağlanacak, çıktılar sürekli izlenerek, sürekli
iyileştirme sağlanacak ve problemler çıkmadan gereken
önlemler alınacaktır. Sonuçta işletmenin verdiği hizmetin
kontrolü de sağlanmış olacaktır.
Sağlık personelinin kalite felsefesini tam olarak kavrayamamış olmasının nedenlerinden biri de bu konuda personele verilen eğitimin eksik kalmasıdır. Bu konuda personelin sürekli eğitimlerle güncellenmesi, sağlık personelinin
kalite farkındalığını artıracağı gibi kalitenin oluşturulması
ve yükseltilmesinde önemli bir unsur olacaktır. Çünkü kalite anlayışı oturmuş sağlık çalışanları, faaliyetlerde bilinçli
hareket edecek ve bu eş güdüm sayesinde kaliteli sağlık
hizmeti bakımı verilecektir. Çalışmamızda eğitim düzeyi
arttıkça HKS uygulamaları üzerindeki algı düzeyi de artmaktadır. Bu farklılığın, eğitim seviyesi arttıkça insanların beklentilerinin artmasından ve değerlendirmelerinde
daha ayrıntıcı olmalarından kaynaklandığı düşünülebilir.
Sistem içerisinde sağlık kuruluşlarını motive edici ve teşvik
edici unsurlar yer almalıdır. Bu sayede personelin kalite
faaliyetleri içerisinde isteyerek yer alması sağlanmış olur.
Yine personel motivasyonunun artırılmasında ve kaliteli
hizmet vermenin bir gereği olarak çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi gerekir. Motive olmamış sağlık personelinin kaliteye katkısı olması beklenemez. Çalışmamızda
çalışanların çalıştığı birimden memnun musunuz? sorusuna ve çalıştığınız birimde gerekli araç ve donanımın
yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? sorusuna kararsız
cevabını verdikleri görülmektedir. Nitekim çalışmamızda,
idari personelin hastanede uygulanan HKS’yi sahiplenmediğini, zaman kaybı olarak değerlendirdiklerini görmekteyiz. Personelin çalıştığı birimdeki araç ve donanımın
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Çalışmamızda, yönetimin HKS uygulamaları konusunda personele destek verdikleri ancak çalışan personelin
görüş ve önerilerini dikkate almadığı sonucu çıkmıştır.
Yönetimin, çalışan personelin HKS uygulamaları konusundaki dirençlerini kırabilmesi için personelin görüş ve
önerilerini dikkate almalıdır. Bu konuda personelin uygulamalara adaptasyonları sağlanmalıdır. Personel görüş
ve önerilerinin dikkate alınmadığı bir sistemin yürümesi
mümkün değildir.
Sonuç olarak; sağlık hizmetleri sunumunda kalite kavramının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Söz konusu insan hayatı olduğu için hata payının sıfır olması gerekir.
Öyleyse insan ve toplum sağlığının korunması açısından
sağlık kuruluşlarının kalite anlayışını benimsemesi ve uygulaması gerekir.
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Hastaların güveninin kazanılmasında ve memnuniyetinin
artırılmasında sağlık kuruluşunun fiziki şartları, dış görünümü, temizlik, ısıtma, soğutma gibi önemli faktörlerin
tıbbi bakım hizmeti vermeye uygun olması gerekir. Gerekli
fiziksel şartların sağlanması çalışanların motivasyonunun
sağlanması açısından son derece önemlidir. Tıbbi bakıma
uygun olmayan fiziksel şartlarda HKS uygulamalarının sonuç vermesi mümkün değildir. Hastane enfeksiyonlarının
önlenmesinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin
yürütülmesi hasta ve çalışan güvenliği bakımından oldukça önemlidir.

KAYNAKLAR
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yeterli seviyeye getirilmesi, birimde uygulanan proseslerin gözden geçirilerek kişiler arası iletişimin geliştirilmesi,
HKS’nin başarıya ulaştırılmasında önemli hususlar arasında sayılabilir.
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Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EA Hastanesi, drshenol@yahoo.com

Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ) sağlık hizmeti ile ilişkili infeksiyonlar içinde önemli bir orana sahiptir. CAİ hızını kontrol altına
almak için CAİ sağlık kurumu içinde takibi, risk faktörlerinin analizi ve ulusal ve uluslar arası kılavuzlarına uyumun izlenmesi
gereklidir. Bu çalışmada, merkezimizdeki Göğüs Cerrahisi kliniklerinde, 2012-2015 yıllarında hastane infeksiyonu (Hİ) hızları,
etkenleri ve antibiyotik profilaksisine uyum oranları araştırılmıştır. Veriler, İKE surveyans formlarının ve kalite indikatör
formlarının retrospektif olarak taranması ile toplanmıştır. Cerrahi kliniklerle idari temsilcilerle birlikte eğitim ve bilgilendirme
toplantıları yapılmıştır. Yıllar arasında hasta sayısı ve ameliyat sayısı açısından belirgin fark saptanmamıştır. CAE hızları 2012
yılından sonra düşmüştür. En sık izole edilen etken Pseudomonas aeruginosa olarak bulunmuştur. Postop infeksiyon hızı, torasik
cerrahi kategorisinde Türkiye ortalamasının altında bulunmuştur. Cerrahi profilaktik antibiyotik uygulamasında, uygunsuz
kullanımda süre uygunsuzluğu ön plandadır. Uygun profilaktik antibiyotik kullanımında 2013 ve 2015 yılında anlamlı bir iyileşme
görülmektedir. Bu çalışmada, CAİ hızında düşme ve antibiyotik proflaksi uygunluğunda artış için birebir eğitim ve idari desteğin
sağlanmasının önemi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmeti ile ilişkili infeksiyonlar, cerrahi alan infeksiyonları, profilaksi

EFFSURGICAL SITE INFECTION AND PROPER ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS RATES IN OUR HOSPITAL
SUMMARY
Surgical site infections have important ratio in healthcare related infections. Surveillance and root analysis of SSIs and also
following adherence to national and international guides are necessary for controlling of SSIs. In this study, rates and isolates
of SSIs and ratio of proper antibiotic prophylaxis between 2012 and 2015 years in chest diseases clinics in our center. Data was
collected retrospective scanning the surveillance forms of infection control team and indicator forms of quality control system.
Numbers of meetings were performed for training and awareness with surgical clinics association with hospital manager. No
significant difference was not determined as terms of patient number, operation number in years. SSIs rates were dropped
after 2012. Pseudomonas aeruginosa was identified as most frequent isolate. Postoperative infection rates were found under
average rates of Turkey in thoracic surgery category. Duration of antibiotic usage is in the foreground of the inappropriate
part of surgical antibiotic prophylaxis. A significant improvement was seen in proper prophylactic antibiotic usage in 2013 and
2015. Importance of training and administrative support was emphasized for decreasing SSI rates and increasing appropriate
prophylactic antibiotic usage in this study.
Keywords: Healthcare associated infections, surgical site infections, prophylaxis

1. GİRİŞ
1.1.

Sağlık hizmeti ile ilişkili cerrahi alan
infeksiyonları

Başvuru anında mevcut olmayan, başvuru sırasında inkübasyon döneminde olmayan, hastanede alınan, hastanede ortaya çıkan veya hasta taburcu olduktan sonra ortaya
çıkan enfeksiyonlardır. Hasta morbidite ve mortalitesinde
artış, Ekonomik kayıp, hastane yatağının daha uzun işgal
edilmesi, işgücü kaybı, dirençli mikroorganizmaların ortaya çıkmasıdır (Horan vd., 2008: 310)
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1.2

Cerrahi alan enfeksiyonları

CAİ, hastane infeksiyonları arasnda halen ilk sıralarda yer
almaktadır (Burke, 2003: 652). CAİ mortalite ve morbiditeyi artıran en önemli faktörlerden biridir. CAİ, hastaların
daha fazla antibiyotik almasýna, antibiyotik direnci sorunun, tedavi maliyetlerinin ve hastaların hastanede kalma
sürelerinin artmasına yol açan bir durumdur. Değişen tanımlara göre CAİ yüzeyel insizyonel (bazı ameliyat türlerinde ameliyat sonrası 30 gün içinde), derin insizyonel (ameliyat türüne göre 30 veya 90 gün içinde) ve organ-boşluk
enfeksiyonları (ameliyat tipine göre ameliyattan 30 veya
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90 gün sonra gelişen) olarak sınıflandırılır (cdc.gov/nhsn/
pdfs/pscmanual/9pscssicurrent.pdf, 2015). Ülkemizde
2005 yılından beri hastane infeksiyonları sürveyansı CAİ
oranları ve antibiyotik profilaksi oranlarını da kapsayacak şekilde “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrolü
Yönetmeliği”ine göre yapılmaktadır (Refik Saydam
Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, 2010).

enfeksiyon ekibi tarafında doldurulan sürveyans formları, enfeksiyon kontrol komitesi toplantı tutanakları, hizmet kalite standartlarında belirtilen CAİ takip ve profilaksi
indikatörleri ve hastane bilgi yönetim sistemindeki hasta
bilgileri kullanılmıştır.

1.3.

Olgu tanımları ve olgu hızları CDC ve UHESA/infline hastane infeksiyonları ölçütlerine göre tanımlanmıştır ve hesaplanmıştır (postop infeksiyon sayısı/operasyon sayısı x
100) (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, 2010:
48). Etken mikroorganizmalar ve hastanemizin mikrobiyoloji laboratuvarında CLSI/EUCAST ölçütlerine göre belirlenmiştir (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2014: 8).

1.4.

Çalışmanın amacı

Bu çalışmada, merkezimizdeki Göğüs Cerrahisi kliniklerinde, 2013-2015 yıllarında hastane infeksiyonu (Hİ) hızları, etkenleri ve antibiyotik profilaksisine uyum oranları
araştırılmıştır.

2.
2.1.

KAPSAM VE YÖNTEM
Hastalar

Hastanemiz Göğüs Cerrahisi Kliniklerinde (iki klinik) 2012
ve 2015 yılları arasında yatan ve ameliyat olan hastalar çalışmaya alınmıştır.

2.2.

Verilerin toplanması

Göğüs Cerrahisi Klinikleri, İnfeksiyon Kontrol Ekibinin (İKE)
aktif, prospektif sürveyans alanlarından biridir. Hastane

2.4.

Cerrahi antibiyotik profilaksi uyum
oranlarının hesaplanması

Profilaksi uyumu hastanemizde enfeksiyon kontrol komitesinin hazırladığı antibiyotik kullanma rehberi doğrultusunda takip edilmektedir. Profilaksi gerekliliği yara
sınıfı kategorisine göre belirlenmektedir (Tablo 1). Yapılan
incelemede yara sınıfının doğru kaydedilmediği de fark
edilmiş ve gerekli eğitim verilmiştir. CAİ oranları ve antibiyotik profilaksisi uyum oranları için hizmet kalite standartları gereği hedefler belirlenmiştir. Hedeflenen indikatör oranlarının altında kalan uyum oranları saptandığında
konu ile ilgili düzeltici önleyici form doldurularak işlem
başlatılmaktadır.

3.
3.1.

BULGULAR VE SONUÇ
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Bu amaçla ameliyat öncesi (traş, cilt temizliği, burun taşıyıcılığı dekolonizasyonu, diyabetin regülasyonu gibi),
ameliyat sırasında (antimikrobiyal profilaksi, kanama
kontrolü, iyi teknik, ortamın ventilasyonu gibi), ameliyat
sonrası yara bakımı önlemleri gibi bir çok parametre vardır (Bratzler ve Houck, 2003: 399). Ayrıca sürveyans, geri
bildirim ve sağlık kuruluşlarının birbiri ile karşılaştırılmasında kalite parametresi olarak değerlendirilmesi de tüm
sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonların kontrolünde yardımcıdır (Mangram vd., 1999: 275).

CAİ saptanması

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

CAİ önlenmesi

2.3.

Bulgular

CAİ indikatör hedefimiz 2012 yılında %5, 2013 ve takibeden yıllarda %3 olarak belirlenmiştir. Cerrahi profilaksi takip indikatöründe de uyum oranı %75 olarak planlanmıştır. CAİ hızı hedefleri tutturmakla beraber 2012 yılından

Tablo 1: Kontaminasyon derecesi ve infeksiyon riskine göre cerrahi işlemlerin sınıflandırılması.
Yara sınıfı

Temiz

Özellik

Temiz-kontamine

Kontamine

Kirli

Atravmatik, aseptik teknikten Gastrointestinal veya
sapma yok, gastrointestinal,
solunum sistemi açılmış
genitoüriner
ancak yayılım yok
ve solunum sistemi açılmamış

Genitoüriner ve
gastrointestinal sistem
açılmış, aseptik teknikten
sapma

Akut inflamasyon,
infekte safra veya idrar,
gastrointestinal sistemden
belirgin yayılma, aseptik
teknikten belirgin sapma,
Pürülan inflamasyon (apse
vb.) ve perfore organ

Profilaksi şekli

Profilaksi (?)

Profilaksi

Tedavi (?)

Tedavi

Profilaksi verilmez ise
enfeksiyon riski (%)

0-1,5

2-4

7-10

10-40
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Hasta
Sayısı

Hasta
Günü

Ameliyat
Sayısı

Toplam (CAE)
sayı (%)

CAE Yüzeyel
sayı (%)

CAE Derin
sayı (%)

CAE Organ
sayı (%)

CAE Türkiye
ortalaması

2012

2144

18213

823

32 (%3.9)

4 (%0.5)

5 (%0.6)

23 (%2.8)

4.4

2013

1857

15984

818

10 (%1.25)

0

2 (%0.25)

8 (%1)

2,5

2014

2058

15967

871

19 (%2.2)

4 (%0.5)

0

15 (%1.7)

2.8

2015 ilk 6 ay

1037

8174

432

10 (%2.3)

1 (%0.2)

0

9 (%2)

-

itibaren düşme göstermiştir. Profilaktik antibiyotik uygunluğu 2012 yılında hedefin çok altında kalmıştır. Eğitim ve
farkındalık toplantıları yapılmış ve 2013 yılında hedeflenen değerlere düşmüştür. Ancak 2014 yılında oranlarda
olumsuz değişiklikler izlenmiştir. Eğitim ve klinik toplantıları yinelenmiştir. 2015 yılında ilk altı aylık sonuçlara göre
infeksiyon hızı ve proflaksi uyum oranları hedefler içinde
seyretmektedir (Tablo 2 ve 3). Postop infeksiyon hızı, torasik cerrahi kategorisinde Türkiye ortalamasının altında
bulunmuştur (hastaneenfeksiyonlari.thsk.gov.tr, 2015).
01-04 Mart 2016, Antalya
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Tablo 2: CAİ olgu sayı ve hızları

Cerrahi profilaktik antibiyotik uygulamasında, saptanan
uygunsuzluk büyük oranda seçilen antibiyotik değil verilen sürenin uzunluğu ile ilişkilidir. Profilaktik antibiyotik
kullanımında 2015 yılında anlamlı bir iyileşme görülmektedir (Grafik 1).
Ayrıca yara sınıflarının doğru olarak kaydedilmesi profilaksi/tedavi arasındaki kaymayı önlediği için gerçek profilaktik antibiyotik kullanım oranlarını ortaya çıkarmıştır.
CAİ etkenleri açısından en sık P. aeruginosa izole edilmiştir.
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(antibiyotik)
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%21
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%1.5
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3.2.

Sonuç

Bu çalışmada, CAİ hızında düşme ve antibiyotik proflaksi uygunluğunda artış için birebir eğitim ve idari desteğin
sağlanmasının önemi vurgulanmıştır.
Uluslararası ölçütlere göre surveyans yapılması, CAİ izlenmesi ve karşılaştırma yapılması, iyileştirme çalışmalarına
rehberlik etmesi açısından gereklidir. Sağlık hizmeti ilişkili
infeksiyonların kontrolünde standart infeksiyon kontrol
önlemlerinin uygulanması, infeksiyon kontrol eğitiminin
periyodik olarak verilmesi ve sürveyans sonuçlarının geri
bildirimi önemlidir. Hizmet kalite standartları açısından
da izlenebilirlik, iyileştirme hedefleri konması ve hedefe
ulaşma durumunun takibi gereklidir.
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Grafik 1. CAİ hızları ve profilaksi uyum oranlarının yıllara göre
değişimi

SÖZEL BİLDİRİLER
SB-665
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1

Kurumsal itibar, bir kurum hakkında toplum tarafından edinilen görüşlerin tümünü kapsamaktadır. Günümüzde iş hayatında
meydana gelen hızlı değişimin neticesinde kurumsal itibar önemini artırmıştır. Bu kapsamda çalışmanın amacı itibar yönetimi
kavramını açıklayarak, sağlık kurumunda çalışan idari yöneticilerin kurumsal itibara bakış açılarını tanımlamaktır. Araştırmanın
örneklemini 85 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Araştırmada Walsh vd. (2007)’nin Kurumsal İtibar Yönetimi ölçeği kullanılmıştır.
Elde edilen verilerin istatistiki anlamlılığı test edilmiştir. Çalışanların kurumsal itibarı koruma işini temel bir görev olarak kabul
etmesi ise yönetimin çalışanlara kurumsal itibar sürecindeki rollerini ve sorumluluklarını artırması ile mümkün olabilmektedir.
Bu nedenle kurumlar, tüm düzeylerdeki çalışanlarını kurumsal itibar sürecine katılmaları konusunda teşvik etmelidir.
Anahtar Kelimeler: İtibar, kurumsal itibar, kurumsal itibar yönetimi, hastane.

PERCEPTION OF CORPORATE REPUTATION OF HOSPITAL MANAGERS: AN EXAMPLE OF EDUCATION AND RESEARCH
HOSPITAL
SUMMARY
Corporate reputation, covers the full range of views about a company acquired by the society. Today, as a result of the rapid
changes occurring in business it has increased the importance of corporate reputation. In this context, the study aims to explain
the concept of reputation management, corporate reputation is to identify administrative managers working in health care
point of view. The sample of the study consisted of 85 health professionals.In this research, Walsh et al. (2007) ‘s Corporate
Reputation Management scale is used. Statistical significance of the data obtained was tested. The roles and responsibilities
of corporate reputation management to the employees in the precess, it is possible to transfer if employees a great job of
protecting the corporate reputation is considered to be a basic task. Therefore corporation, they should encourage to the
process of corporate reputation on employees in all level to join.
Keywords: Reputation, corporate reputation, corporate reputation management, hospital

1. GİRİŞ
Örgütlerin kalite algısı ve performansı açısından itibar
olgusu hayati önem taşımaktadır. Bu durum örgütlerin
fiziki, iktisadi ve entelektüel değerlerine daha çok ağırlık
verilmesini zorunlu kılmaktadır. Güçlü bir örgütsel itibar;
örgüte yoğun rekabet ortamında avantaj sağlamaktadır.
Günümüzün iş dünyasında meydana gelen hızlı değişime
bağlı olarak örgütsel itibar, gün geçtikçe önemini arttırmaktadır. Bununla birlikte gelecekte örgütlerin yaşamlarını devam ettirebilmelerinde belirleyici rol üstleneceği
öngörülmektedir.
Örgütsel itibar olgusu; bir örgüt hakkında toplum tarafından edinilen görüşlerin tümü, karar ve yaklaşımları
ifade etmektedir. Ayrıca örgütlere karşı edinilen inanç
ve örgütün çevresine verdiği imajı da içerisine alan geniş
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çaplı bir kavramdır. Farklı bir ifade ile örgütsel itibar,
örgüte yönelik tüm yaklaşımların bütünüdür. Örgütsel
itibarın önemini, kurumlar yitirdiği zaman anlamaktadır.
Örgütsel itibarın tanımı yapılırken, birçok ortak grupların
kurum üzerinde derinlemesine düşüncelerinden yararlanılmaktadır. Ortak itibar; kurumun marka değeri hakkında tüketicilerin, girişimcilerin, personellerin ve halkın duygusal tepkileri olarak açıklanmaktadır.
Örgütsel itibar işletme, kamu kurumları veya kâr amacı
olmayan kurumların başarıları ve başarısızlık durumlarıyla
direk ilişkilidir. Bunun yanında itibar, çalışanların ve müşterilerin ilgisini çekerek kurumun başarısına ve diğer bütün
ortakların desteğinin sağlanmasına imkân vermektedir.
Bu bağlamda çalışmanın amacı itibar yönetimi kavramının
açıklanarak, kurumlar açısından önemini, gerekliğini ve
yokluğunun oluşturacağı boşluğun ortaya konulmasıdır.
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Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci
bölümünde itibar yönetimi hakkında genel bilgiler
verilerek, kurumsal itibarı oluşturan kriterler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde itibar yönetimin
kurumlara sağladığı avantajlar ortaya konulmuştur. Son
bölümde ise bu araştırmanın amacına bağlı olarak gerçekleştirilen araştırmanın yönteminden, bulgulardan ve
sonuçtan bahsedilmiştir.
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2.

İTİBAR YÖNETİMİ

İtibar; her hangi bir kişi, olgu veya kurumun, insanlar üzerinde bıraktığı değerler bütünüdür. İtibar aynı zamanda
kişinin veya kurumun ne kadar takdir gördüğü ve beğenildiği şeklinde ifade edile bilinir. 1990’lı yıllardan itibaren
günümüzde kadar hem akademisyenler, hem de uygulamacılar tarafından yapılan itibar hakkında araştırmaların
pazarlama, marka, kurumsal çalışmalar, iletişim, stratejik
yönetim ve benzeri alanlarda oldukça hızlı bir gelişme kat
ettiği gözlenmektedir (Uzunoğlu ve Öksüz, 2008).
Örgütlerin başarısı için itibar olgusu hayati önem taşımaktadır. Bu durum kurumun fiziki, iktisadi ve entelektüel değerlerine daha çok ağırlık verilmesini zorunlu kılar. Güçlü
bir örgütsel itibar; kuruma rekabet ortamında avantaj
sağlamaktadır. Bununla birlikte itibar, çalışanların ve müşterilerin ilgisini çekerek kurumun başarısına ve diğer bütün ortakların desteğinin sağlanmasına destek olmaktadır
(Özalp vd., 2010).
Kurumların itibarı; müşteri, çalışan, toplum gibi iç ve dış
paydaşların organizasyona bakış açılarını etkilemektedir.
Kurumsal itibar, aynı zamanda ulaştırılmak istenen iletilerin hedef alıcılara daha kolayca iletilmesini sağlayarak,
ürün ve hizmetlerden tüketicileri haberdar ederek tercih
edilebilirliği arttırmaktadır. Çalışanlar, bir organizasyonda
yer alma kararı alacakları ya da işletmeye yatırım yapacakları zaman, o kurumun itibarını göz önünde bulundurarak
karar almaktadırlar. İtibar kavramı, somut olmayan bir
değer olmasından dolayı; başarılı girişimciler büyümenin
doğru kişiler ile ve güçlü bir itibara sahip organizasyonlar
ile çalışmaktan geçtiğini bilmektedirler. Gerçekleştirilen
birçok yatırımın arka planında kurumların itibarı ve marka
değerleri olduğu görülmektedir (Özkan, 2009).

3.

3.1.

KURUMSAL İTİBARI OLUŞTURAN
KRİTERLER
Duygusal Çekim

Tüketicilerin firmanın veya kurumun kültür ve değerlerini algılamasını, firma hakkında iyi izlenimlerle, takdir ve
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güvene sahip olmayı bünyesinde barındırmaktadır. Her
firmanın hissedarları ile ürün ve hizmetler arasında meydana getirdiği bağ duygusal çekim olarak ifade dilmektedir. Duygusal çekim, işletmenin ürettiği ürün veya hizmetlerin değerini, müşterilerce ne kadar beğeni ve saygı
gördüğünü, takdir edildiğini göstermektedir. İşletme ile
arasında hissiyata dayalı bir bağ bulunan personel, kendini örgüt ile daha kolay özdeşim sağlayarak neticede
güvenilir ve sadakat ile bağlı bir çalışan dönüşerek örgütsel itibarın sağlamlaşmasını pozitif yönde etkileyecektir.
Örgütün çalışma ortamları, çalışma koşulları, personellerine ve hissedarlarına sağladığı eğitim olanakları, örgütsel
kültürü geliştirme çalışmaları ve benzeri konular da örgütsel itibarı direk ve dolaylı olarak etkilemektedir (Tonus,
2011).
Örgütler, yaklaşımlarını ve anlayışlarını belirlerken
hissedarlarına danışmalı ve ortak bu anlayışın ürünleri
ile ilgili iletileri kamuoyuna net bir şekilde iletmesi
gerekmektedir. Örgütsel itibarın oluşturulmasında sosyal
hissedarların düşüncelerini ve isteklerinin belirlenmesi oldukça önem arz etmektedir. Çalışanlar, tüketiciler,
toplum, girişimciler, medya ve benzeri paydaş toplulukların örgüt hakkında ne düşündüklerine önem vermek
gerekmektedir.

3.2.

Vizyon ve Liderlik

Liderlik vasfı olan yöneticiler ve sağlam bir vizyonu olan
paydaşlar kurumlarına güçlü değerler katmaktadır.
Güdülenme ve vizyoner liderlik firmanın çevresi tarafından algılanışını büyük ölçüde etkilemektedir. Vizyon, geliştirilmeye açık hedef anlamına gelmektedir. Vizyon oluşturulmadan bir hedefe erişmek çok güçtür. Kurumlar için
vizyon mevcut gerçekler ile ileriki vadede beklenen koşulları birleştirerek, kurum için istenilen bir gelecek imajı
oluşturmaktadır. Vizyon, netleştirilmiş hedefler doğrultusunda bir yön ve istenilen bir geleceği ifade etmektedir.
Vizyon, sağlık, hürriyet ve kendi içinde tutarlılık ve benzeri
olmak üzere çok cepheli bir olgudur. Liderlik olgusu ise;
kurum hedeflerine ulaşmak adına kurum eylemlerine yön
verme sürecidir.
Yönlendirme kabiliyeti liderlik vasıfları içerisine en önemli
niteliklerden bir tanesidir. Yönlendirme kabiliyeti sayesinde lider kişilere her hangi bir zor kullanmadan kurumun
ortak hedeflerine doğrultusunda iş yapılmasını sağlanmaktadır (Aykanat, 2009).
Örgütsel itibarı güçlendirme gayesinde olan liderlerin
göz önüne almaları gereken bir takım hususlar aşağıdaki
maddeler halinde açıklanmıştır (Öncel ve Sevim, 2011).
Bir işletmenin itibarını oluşturan en önemli husus tüketici tatmininin sağlanmasıdır. Bu sebeple itibar oluşturmak adına en önemli basamak ürün ve hizmet kalitesinin
aralıksız iyileştirilmesi adına çaba göstermektir. Hem iç
hem de dış paydaşlara karşı verilen sizlerin tutarlı olması
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Kalite

Kalite, işletmenin müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerin yüksek kalite, yenilik, ekonomik karşılığını alabilme ve
satış sonrası desteği içerisinde barındırmaktadır. Kaliteli
ürün ve hizmet, tüketicilerin satın alma kararını etkilemesinin yanında işletmeye duyulan güvenin devam etmesini
de desteklemektedir (Öncel ve Sevim, 2011). İşletmelerin
sorumluluklarında olan ürünlerin veya hizmetlerin kalitesi
müşterilerin istek ve gereksinimlerine uygun özelikte
üretilmesi gerekmektedir. Sektör içerisinde güçlü bir itibara oluşturabilme, tüketicilere arz edilen ürün ve hizmetin
kalitesi ile doğru orantılıdır (Şatır ve Sümer, 2006).

3.4.

Finansal Güvenilirlik

Kurumsal itibar finansal değerlerle yakın ilişki içerisindedir. Güçlü bir itibar anaparayı, nitelikli personelleri ve
bütün paydaşları kurum tarafından arkasına alınmasını
sağlamaktadır.
Finansal verimlilik, bir kurumun karlılık amacı güderek risk
alma ve rekabet edebilme kabiliyeti olarak da ifade edile
bilinir. Örgütsel itibar, firmanın finansal verimliliğini yükseltmediği, finansal verimliliğin örgütsel itibarı etkileyerek
güçlendirmektedir. Finansal performansı iyi olan kurumlar şu avantajlara da sahip olacaklardır (Coşkun, 2011);
- Güçlü kârlılık,
- Riski düşük yatırımlar,
- Güçlü gelecek tahminleri yapar,
- Rakiplerinden daha üstün performans gösterir.

3.5.

Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk kavramı, toplumun çıkarlarını koruyan uygulamalara destek olmayı, toplumu kayba uğratacak uygulamaların önüne geçilmesini ifade etmektedir.
Sosyal sorumluluk kavramı firmaların uygulamalarını halkın refahını göz önünde bulundurarak gerçekleştirmesi
prensibi üzerine oturtulmuştur (Smith, 2014). Örgütsel
sosyal sorumluluk, örgütlerin, çeşitli faaliyetlerini sosyal
hissedarlarına karşı çevresel, iktisadi ve sosyal etkileri
değerlendirmek ve negatif etkiler var ise bunları azaltmak ile birlikte halkın ve firmanın birlikte gelişmesine

3.6.

Çevresel Sorumluluk

Örgütsel itibarın aktif bir biçimce idare edilmesi, etkin bir
iletişim çerçevesinde mümkün olmaktadır. Bunun sebebi
itibar, toplumun algılamaları neticesinde meydana gelmekte ve hissedarların algılamalarının idare edilmesini de
içerisine almaktadır. Örgütsel itibarın idaresinde iletişimin
oldukça büyük bir yer kaplamaktadır. Kurum idarecileri,
kurumun iç ve dış hissedarlar nezdinde oluşan düşüncelerini açık bir iletişim politikası uygulayarak ile belirleyebilirler. Farklı bir ifade ile toplum nezdinde oluşan düşüncelerin tespit edilmesi ve bu algılamaların idare edilmesi
örgütsel iletişim görevleri arasındadır (Gelibolu, 2011).
Hissedarların, örgütlere karşı ileriki vadede davranışlarını
geçmiş dönemlerde gerçekleştirdikleri faaliyetler belirlemektedir. Bir organizasyon kötü bir prestije sahip ile hissedarlar o örgüt ile iletişimlerini kesmektedirler. Ancak pozitif yönde güçlü bir bir prestije sahip ise hissedarlar örgüt
ile ilişkilerini sürdürmekte ve yakından takip etmektedir.
Kurumların, örgütsel paydaşlarına karşı yerine getirmiş olduğu görevlerini, personellerine de uygulamaları çalışanların işletmeleri ile gurur duymasını ve örgütsel bağlılıklarını
yükselmeni sağlamaktadır. Nitelikli çalışanlar, daha iyi ücret politikası, sosyal olanak ve kariyer yapabileceği firmaları
tercih etmektedirler (Argan ve Akyıldız, 2010).

4.
4.1.
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3.3.

destekleyecek faaliyetleri hayata geçirmektir. Sosyal sorumluluk kampanyaları ile kurumsal itibar desteklenerek,
işletme hakkında pozitif algılar oluşturulması, kuruma itibar olarak geri dönmektedir (Baraz, 2011).
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ve bu sözlerin arkasında durulmasıdır. Sektör içerisinde
bilgili ve danışma kaynağı olarak nitelendirmek de itibarı
artırmaya destek olmaktadır. Kurum her hangi bir konuda her hangi bir hata yaptıysa bunu reddetmek yerine
kabul edip gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını sağlamak itibara pozitif yönde etki etmektedir. Tepe yönetimin iç ve dış paydaşlar ile iletişiminde bizzat bulunması
ve tutumu ile örgütsel tutumların çelişmemesine özen
gösterilmelidir.

Yöntem

Araştırmada kullanılacak yöntem nicel araştırma yöntemlerinden alan araştırmasıdır. Araştırma, İstanbul Anadolu
yakasındaki bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan
idari yöneticileri, klinik idari sorumlu hekimlerini ve klinik
sorumlu hemşirelerini kapsamaktadır. Araştırmaya Ocak
2015 tarihinde başlanış olup örneklem sayısının tamamlandığı Mart 2015 tarihine kadar sürmüştür.
Araştırmanın evrenini, İstanbul Anadolu yakasındaki bir
eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan idari yöneticiler,
klinik idari sorumlu hekimler ve klinik sorumlu hemşireler olmak üzere toplamda 97 yönetici oluşturmaktadır.
Örneklemi, Ocak 2015-Mart 2015 tarihleri arasında çalışmayı kabul eden 85 yönetici oluşturmuştur. 18 yaş ve
üzerinde olan; Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde idari yönetici, klinik idari sorumlu hekimi
ve klinik sorumlu hemşiresi olarak çalışıyor olan; gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul eden yönetici sağlık
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personeli (hekim, hemşire, diğer) olarak görev yapan kişiler araştırmaya dâhil edilmiştir.

4.2.

Araştırmanın Hipotezleri

Araştırmanın amacına bağlı olarak aşağıdaki hipotezler
önerilmiştir:
H1a: Yöneticilerin itibar yönetimi ile ilgili olarak belirtilen
faktörlere katılımları, yöneticilerin cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir.

H1c: Yöneticilerin itibar yönetimi ile ilgili olarak belirtilen
faktörlere katılımları, yöneticilerin yaşlarına göre farklılık
göstermektedir.
H1d: Yöneticilerin itibar yönetimi ile ilgili olarak belirtilen
faktörlere katılımları, yöneticilerin öğrenim durumlarına
göre farklılık göstermektedir.
01-04 Mart 2016, Antalya
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H1b: Yöneticilerin itibar yönetimi ile ilgili olarak belirtilen
faktörlere katılımları, yöneticilerin medeni hallerine göre
farklılık göstermektedir.

H2a: Yöneticilerin sağlık kurumunu itibarlı kurumlar olarak değerlendirmeleri sağlık kurumunun vizyon ve liderliği ile ilgilidir.
H2b: Yöneticilerin sağlık kurumunu itibarlı kurumlar olarak değerlendirmeleri sağlık kurumunun çalışanları ile
ilgilidir.
H2c: Yöneticilerin sağlık kurumunu itibarlı kurumlar olarak değerlendirmeleri sağlık kurumunun kurumsal ortamı
ile ilgilidir.
H2d: Yöneticilerin sağlık kurumunu itibarlı kurumlar olarak değerlendirmeleri sağlık kurumunun kurumsal iletişim, kültür ve imajı ile ilgilidir.
H2e: Yöneticilerin sağlık kurumunu itibarlı kurumlar olarak değerlendirmeleri sağlık kurumunun sunduğu ürün
ve hizmetleri ile ilgilidir.
H2f: Yöneticilerin sağlık kurumunu itibarlı kurumlar olarak değerlendirmeleri sağlık kurumunun sosyal sorumluluk faaliyetleri ile ilgilidir.

4.3.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada öncelikle sağlık kurumları ve kurumsal itibar kavramlarına yönelik ilgili literatür taranmış; yerli
ve yabancı yazındaki araştırmalar incelenerek çalışmaya teorik bir taban hazırlanmaya çalışılmıştır. Ve bunun
sonucunda 9 sorudan oluşan bir form oluşturulmuştur.
Ayrıca araştırmada Walsh vd. (2007) tarafından hazırlanan ve daha sonra kısaltılarak düzenlenen Kurumsal
İtibar Yönetimi ölçeğinden yararlanılmıştır. Bu ölçek toplam beş bölüm ve 28 adet sorudan oluşmaktadır. Walsh
vd. (2007) tarafından oluşturulan Kurumsal İtibar ölçeğinin geçerliliği ve güvenilirliği farklı ülkelerde ve farklı sektörlerde uygulanıp test edilerek düzenlenmiştir.
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Araştırmanın geçerliliğini, güvenirliğini ve Türkçe uyarlaması Selvi (2012) tarafından yapılmıştır. Anket 50 soru ve
altı bölümden oluşmakta olup 5’li Likert tip ile test edilmiştir. Katılımcılara itibarın vizyon ve liderlik, çalışanlar,
kurum ortam, kurumsal iletişim, kimlik ve imaj, ürün ve
hizmetler ve sosyal sorumluluk ana başlıklarından oluşan faktörleri sorulmuştur.
Araştırmanın yapılacağı kurumdan gerekli yazılı izin alındıktan sonra, çalışmaya katılacak gönüllülere araştırma
hakkında bilgi verildikten sonra ‘gönüllü olur formu’ doldurması istenmiştir. Daha sonra araştırmacılar tarafından
oluşturulan anket formu uygulanmıştır. Araştırmada istatistiki analizler paket programlar yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma, medyan,
sıklık ve oran) yanı sıra ilişkilerin değerlendirmelerinde
Spearman’s korelasyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık
p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir.

4.4.

Bulgular

Çalışmaya katılan kişilerin yaşları 24 ile 61 yıl arasında
değişmekte olup ortalama 41,92±9,20 yıldır. Çalışma
toplam 85 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiş olup
%75,3’ü (n=64) kadın, %24,7’si (n=21) erkektir. Çalışmaya
katılanların %85,9’unun (n=73) medeni durumunun evli
olduğu saptanırken, %14,1’inin (n=12) medeni durumunun
bekâr olduğu saptanmıştır.
Tablo 1: Demografik özellikler
Yaş
Cinsiyet
Medeni Durum

Eğitim Durumu

Meslek

Çalıştığı Birim

Min-Maks

Ort±Sd

24-61

41,92±9,20

n

%

Kadın

64

75,3

Erkek

21

24,7

Evli

73

85,9

Bekar

12

14,1

Lise

4

4,7

Üniversite

56

65,9
22,4

Y.Okul

19

Doktora

6

5,9

Hemşire

45

52,9

Doktor

31

36,5

Diğer

9

10,6

Dahiliye

26

30,6

Cerrahi

38

44,7

Yoğun Bakım

6

7,1

İdari Birim

7

8,2

Diğer

8

9,4

Çalışmaya katılanların %4,7’sinin (n=4) eğitim durumunun
lise mezunu iken, %65,9’nun (n=56) üniversite, %22,4’ü (n=19)
yüksekokul, %5,9’nun (n=6) ise doktora mezunu olduğu saptanmıştır. Çalışmaya katılanların %52,9’nun (n=45) mesleki
durumunun hemşire olduğu, %36,5’inin (n=31) doktor,
%10,6’sının (n=9) ise diğer meslekten olduğu saptanmıştır.
Çalışmaya katılanların %30,6’sının (n=26) dahiliye biriminde

Tablo 2: Anket ölçeği alt boyutları
Min-Maks

Ort±Sd

Vizyon ve Liderlik

2,20-4,90

3,59±0,54

Çalışanlar

2,14-5,00

3,73±0,49

Kurum Ortamı

1,83-4,17

2,78±0,51

Kurumsal İletişim, Kimlik ve İmaj

2,64-4,73

3,47±0,37

Ürün ve Hizmetler

2,13-5,00

3,69±0,52

Sosyal Sorumluluk

2,38-4,88

3,70±0,50

Anket ölçeği alt boyutlarının dağılımları incelendiğinde;
vizyon ve liderlik alt boyutu 2,20-4,90 arasında değişmekte olup 3,59±0,54’tür, çalışanlar alt boyutu 2,14-5,00 arasında değişmekte olup 3,73±0,49’dur, kurum ortamı 1,834,17 arasında değişmekte olup 2,78±0,51’dir, kurumsal
iletişim, kimlik ve imaj alt boyutu 2,64-4,73 arasında değişmekte olup 3,47±0,37’dir, ürün ve hizmetler alt boyutu
2,13-5,00 arasında değişmekte olup 3,69±0,52’dir, sosyal
sorumluluk alt boyutu 2,38-4,88 arasında değişmekte
olup 3,70±0,50’dir.
Tablo 3. Yaş değişkeninin ölçek alt boyut puanlarına ilişkin
değerlendirmeler
Yaş

Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının yaş dağılımları ile
CBR ölçeği “Çalışanlar” alt boyutundan aldıkları puanlar
arasında pozitif yönlü (yaş sayısı arttıkça çalışanlar puanı artan) %23,6’lık ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (r=0,236; p=0,030; p<0,05). Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının yaş dağılımları ile CBR ölçeği “Kurumsal
İletişim, Kimlik ve İmaj” alt boyutundan aldıkları puanlar
arasında pozitif yönlü (yaş sayısı arttıkça kurumsal iletişim, kimlik ve imaj puanı artan) %26,2’lık ilişki istatistiksel
olarak anlamlı bulunmuştur (r=0,262; p=0,015; p<0,05).
Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının yaş dağılımları
ile CBR ölçeği “Kurum Ortamı”, “Ürün ve Hizmetler” ve
“Sosyal Sorumluluk ” alt boyutlarından aldıkları puanlar
arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır
(p>0,05). Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının cinsiyet
dağılımları ile CBR ölçeği “Vizyon ve Liderlik”, “Çalışanlar”,
“Kurum Ortamı”, “Kurumsal İletişim, Kimlik ve İmaj”, “Ürün
ve Hizmetler” ve “Sosyal Sorumluluk ” alt boyutlarından aldıkları puanlar arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı
bulunmamıştır (p>0,05).
Tablo 5: Medeni durum değişkeninin CBR ölçek alt boyut
puanlarına ilişkin değerlendirmeler
Medeni Durum
Evli (n=73)

Bekar (n=12)

Ort±Sd

Ort±Sd

Vizyon ve Liderlik

3,60±0,51

3,50±0,73

0,545

Çalışanlar

3,77±0,46

3,55±0,66

0,155

Kurum Ortamı

2,8±0,50

2,65±0,56

0,352

3,47±0,36

3,49±0,47

0,845

p

a

r

p

Vizyon ve Liderlik

0,418

0,001**

Kurumsal İletişim,
Kimlik ve İmaj

Çalışanlar

0,236

0,030*

Ürün ve Hizmetler

3,71±0,48

3,59±0,74

0,465

Kurum Ortamı

0,093

0,400

Sosyal Sorumluluk

3,72±0,48

3,52±0,59

0,203

Kurumsal İletişim, Kimlik ve İmaj

0,262

0,015*

Ürün ve Hizmetler

0,136

0,215

Sosyal Sorumluluk

0,045

0,684

b

rPearson Correlation, *p<0,05, **p<0,01

b

Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının yaş dağılımları ile
CBR ölçeği “Vizyon ve Liderlik” alt boyutundan aldıkları puanlar arasında pozitif yönlü (yaş arttıkça vizyon ve liderlik
puanı artan) %41,8’lik ilişki istatistiksel olarak ileri düzeyde
anlamlı bulunmuştur (r=0,418; p=0,001; p<0,01).
Tablo 4: Cinsiyet değişkeninin CBR ölçek alt boyut puanlarına
ilişkin değerlendirmeler
Cinsiyet
Kadın (n=64)

Erkek (n=21)

Ort±Sd

Ort±Sd

Vizyon ve Liderlik

3,59±0,56

3,60±0,48

0,946

Çalışanlar

3,76±0,52

3,65±0,41

0,387

Kurum Ortamı

2,82±0,53

2,68±0,43

0,275

Kurumsal İletişim,
Kimlik ve İmaj

3,47±0,35

3,48±0,43

0,868

Ürün ve Hizmetler

3,75±0,53

3,51±0,47

0,071

Sosyal Sorumluluk

3,74±0,49

3,55±0,51

0,127

a

Student-t Test

p

a

a

Student-t Test

Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının medeni durum dağılımları ile CBR ölçeği “Vizyon ve Liderlik”, “Çalışanlar”,
“Kurum Ortamı”, “Kurumsal İletişim, Kimlik ve İmaj”, “Ürün
ve Hizmetler” ve “Sosyal Sorumluluk ” alt boyutlarından
aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).
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çalıştığı, %44,7’sinin (n=38) cerrahi biriminde, %7,1’nin (n=6)
yoğun bakımında, %8,2’sinin (n=7) idari birimde, %9,4’ünün
(n=8) ise diğer birimde çalıştığı saptanmıştır. Çalışmaya
katılanların anket sorularına verdikleri cevaplara ilişkin
dağılımlar Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Sağlık çalışanlarının eğitim durumuna göre CBR ölçeği
“Vizyon ve Liderlik”, “Çalışanlar”, “Kurum Ortamı” ve “Ürün
ve Hizmetler” alt boyutlarından aldıkları puanlar, istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Sağlık çalışanlarının eğitim durumuna göre CBR ölçeği
“Kurum Ortamı” alt boyutundan aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmazken
(p=0,065; p>0,05); eğitim durumu lise olan sağlık çalışanlarının CBR ölçeği “Kurum Ortamı” alt boyutundan aldıkları puanlar dikkat çekici düzeyde yüksek saptanmıştır.
Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının eğitim durumu dağılımları ile CBR ölçeği “Kurumsal İletişim, Kimlik ve İmaj”
alt boyutundan aldıkları puanlar arasında istatistiksel
olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,023; p<0,05). Farklılığı
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Tablo 6: Eğitim durumu değişkeninin CBR ölçek alt boyut puanlarına ilişkin değerlendirmeler
Eğitim Durumu
Lise (n=4)

Üniversite (n=56)

Y.Lisans (n=19)

Doktora (n=6)

Ort±Sd
(Medyan)

Ort±Sd
(Medyan)

Ort±Sd
(Medyan)

Ort±Sd
(Medyan)

Vizyon ve Liderlik

3,63±0,47 (3,50)

3,55±0,54 (3,50)

3,72±0,61 (3,70)

3,48±0,44 (3,35)

0,449

Çalışanlar

4,11±0,62 (3,93)

3,78±0,48 (3,79)

3,52±0,49 (3,57)

3,71±0,29 (3,86)

0,262

Kurum Ortamı

3,21±0,70 (3,09)

2,73±0,47 (2,67)

2,95±0,52 (3,00)

2,45±0,46 (2,42)

0,065

Kurumsal İletişim, Kimlik ve İmaj

3,75±0,28 (3,82)

3,43±0,35 (3,45)

3,62±0,40 (3,64)

3,23±0,30 (3,36)

0,023*

Ürün ve Hizmetler

4,13±0,65 (3,94)

3,68±0,55 (3,69)

3,71±0,45 (3,63)

3,38±0,29 (3,44)

0,198

Sosyal Sorumluluk

4,22±0,30 (4,13)

3,65±0,51 (3,63)

3,83±0,40 (3,75)

3,29±0,50 (3,32)

0,020*

p

Kruskal Wallis Test, *p<0,05

Tablo 7: Mesleki durumu değişkeninin CBR ölçek alt boyut puanlarına ilişkin değerlendirmeler
Hemşire (n=45)

Doktor (n=31)

Diğer (n=9)

Ort±Sd (Medyan)

Ort±Sd
(Medyan)

Ort±Sd
(Medyan)

Vizyon ve Liderlik

3,53±0,57 (3,50)

3,67±0,50 (3,50)

3,59±0,53 (3,50)

0,796

Çalışanlar

3,75±0,54 (3,71)

3,72±0,39 (3,71)

3,70±0,58 (3,86)

0,946

Kurum Ortamı

2,86±0,50 (2,83)

2,64±0,51 (2,67)

2,85±0,50 (3,00)

0,174

Kurumsal İletişim, Kimlik ve İmaj

3,43±0,35 (3,45)

3,46±0,41 (3,45)

3,72±0,30 (3,82)

0,057

Ürün ve Hizmetler

3,75±0,53 (3,75)

3,58±0,52 (3,50)

3,75±0,48 (3,63)

0,226

Sosyal Sorumluluk

3,74±0,48 (3,75)

3,63±0,53 (3,50)

3,70±0,56 (3,75)

0,636

Mesleki Durum
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c

c

c

p

Kruskal Wallis Test

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U Test sonuçlarına göre; eğitim durumu yüksek lisans olan sağlık
çalışanlarının “Kurumsal İletişim, Kimlik ve İmaj” alt boyutundan aldıkları puanlar, eğitim durumu üniversite ve
doktora olan sağlık çalışanlarına göre anlamlı düzeyde
yüksek saptanmıştır (p=0,049; p=0,017; p<0,05). Diğer
gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının eğitim durumu dağılımları ile CBR ölçeği “Sosyal Sorumluluk” alt boyutundan
aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,020; p<0,05). Farklılığı belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U Test sonuçlarına göre; eğitim
durumu lise olan sağlık çalışanlarının “Sosyal Sorumluluk”
alt boyutundan aldıkları puanlar, eğitim durumu üniversite ve doktora olan sağlık çalışanlarına göre anlamlı düzeyde yüksek saptanmış (p=0,028; p=0,010; p<0,05) olup
eğitim durumu yüksek lisans olan sağlık çalışanlarının
“Sosyal Sorumluluk” alt boyutundan aldıkları puanlar, eğitim durumu doktora olan sağlık çalışanlarına göre anlamlı
düzeyde yüksek saptanmıştır (p=0,023; p<0,05).
Sağlık çalışanlarının mesleki durumuna göre CBR ölçeği
“Vizyon ve Liderlik”, “Çalışanlar”, “Kurum Ortamı”, “Ürün
ve Hizmetler” ve “Sosyal Sorumluluk” alt boyutlarından
aldıkları puanlar, istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Sağlık çalışanlarının mesleki durumuna göre CBR ölçeği “Kurumsal İletişim, Kimlik ve İmaj” alt boyutundan

482

c

aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmazken (p=0,057; p>0,05); mesleki durumu diğer olan sağlık çalışanlarının ... ölçeği “Kurumsal İletişim,
Kimlik ve İmaj” alt boyutundan aldıkları puanlar dikkat
çekici düzeyde yüksek saptanmıştır. Çalışmaya katılan
sağlık çalışanlarının mesleki deneyim dağılımları ile CBR
ölçeği “Vizyon ve Liderlik” alt boyutundan aldıkları puanlar
arasında pozitif yönlü (mesleki deneyim arttıkça vizyon ve
liderlik puanı artan) %37,3’lük ilişki istatistiksel olarak ileri
düzeyde anlamlı bulunmuştur (r=0,373; p=0,001; p<0,01).
Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının mesleki deneyim
dağılımları ile CBR ölçeği “Kurumsal İletişim, Kimlik ve
İmaj” alt boyutundan aldıkları puanlar arasındaki ilişki
istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken (r=0,194; p=0,075;
p<0,05) dikkat çekici düzeydedir. Çalışmaya katılan sağlık
çalışanlarının mesleki deneyim dağılımları ile CBR ölçeği
“Çalışanlar”, “Kurum Ortamı”, “Ürün ve Hizmetler” ve
“Sosyal Sorumluluk” alt boyutundan aldıkları puanlar
arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır
(p>0,05). Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının yönetici
deneyim dağılımları ile CBR. ölçeği “Vizyon ve Liderlik”
alt boyutundan aldıkları puanlar arasında pozitif yönlü
(yönetici deneyim arttıkça vizyon ve liderlik puanı artan)
%28,4’lük ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(r=0,284; p=0,008; p<0,01). Çalışmaya katılan sağlık
çalışanlarının yönetici deneyim dağılımları ile CBR ölçeği
“Kurumsal İletişim, Kimlik ve İmaj” alt boyutundan aldıkları
puanlar arasında pozitif yönlü (yönetici deneyim arttıkça
kurumsal iletişim, kimlik ve imaj puanı artan) %24,5’lik

SÖZEL BİLDİRİLER

Tablo 8: Mesleki deneyim yılı, yönetici deneyim yılı ve Kurumda çalışma yılı değişkenlerinin CBR ölçek alt boyut puanlarına ilişkin
değerlendirmeler
Mesleki Deneyim yılı
(n=85)
r

p

0,373

0,001**

d

Vizyon ve Liderlik

Yönetici Deneyim yılı
(n=85)

Kurumda Çalışma yılı(
n=85)

r

p

dr

p

0,284

0,008**

0,378

0,001**

d

Çalışanlar

0,179

0,101

0,156

0,155

0,267

0,014*

Kurum Ortamı

0,058

0,601

-0,031

0,775

0,130

0,237

Kurumsal İletişim, Kimlik ve İmaj

0,194

0,075

0,245

0,024*

0,118

0,284

Ürün ve Hizmetler

0,149

0,172

0,212

0,052

0,284

0,009**

Sosyal Sorumluluk

0,015

0,888

0,093

0,396

0,169

0,122

rSpearman’s Correlation, *p<0,05, **p<0,01

Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının yönetici deneyim yılı
dağılımları ile CBR ölçeği “Ürün ve Hizmetler” alt boyutundan aldıkları puanlar arasındaki ilişki istatistiksel olarak
anlamlı bulunmazken (r=0,212; p=0,052; p>0,05) dikkat
çekici düzeydedir. Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının
yönetici deneyim yılı dağılımları ile CBR ölçeği “Çalışanlar”,
“Kurum Ortamı” ve “Sosyal Sorumluluk” alt boyutundan
aldıkları puanlar arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının kurumda çalışma yılı dağılımları ile CBR ölçeği
“Vizyon ve Liderlik” alt boyutundan aldıkları puanlar arasında pozitif yönlü (Kurumda çalışma yılı arttıkça vizyon ve
liderlik puanı artan) %37,8’lik ilişki istatistiksel olarak ileri
düzeyde anlamlı bulunmuştur (r=0,378; p=0,001; p<0,01).
Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının kurumda çalışma
yılı dağılımları ile CBR ölçeği “Çalışanlar” alt boyutundan
aldıkları puanlar arasında pozitif yönlü (Kurumda çalışma yılı arttıkça çalışanlar puanı artan) %26,7’lik ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (r=0,267; p=0,014;
p<0,05). Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının kurumda
çalışma yılı dağılımları ile CBR ölçeği “Ürün ve Hizmetler”
alt boyutundan aldıkları puanlar arasında pozitif yönlü
(Kurumda çalışma yılı arttıkça ürün ve hizmetler puanı artan) %28,4’lük ilişki istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (r=0,284; p=0,009; p<0,01). Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının kurumda çalışma yılı dağılımları
ile CBR ölçeği “Kurum Ortamı”, “Kurumsal İletişim, Kimlik
ve İmaj” ve “Sosyal Sorumluluk” alt boyutundan aldıkları
puanlar arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).

5.

SONUÇ

Kurum idarecileri, iş neticeleri ile bağlantılı olarak kurumsal hedeflerinin yanında diğer hissedarların ve kamuoyunun istek ve gereksinimlerini de göz önüne alarak; kurumsal başarının sağlaması sürecine katkısı olan herkese karşı

sorumlu davranması gerekmektedir. Örgütte çalışanların
kurumsal itibarın devamlılığı için anahtar rol oynadığını
belirten Cravens ve Oliver (2006) ise kurumsal itibarın yönetiminde çalışan desteği ve memnuniyetine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda araştırmamızda
kurumsal iletişim, kimlik ve imaj puanı yüksek bulunmuştur. Kurumun dışındakilerden önce, kurum çalışanları yöneticilerinin dürüstlüğüne güvenmeli ve alınan kararların
yerinde olduğuna, verilen emirlerin gerekli olduğuna, yapılan çalışmaların doğruluğuna inanmalıdır (Budd, 1998).
Bunu sağlayan ise; yöneticinin kurum içindeki uygulamaları ile kendi adına yarattığı itibarıdır. Bu nedenle, günümüzde halkla ilişkilerin içinde olan tüm kurum yöneticilerinin hedefi, kurumların ve hedef kitlelerinin imajlarını
korumanın yanı sıra giderek, çağdaş liderler olarak kendi
itibarlarını da korumayı içine alacak şekilde genişlemektedir. Bu anlayışla dünyada sürekli toplantılar düzenlenmekte, araştırmalar yapılmakta ve ortak değerlerin ortaya
çıkarılmasına çalışılmaktadır (Aydede, 2004).
Selvi (2012)’nin yaptığı araştırmada ölçeğin alt boyutlarından ‘kurum ortamı’ ortalama puanı (4,01) en yüksek bulunurken, bu çalışmada 2,78 ortalama puan ile en düşük
puanı almıştır.
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ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (r=0,245;
p=0,024; p<0,05).
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d

İşletme ile arasında hissiyata dayalı bir bağ bulunan personel, kendini örgüt ile daha kolay özdeşim sağlayarak neticede güvenilir ve sadakat ile bağlı bir çalışan dönüşerek
örgütsel itibarın sağlamlaşmasını pozitif yönde etkileyecektir. Örgütün çalışma ortamları, çalışma koşulları, personellerine ve hissedarlarına sağladığı eğitim olanakları,
örgütsel kültürü geliştirme çalışmaları ve benzeri konular
da örgütsel itibarı direk ve dolaylı olarak etkilemektedir.
Örgütsel itibarın oluşturulmasında sosyal hissedarların
düşüncelerini ve isteklerinin belirlenmesi oldukça önem
arz etmektedir. Personeller, tüketiciler, toplum, girişimciler, medya ve benzeri paydaş toplulukların örgüt hakkında ne düşündüklerine önem vermek gerekmektedir.
Yönlendirme kabiliyeti liderlik vasıfları içerisine en önemli
niteliklerden bir tanesidir. Yönlendirme kabiliyeti sayesinde lider kişilere her hangi bir zor kullanmadan kurumun ortak hedeflerine doğrultusunda iş yapılmasını
sağlanmaktadır.
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Bir işletmenin itibarını oluşturan en önemli husus tüketici
tatmininin sağlanmasıdır. Bu sebeple itibar oluşturmak
adına en önemli basamak ürün ve hizmet kalitesinin aralıksız iyileştirilmesi adına çaba göstermektir. Kurum her
hangi bir konuda her hangi bir hata yaptıysa bunu red etmek yerine kabul edip gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını sağlamak itibara pozitif yönde etki etmektedir. Sektör
içerisinde bilgili ve danışma kaynağı olarak nitelendirmek
de prestiji artırmaya destek olmaktadır. Kaliteli ürün ve
hizmet, tüketicilerin satın alma kararını etkilemesinin
yanında işletmeye duyulan güvenin devam etmesini de
desteklemektedir. Çalışanların kurumsal itibar açısından
öneminin farkında olan kurumlar, onları kurumsal itibar
yönetiminin bir parçası haline getirmektedir. Kurumsal
itibarın önemi, faydaları ve nasıl kazanabildiği çalışanlara
aktarıldığında çalışanlar; neleri, ne zaman, nasıl yapması
gerektiği konusunda bilgi sahibi olmakta ve bir kurumsal
itibar sorumlusu olarak hareket etmektedir. Kurum eğer
çalışanları bu sürece katmazsa, kurumsal amaçlardan habersiz ve kurumsal aidiyeti olmayan çalışanlar paydaşlara
yönelik yanlış bir davranışla ve yanlış sözlerle kurumsal itibara zarar verebilirler. Kadıbeşegil’e (2006) göre “itibarın
yönetilmesi ile ilgili temel politikalar yönetim tarafından
geliştirilir ancak itibarın korunması tüm çalışanların işidir”.
Çalışanların kurumsal itibarı koruma işini temel bir görev
olarak kabul etmesi ise yönetimin çalışanlara kurumsal
itibar sürecindeki rollerini ve sorumluluklarını aktarması
ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle kurumlar, tüm
düzeylerdeki çalışanlarını kurumsal itibar sürecine katılmaları konusunda teşvik etmelidir.
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SAĞLIK TESİSLERİNDE RENKLİ KOD UYGULAMALARI
MANİSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE BEYAZ
KOD UYGULAMASI ÖRNEĞİ
Birgül ÇELEBİ YAVAŞ1, Fatma GÜNEY KARA1

Değerli olan yaşamdır. Sağlık, sağlık çalışanları ve sağlık tesisleri ise yaşamın nitelikli devamını sağlayan olgulardır. Yalnızca
hastalığın teşhis, tedavisi, bakım ve rehabilitasyonunu ilke edinmiş sağlık tesisleri ve bu tesislerde görev yapan sağlık çalışanları
toplumsal düzendeki çelişkilerin somut olarak ortaya çıkabildiği tıp ve sağlık alanı, şiddetin de yoğun ve belirgin olarak çok
fazla görüldüğü insan yaşamında en önemli olgudur. Sağlık tesislerinde sağlık çalışanlarına diğer işletmelere göre daha fazla
ve yoğun yaşanmaktadır. Doğal ve insan kaynaklı etkenler yaşamın her alanında ortaya çıkmaktayken sağlık tesisleri, sağlık
çalışanları ve hastalar bir çok risklere maruz kalabilmektedir. Sağlık tesislerinde hasta ve çalışanların güvenliğinin en yüksek
düzeyde sağlanabilmesi, sağlık tesislerinde meydana gelebilecek risklere karşı acil durum renk kod uygulamaları geliştirilmiş
ve uygulamalar standart hale getirilmiştir. Bu araştırma renk kod uygulamalarının tarihsel gelişimi, Türkiye’de standart hale
getirilen Ulusal Renk Kod Uygulamalarının değerlendirilmesi ve son yıllarda artış gösteren sağlık çalışanlarına yönelik şiddet
olgusunun incelenmesi üzerine kurulmuştur. Beyaz Kod uygulamasını gerektiren sağlık çalışanlarına şiddet olgusu, Manisa
ilindeki Kamu Hastaneleri Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinde, 2013 yılında meydana gelen vakaların değerlendirilmesi ile
genişletilmiştir. Manisa ilindeki Beyaz Kod vakaları; şiddet olayının gerçekleştiği andan itibaren izlenen prosedürler incelenerek
bunların neden, nasıl, gelişimi, ahlaki, sağlık çalışanları üzerindeki etkileri, yasal süreçler gibi kriterler açısından irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Tesisi, Acil Kod Renk Uygulamaları, Beyaz Kod, Sağlık Çalışanına Şiddet

COLOR CODE APPLICATION IN HEALTH FACILITIES
SUMMARY

01-04 Mart 2016, Antalya

ÖZET

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Manisa Kamu Hastaneler Birliği Genel sekreterliği, birgulyavas@gmail.com

That life is valuable. Health, the health workers and health facilities are providing qualified patients continued life. The only
disease diagnosis, treatment, care and rehabilitation on the principle of health care facilities and working in this facility health
workers concretely arise where medical and health areas of the contradictions in the social order is the most important
phenomenon in human life that’s too violent intense and pronounced as seen too much. According to other businesses are
experiencing more health workers at health facilities and intense health facilities in all fields of life, natural and human-induced
factors, health care workers and patients can be exposed to many risks. The safety of patients and staff in health care facilities
to ensure the highest level of emergency color code applications against risks that may occur in health care facilities have been
developed and has become standard practice. This historical development of research practice color code, color code of the
application is made to evaluate the national standards in Turkey and is based on the examination of violence against health
care workers showed an increase in recent years. White code applications requiring health workers to the violence of the
Secretariat of Public Hospitals in Manisa related health facility has been extended to the evaluation of cases that occurred in
2013.White Code cases in Manisa; of them examining the procedures to be followed as soon as the place of violence, why, how,
development, moral, and their impact on health workers, in terms of criteria such as legal proceedings are discussed in terms.
Keywords: Health Facility, Emergency Code Color Applications, White Code, Health Workers in the Violence
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GİRİŞ

Tarihi kadar eski olan insana sağlığını kazandırma uğraşı
günümüzde kurumsal çerçevede sunulan bir hizmettir.
Bu sağlık hizmeti manevi gücünü Hipokrat ve meslek etiğinden, yasal boyutunu devletin sağlık hizmeti verme yükümlülüğünden alarak topluma, dolayısıyla insana hizmet
veren bir sektördür. Sağlık Kurumları, sosyal devlet anlayışının ve devletin asli görevleri arasında sayılan sağlık
hizmetini bireysellikten kurtarıp, kurumsal bir çerçevede
topluma hizmet vermektedir. Sağlık sektörünü sağlık tesisleri, sağlık çalışanları ve sağlık problemi yaşayan hastalar olarak yapılandırmamız mümkündür. Özel teşebbüs ve
kamu gücü ile topluma verilen sağlık hizmeti günümüzde
uzmanlık ve ciddi bir yapılandırma gerektiren bir hizmet
alanıdır. Sağlığını kazanmak için hekime ya da sağlık tesislerine giden bireyler en iyi hizmeti alarak en kısa zamanda sağlıklarını kazanmak beklentisi içerisindedir. Hasta ve
hasta yakınlarının değişik ihtiyaçları ve beklentilerine, sağlık tesis yapısından, sağlık çalışanlarından bazen de hasta/hasta yakınlarından kaynaklanan durumlardan dolayı
hasta/hasta yakını-sağlık çalışanı arasında değişik şekillerde ortaya çıkan sorunları ortaya çıkartabilmektedir.
Sağlık tesislerinin karmaşık yönetsel yapıları, fiziksel alanlarının genişliği tesis güvenliğini gündeme getirdiği gibi,
hasta sayısındaki fazlalıklar ve toplumsal bazı sıkıntılar
hasta güvenliğini, bütün bu karmaşıklık ise sağlık çalışanlarına değişik şekilde yansıyarak günümüzün genel sağlık problemleri arasına giren ayrı bir alan olmuştur. Acil
durumlarda uygulanan renk kod uygulamaları hem tesis
güvenliğini hem de hasta ve sağlık çalışanlarına yönelik
geliştirilmiş risk önleme ve müdahale hizmetlerini kapsamaktadır. Sağlık sektöründe yaşanabilecek olası riskleri
en aza indirgemek ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak
için modern anlamda geliştirilmiş stratejiler olarak ele
alınmaktadır. Sağlık sektöründe uygulaması olan acil durumlardaki renk kod uygulamaları, renk kod uygulamalarından beyaz kod örneğine ilişkin Manisa ilinde 2013
yılında gerçekleşen beyaz kod vakalarının genel çerçevesini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bununla birlikte hem
Türkiye hem yabancı ülkelerdeki renk kod uygulamaları,
sağlık sektörümüzün genel çerçevesinin kurumsal ve hasta-sağlık çalışanı açısından çizilmesi de araştırmamız kapsamında değerlendirilmiştir. Sağlık çalışanlarına yönelik
son zamanlarda artışı görülen şiddet olaylarının hasta/
hasta yakını, sağlık çalışanları, kurumsal boyut ve hukuksal boyuttaki durumunu ortaya koyması, beyaz kod örneğine ilişkin akademik kaynak eksikliğini gidermesi, sağlık
sektöründe renk uygulamalarına ilişkin bakışa ve en iyi
sağlık hizmetinin verilebilmesi için hasta/hasta yakını-sağlık çalışanlarına farkındalık kazandırması açısından araştırma açısından önem arz etmektedir.

2.

MANİSA İLİ BEYAZ KOD BAŞVURU
SAYILARI

2013 yılında Manisa ilinde yaşanabilecek beyaz kod
vakaları için sağlık tesislerinde sağlık çalışanlarından
ekipler oluşturulmuştur. Hukuki yardım için bir avukat
görevlendirilmiştir.
Tablo 1: Manisa İl Geneli Beyaz Kod Başvuru Sayısı 2013
Aylar

Başvuru Sayısı

Ocak

10

Şubat

4

Mart

9

Nisan

8

Mayıs

5

Haziran

7

Temmuz

7

Ağustos

3

Eylül

8

Ekim

4

Kasım

11

Aralık

12

Toplam

88

Kaynak: TCSB TKHK, Manisa İli Kamu Hastaneleri Sekreterliği,
Kalite Birimi, http://manisa.khb.saglik.gov.tr(23.12.2014)

2013 yılı için hukuki süreci takip edilen dava bilgileri ve
görevlendirilen personele ait bilgiler hukuki işlemler sonucunda vakaya karışan bireylere ilişkin yaptırımlar Tablo
34’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Beyaz Kod Ekibi Personel Bilgileri
Beyaz kod
ekibinde
çalışanların
unvanları ile
sayıları

Uzm.
Hekim

Hekim SHU Psikolog YSH

Diğer

10

3

59

4

7

-

Bu konuda
görevlendirilmiş
hukukçu çalışan
varlığı

KHB ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çalışmakta
olan beyaz Kod İl Koordinatörü olarak bir Avukat
görevlendirilmiştir.

Varsa
hukukçuların
katıldığı dava
sayısı

57

Takip edilen
dava sayısı

57

Örnek dava
sonuçları

Hapis cezası, para cezası, ruh sağlığı hastanesinde
tedavi ve takip,denetimli serbestlik, yoksunluk

Kaynak: TCSB TKHK, Manisa İli Kamu Hastaneleri Sekreterliği,
Kalite Birimi, http://manisa.khb.saglik.gov.tr (23.12.2014)

2.1.

Olayın Gerçekleştiği Birimler

Manisa ili Kamu Hastaneleri Sekreterliğinden alınan
2013 verilerinin derlenip değerlendirilmesi neticesinde

SÖZEL BİLDİRİLER

Kaynak: TCSB TKHK, Manisa İli Kamu Hastaneleri Sekreterliği,
Kalite Birimi, 2013 Yılı Beyaz Kod Verileri http://manisa.khb.saglik.gov.tr (24.12.2014)

Sağlık tesislerinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanları
olarak değerlendirildiğinde en fazla şiddete maruz kalan
%43 hekimler, %20 ile hemşireler ve %18,4 ile diş hekimlerinin olduğu görülmektedir. Hastalara yoğun olarak
hizmet verilen acil servisler ve polikliniklerde şiddet olaylarının bildirimleri konusunda hekimlerin daha duyarlı olması, hemşirelerin ise fiziksel şiddete uğramadıkları müddetçe bildirimde bulunmadıkları mesleki deneyimlerle
gözlenmektedir (Grafik 3).
Kaynak: TCSB TKHK, Manisa İli Kamu Hastaneleri Sekreterliği,
Kalite Birimi, 2013 Yılı Beyaz Kod Verileri http://manisa.khb.sag-

Grafik 4: Olayın Oluş Saati (08-16/16-24/24-08)

lik.gov.tr (2014)

Olayın gerçekleştiği birimler incelendiğinde; şiddet olayın yoğun olarak gözlendiği %43 ile poliklinikler, %34 ile
acil servisler ve %18 ile de servislerde meydana geldiği
görülmektedir. Hasta ve hasta yakınlarının yoğun olduğu poliklinik ve acil servislerde güvenlik tedbirlerinin
daha üst seviyede tutularak bu yönde gerekli tedbirlerin
alınması gerektiği görülmektedir. Hasta ve hasta yakınlarının bu servislerin işleyişi hakkında yeterli derecede
bilgilendirme görevli personeller tarafından yapılmalıdır.
Polikliniklerdeki bekleme yerlerinin ergonomisi, iklimlendirmesi yoğunlukta dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi şiddetin önlenmesinde etkili olacağı düşünülmektedir (Grafik 2).

2.2.

Şiddete Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarının
Meslek Grupları

Manisa ili Kamu Hastaneleri Sekreterliğinden alınan verilerde yaşanan altmış beş vaka türünde şiddetin uygulandığı sağlık çalışanı yirmi sekiz vaka ile doktorlara yöneliktir. Bunu on iki vaka ile diş hekimleri, on üç vaka ile
hemşireler izlemektedir. Bu durum sağlık hizmetini direk
veren personel ile hasta yada hasta yakınları arasında
gerçekleşmiştir.

01-04 Mart 2016, Antalya

Grafik 2: Olayın Gerçekleştiği Birim

Grafik 3: Şiddete Maruz Kalan Sağlık Çalışanı

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

meydana gelen (65) beyaz kod vakasının Şiddet olaylarının gerçekleştiği birimler değerlendirildiğinde en fazla
şiddet olayları kalabalık ve yoğunluğun yaşandığı polikliniklerde (28), ikinci olarak acil servislerde (22), servislerde
(12), kan alma biriminde (1), ameliyathane (1) ve yoğun
bakım ünitesinde (1) olarak gerçekleşmiştir. Grafik 2’de
gözlendiği gibi hasta ve hasta yakınlarının yoğun olduğu
poliklinik ve acil servislerde daha çok güvenlik tedbirleri
alınması gerekmektedir. Şiddet olaylarında etkili personel
yoksunluğu görülmektedir. Ana arterlerde ve hasta trafiğinin yoğun yaşandığı kamu ya da özel hastanelerinde
şiddet olaylarında etkili yönetim ve müdahale edecek personel eksikliği hissedilmektedir.

Kaynak: TCSB TKHK, Manisa İli Kamu Hastaneleri Sekreterliği,
Kalite Birimi, 2013 Yılı Beyaz Kod Verileri http://manisa.khb.saglik.gov.tr (24.12.2014)

Hasta ve hasta yakınlarının yoğun olduğu saatlerde şiddetin oluş zaman dilimi değerlendirildiğinde, polikliniklerde
sıra bekleyen hastaların mesai bitim saatlerinde kendisine bakılmayacağı endişesi ile tedirginlik ve sinirlilik hallerinin arttığı (11:30, 15:30) arası şiddet eğilimi artmaktadır
(Grafik 4).
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Kaynak: TCSB TKHK, Manisa İli Kamu Hastaneleri Sekreterliği,
Kalite Birimi, 2013 Yılı Beyaz Kod Verileri http://manisa.khb.saglik.gov.tr (24.12.2014)
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Grafik 5: Şiddete Maruz Kalan Personelin Cinsiyeti

Grafik 7: Şiddet Uygulayan Kim (Hasta, Hasta Yakını)

Manisa ili Kamu Hastaneleri Sekreterliğinden alınan 2013
verilerine göre beyaz kod vakasına daha çok %60’nın erkek
sağlık çalışanlarının maruz kaldığı, %40 ise kadın sağlık çalışanlarının maruz kaldığı görülmektedir. Toplumsal faktörlerin etkisi ile bayan sağlık çalışanlarına yönelik vaka sayısının erkeklerden biraz az olduğu görülmüştür (Grafik 5).

2.3.

Sağlık Çalışanlarının Maruz Kaldığı Şiddet
Türleri

Sağlık tesislerinde sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet türü değerlendirildiğinde; Fiziksel/sözel şiddet sayısı 13, fiziksel şiddet sayısı 5, sözel şiddet bağırma, küfür
etme, yıldırma sayısı 47’dir (Grafik 6). Sağlık çalışanlarına
şiddet uygulayanların dağılımı değerlendirildiğinde hasta
sayısı 39 ve hasta yakını sayısı ise 26’dır. Geleneksel kültürlerde hastasına sahip çıkma, onunla yeterince ilgilenildiğini düşünmeme, tüm ayrıcalık ve özen kendi hastasına
ya da kendisine gösterilmesi beklentisi, hasta hakları ile
sahip olduğu hakların sınırsız olduğunu düşünme hasta
ve hasta yakınlarının sağlık çalışanları üzerinde bir baskı
unsuru oluşturma gayreti içerisinde olduğu mesleki bilgi
ve deneyimlerle söylenebilmektedir.
Grafik 6: Şiddetin Türü

Kaynak: TCSB TKHK, Manisa İli Kamu Hastaneleri Sekreterliği,
Kalite Birimi, 2013 Yılı Beyaz Kod Verileri http://manisa.khb.saglik.gov.tr (2014)
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Sağlık tesislerinde sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet türü değerlendirildiğinde; %70’inin sözel şiddete maruz kaldığı, %20’sinin ise fiziksel ve sözel şiddete maruz
kaldığı, %6,1’nin sadece fiziksel şiddete maruz kaldığı bildirilmiştir. Sağlık tesislerinde şifa beklentisi ile gelen hastaların, hastalıkları ile ilgili kendisine direkt olarak ilgi alaka gösterilme beklentisi, acısının bir an önce dindirilmesi
beklentisi ve sabırsızlığı, diğer hastalarında aynı beklenti
ile sağlık tesislerinde bulunduğunu dikkate almaması ve
özellikle hasta yakınlarının bu konudaki sabırsızlıkları saldırgan tavırlar göstermelerine neden olmaktadır (Grafik
6).

Kaynak: TCSB TKHK, Manisa İli Kamu Hastaneleri Sekreterliği,
Kalite Birimi, 2013 Yılı Beyaz Kod Verileri http://manisa.khb.saglik.gov.tr (2014)

Sağlık tesislerinde şiddet uygulayan bireylerin dağılımı
incelendiğinde %58,4’ünün hastanın kendisi tarafından,
%38,4’ünün hasta yakını olduğu görülmektedir. Hastanın
sağlık tesisine geldiği an itibari ile kendisinin tedavi edilme
isteği, kendisine öncelik tanınması gerektiğini düşünmesi,
ağrı ile başedememesi, acil servislere başvuran hastaların
hastalıklarının gerçekte aciliyet göstermemesi ve özellikle
hasta haklarını kendi menfaatleri yönünde düşünmeleri,
acil servislerin öncelikle yaşamsal faaliyetlerin sekte uğradığı anlarda gerekliliğini hiçe saymaları hastaların şiddete
olan eğilimlerini hasta yakınlarından daha fazla olması
bununla ilişkilendirilebilir (Grafik 7).
Grafik 8: Şiddet Uygulayanın Mesleği

Kaynak: TCSB TKHK, Manisa İli Kamu Hastaneleri Sekreterliği,
Kalite Birimi, 2013 Yılı Beyaz Kod Verileri http://manisa.khb.saglik.gov.tr (2014)
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Sağlık tesislerinde şiddet uygulayanların mesleklerine
göre değerlendirildiğinde; %52,3’ünü çalışanlar %12’sinin
işsiz güçsüzler, %12’sinin ev hanımı, %5’nin akıl hastası
%8’nin emekliler olduğu görülmektedir. Çalışanların şiddete olan eğilimlerinin yüksek olmasının nedeni; zaman
kısıtlılığının olması, işyerlerinden izin alamamaları, tekrar
izin alıp gelme zorunluluğunun olacağı düşüncesi ile ilişkilendirilebilir. Akıl hastalarının ve sağlık problemlerinin
orta yaş ve genç bireylere göre daha fazla olması, özellikle
yaşlı emeklilerin kendilerine ilgili alaka gösterilmesini düşünmeleri şiddet eğilimi gözlenmektedir (Grafik 8).

standardının altında kalması, ekonomik koşulların yetersizliği gibi etkenler bununla ilişkilendirilebilir. Yüksek okul
mezunu bireylerin şiddet eğiliminin daha az olması, olaylara daha geniş bir açıdan bakması, öfke kontrolünü sağlaması ile ilgili olduğu düşünülmektedir (Grafik 10).
Grafik 11: Olayın Oluş Nedeni

Kaynak: TCSB TKHK, Manisa İli Kamu Hastaneleri Sekreterliği,
Kalite Birimi, 2013 Yılı Beyaz Kod Verileri http://manisa.khb.saglik.gov.tr (2014)

Sağlık tesislerinde şiddeti uygulayanın cinsiyet dağılımları incelendiğinde; %81,5’nin erkek, %18,5’nin ise kadınlar
oluşturmaktadır. Erkeklerin doğası ve toplumdaki üstlendikleri rol itibari ile kadınlara göre daha baskıcı, korumacı
ve saldırgan davranışlar sergileyebildiği grafikten de görülmektedir (Grafik 9).
Grafik 10: Şiddet Uygulayanın Eğitim Durumu

Sağlık tesislerinde şiddet olayının oluş nedeni değerlendirildiğinde; %28 ile sıra bekleme, %18,5 ile gereksiz ilaç
yazılması istemi, çalışanların gereksiz rapor istemi gibi nedenlerle muayene sonucuna itiraz etmeleri, %11’nin acil
servislere başvuran alkollü bireylerin tedaviyi reddetmesi,
%6,1’nin yeterince ilgi göstermediği düşüncesi, %6,1’nin akıl
hastası olup taburcu olma isteği gerçekleştiği görülmektedir. Sağlık tesislerinde yüzdelerle belirtilen nedenlerden
hastaların anlayış, sırasına riayet etmeme, sadece kendisinin hasta ve şifa beklentisi düşünceleri, sosyoekonomik ve
sosyo demografik koşulları ile ilişkilendirilebilir (Grafik 11).
Grafik 12: Hukuki Yardım Talebi

Kaynak: TCSB TKHK, Manisa İli Kamu Hastaneleri Sekreterliği,
Kalite Birimi, 2013 Yılı Beyaz Kod Verileri http://manisa.khb.saglik.gov.tr (2014

Şiddet uygulayanın eğitim durumlarına göre değerlendirildiğinde; %41,5’nin lise mezunu, %29,2’sinin ilkokul mezunu, % 10’unun ortaokul mezunu, %14’unun lisansüstü
mezunu ve %5’nin ise hiçbir eğitim almadığı görülmektedir. Lise mezunlarının çoğunluğu oluşturması gelecek
kaygısı, yüksek eğitimini tamamlayamamış olması bu
nedenle yüksek öğrenim yapanların sahip olduğu yaşam
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Kaynak: TCSB TKHK, Manisa İli Kamu Hastaneleri Sekreterliği,
Kalite Birimi, 2013 Yılı Beyaz Kod Verileri http://manisa.khb.saglik.gov.tr (2014)
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Grafik 9: Şiddet Uygulayanın Cinsiyeti

Kaynak: TCSB TKHK, Manisa İli Kamu Hastaneleri Sekreterliği,
Kalite Birimi, 2013 Yılı Beyaz Kod Verileri http://manisa.khb.saglik.gov.tr (2014)

Sağlık tesislerinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının %85’nin hukuki yardım talep ettiği, %15’inin ise hukuki yardım talep etmediği ya da vazgeçtiği ifade edilebilir.
Sağlık çalışanlarının özellikle nöbet sonrası yorgun olması
bir an önce dinlenme isteği yasal prosedürlerin sıkıcı ve
uzun bir zaman dilimini alması %15 lik grubu oluşturan
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sağlık çalışanlarının hukuki yardım talep etmemesi bununla ilişkilendirilebilir. Ayrıca sözel şiddette maruz kalan
sağlık çalışanları hasta ve hasta yakınlarının kendilerinden
özür dilemesi, uzlaşma yoluna gidilmesi ile ilişkilendirilebilir (Grafik 12).
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2.5.

Beyaz Kod Uygulamasında Hukuki Süreç

Sağlık çalışanları sağlık tesislerinde sağlık hizmeti sunumu
esnasında şiddete uğraması halinde; sağlık çalışanına acil
verilmesi gereken hizmetler hariç verdiği hizmetten çekilme talebinde bulunabilmektedir. Hizmetten çekilmenin
usul ve şartları ise kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirebilmektedir. Bu bildirimi
alan kurum yöneticisi olayı acil olarak değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygunluğunu kontrol ederek bu
konu hakkında gecikmeden karar vermesi gerekmektedir.
Kurum yöneticisi, hizmetten çekilme talebinin uygunluğuna kararı ile hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleri ile
birlikte alacaktır. İlgili hastanın tedavisini devam ettirecek
yeni sağlık çalışanını belirleyerek, sağlık tesisinde bunun
mümkün olmaması halinde başka bir sağlık tesisine tedavisinin aksamaması için sevk edebilecektir.
Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları
takibi için Bakanlık Beyaz Kod Birimi kurulmuş ve 24 saat
hizmet verecek olan 113 nolu telefon ve www.beyazkod.
saglik.gov.tr internet sayfasına yöneticiler tarafından bildirilmesi ve eş zamanlı olarak ise ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere bildirilecektir. Kamu ve özel bütün
sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarında bu süreçler işleyecektir. Sağlık çalışanı bizzat kendisi 113 nolu telefona doğrudan bildirim yapabilmektedir.
Yöneticiler şiddet olayını bakanlığın ilgili sitesindeki Beyaz
Kod Bildirim Formunu doldurarak bu süreci başlatacaktır.
“Bildirim üzerine Bakanlık Beyaz Kod Birimi, yöneticilere
ve/veya ilgili personele hukuki süreçle ilgili rehberlik yapacak, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini
araştıracak ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirecektir. Ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği
sağlık kurumunun hukuk birimine olayın bildirildiğini tespit ederek olayın takibini temin edecektir. Hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya
vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki
yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri
halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28/04/2012
tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık
Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle
Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.”1
Manisa ilinde yaşanabilecek BEYAZ KOD vakaları için sağlık tesislerinde sağlık çalışanlarından ekipler
1
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TCSB, “Çalışan Güvenliği Genelgesi”, http://www.saglik.gov.tr/TR/
belge/1-15642/calisan-guvenligi-genelgesi.html(11.10.2014)

oluşturulmuştur. Bu amaçla beyaz kod uygulamasında
yasal süreç için gerekli olan hukuki yardım için bir avukat
görevlendirilmiştir. Beyaz kod ekibinde çalışanlar; Uzman
hekim, hekim, sağlık hukuk uzmanı, psikolog, YSH ve diğerdir. Hukuksal süreç ve yargı süreci sonunda hapis cezası, para cezası, ruh sağlığı hastanesinde tedavi ve takip,
denetimli serbestlik ve yoksunluk gibi kısıtlamalar ile bu
süreç sonlanmaktadır.

3.

SONUÇ

Sağlık tesislerinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artış eğilimindedir. Diğer sektörlere göre sağlık tesislerinde
çalışanların şiddete uğrama yönünden daha riskli olduğu ve diğer işyerlerinde şiddete uğrama yönünden çok
daha riskli olduğu ulusal ya da uluslararası çalışmalarla
belirtilmiştir. Sözel şiddet sıklığı fiziksel şiddet sıklığından
daha fazladır. İnsan yaşamı ve sağlığı için var olan sağlık
tesisleri ve buralarda görev yapan çalışanların şiddete uğraması birbiri içerisindeki tezatlığı gözler önüne sermektedir. Sağlık tesislerinin doğal yapısı ve sağlık tesislerinde
hastaların şifa beklentisi, yaşanan ağır travmalar, doğum
ve ölümün aynı zaman diliminde farklı bölümlerde gerçekleşmesi, bir bölümde sevinç yaşanmasına başka bir
bölümde ise yasın yaşanması sağlık tesislerinde olağan
durumlardır. Şiddet olgusunun bu alanlarda meydana
gelmesi sağlık çalışanları ve hastalar içinde ciddi sorunlara
yol açmaktadır. Hasta yakınlarının farklı nedenlerle gecikme, hastasının durumunu kabullenmemesi saldırganlaşma eğiliminin görülmesine yol açmaktadır.
Sağlık tesislerinde şiddet ve şiddet riski, çalışanların işten memnuniyetsizliklerini ve sağlık tesislerinin yapısını
olumsuz yönde etkileyen önemli bir etkiye sahiptir. Sağlık
çalışanlarının sürekli şiddete maruz kalma olasılığının
bulunması çalışanların verdiği hizmetin kalitesini direk
etkilemekte ve özellikle bakım kalitesinde ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. Sağlık çalışanlarına şiddet eğilimi,
maruz kalma sıklıkları, şiddetin boyutları sözel şiddet, fiziksel şiddet, psikososyal şiddet olarak belirtilmektedir.
Fiziksel şiddet; çarpma, vurma, yaralama hatta öldürmedir. Psikolojik şiddet; taciz, rahatsız etme, kaba saba ya da
küfür etme, kötü davranışların kasıtlı olarak yapılmasıdır.
Psikolojik şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarında kalıcı
etkiler bırakabilmektedir.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, hasta, hasta yakınları,
mesai arkadaşları, ziyaretçiler gibi çeşitli kaynaklardan
olabilmektedir. Şiddet eğilimi hasta yakınlarının hastalarının bir an önce bakılmasını istemesi, her şeyin bırakılıp
tüm personelin ekip ve ekipmanların onun tedavisine yönelmesi isteği, hastalarının diğer hastalardan daha acil
durumda olduğunu düşünmeleri, eşit ve adil davranılmadığını düşünmeleridir.
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Sağlık hizmet sunumunda sağlık çalışanını sunanların güvenliği ve sağlığını tehdit eden birçok riskler bulunmaktadır. Bu risklerin tespit edilmesi, gerçekleştiği durumlarda
izlenecek yol ve risk yönetimini bilinmesi şiddetin daha az
hasarlar bırakması yönünde ya da önlenmesinde önemli olmaktadır. Acil durumlarda ortaya çıkabilecek olası
olayların uyarıcı sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemler
içerisinde renkli kod sistemi, sağlık tesisinde çalışanları
haberdar etmek, iletişime olanak tanımak, doğru müdahale için zamanlama ve paniğin oluşumunu engellemek
amacındadır.
Bu amaçla şiddetle başa çıkma yöntemlerini bilmek, hastayı yakından gözlemek, hastayla yaklaşımlarda stresle

Şiddeti önleme, tedbir alma ortaya çıktığında ise müdahale edecek güvenlik birimlerinin özellikle şiddet önleme eğitimleri ve tatbikatların yapılması buna imkan tanınması,
24 saat güvenlik sağlanması, kayıt altına alınması, güvenli
kapılar, güvenlik kamera ve sistemleri, metal detektör ve
kontrol noktaları, koruyucu akrilik pencere, panik alarmlarının olması, mevcut ise periyodik kontrollerinin yapılarak çalışır durumda olmasının sağlanması gerekmektedir.
Sağlık çalışanlarının yoğun iş temposunda özelikle mümkün olan saatlerde kısa süreler içinde dinlenebileceği özel
alanların oluşturulması, bu alanların, iklimlendirmesinin
oluşturulması, sıcak, soğuk içeceklerin olması, dinlenme
yerlerinin ergonomisi sağlanmasıdır. Sağlık çalışanların
hizmet içi eğitimler, seminerle stresle başaetme, öfke
kontrolü ve empati, şiddet yönetimi konusundaki eğitimlere sağlık tesisi yöneticileri önem vermelidir.
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Sağlık tesislerinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının %85’nin hukuki yardım talep ettiği, %15’inin ise hukuki yardım talep etmediği ya da vazgeçtiği ifade edilebilir.
Sağlık çalışanlarının özellikle nöbet sonrası yorgun olması
bir an önce dinlenme isteği yasal prosedürlerin sıkıcı ve
uzun bir zaman dilimini alması %15 lik grubu oluşturan
sağlık çalışanlarının hukuki yardım talep etmemesi bununla ilişkilendirilebilir. Ayrıca sözel şiddette maruz kalan
sağlık çalışanları hasta ve hasta yakınlarının kendilerinden
özür dilemesi, uzlaşma yoluna gidilmesi ile ilişkilendirilebilir (Grafik 12).

baş etme yöntemlerini öğrenmek, etkili iletişim kurmak,
hastanın bulunduğu durumun belirli bir süreci takip ederek çözülebileceğini ona açıklamak, hasta ile hasta yakının
acil müdahale gerektiren durumlarda hastanın güvenliği
için temasını uygun yöntemle kesmek, hasta yakınlarına
yeterli ve anlaşılır bilgiyi mümkün olduğunca düzenli vermektir. Sağlık tesisleri yönetiminin şiddetin önlenmesi,
hasta ve yakınlarının bekleme alanlarının ergonomisi, iklimlendirilmesinin ulusal ya da uluslar arası standartlara
göre yeniden düzenlenmesi, hasta bilgilendirme ve yönlendirme görevinde bulunanların asli görevi olan hastaların gereksinim duyduğu bilgi ihtiyacı ve onları yönlendirilmesi konusunda kendi görevlerini yapmalarıdır.
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2011 yılında hayat bulan Beyaz Kod uygulaması ile sağlık
çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında geçmişe yönelik
sadece yaralanma gibi ciddi olanların şiddet olarak algılanması ve bunun dışında kalan sözel şiddet ya da daha hafif
olanların ise kayda alınmadığı bu konuda Türk geleneksel
anlayışının devreye girerek arayı bulma gibi yöntemlerle
geçiştirildiği bilinmektedir. Temel amacı insan yaşamı ve
sağlığına kavuşması için çaba sarf etmek olan sağlık çalışanlarına uygulan şiddet sonrası anksiyete, huzursuzluk,
yıkım, depresyon psikolojik etkiler çaresizlik, morarma,
ağrı, işitme kaybı, şişlik, burkulma, hayati fonksiyonların
deformasyonu gibi fiziksel etkiler görülmektedir.

491

SÖZEL BİLDİRİLER
SB-680

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE HASTA YAKINI
MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ
Hacer BAŞOĞLU1, Hülya KURTULAN BULUT1, Zeynep ÖLÇERLER GÖNEN1, Fatma KEBAPÇI1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalite Yönetim Birimi, hacerbasoglu35@gmail.com

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET
Yoğun bakımlarda hasta yakınlarının memnuniyetleri ile ilgili yeterli çalışma olmaması nedeniyle İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ndeki yoğun bakımlarda hasta yakınlarının memnuniyetlerinin belirlenmesi ve sağlıkta hizmet kalite standartları
doğrultusunda yapacağımız iyileştirmelerde ışık tutması amaçlanmaktadır. Temmuz 2015- Kasım 2015 tarihleri arasında İzmir
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az üç gün yoğun bakımda yatan hastaların
yakınlarının memnuniyetinin değerlendirilmesi amacıyla anket uygulaması yapılmıştır. Sonuçların değerlendirilmesinde SPSS
istatistiksel analiz programı kullanılmıştır. Karar verme sürecindeki memnuniyet puana ortalaması erkeklerde kadınlara
göre daha yüksektir. Genel olarak yaş aralığı küçüldükçe hasta yakını memnuniyet düzeyinin tüm boyutlarda daha yüksek
olduğu görülmüştür. Hasta bakımı ve tedavisi, hasta yakınının bilgilendirilmesi boyutunda okuryazar grubun diğer gruplara
göre memnuniyet düzeyinin daha düşük olduğu, hasta yakınına gösterilen ilgi boyutunda okuryazar olmayan ve lise mezunu
grubunun diğer gruplara göre daha memnun olduğu, bekleme ortamı memnuniyetinde eğitim düzeyi arttıkça memnuniyetin
düştüğü görülmüştür. Karar verme süreci boyutunda okuryazar olmayan ve ilkokul mezunu grubun daha memnun olduğu
gözlenmiştir. Şehir dışında ikamet eden hasta yakınlarının memnuniyet düzeyleri bekleme ortamı ve lojistik destek boyutunda
İzmir’de ikamet edenlere göre daha düşük, altı günden daha uzun süre yenidoğan yoğun bakımda yatan bebekleri bulunan
hasta yakınlarının tüm boyutlarda daha memnun olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hasta, yoğun bakım, memnuniyet

ASSESMENT OF PARENTS SATISFACTION IN INTENSIVE CARE UNIT
SUMMARY
The health service given needs to be assessed for defining and improving the quality of neonatal intensive care units(NICU).
In the NICUs of our department, because no extensive research in this field has been made previously, we aimed to evaluate
satisfaction with a questionnaire. Through July 2015- November 2015, satisfaction of the family members of patients presenting
more than 3 days has been investigated via a questionnaire in the NICUs of İzmir tepecik Research and Training Hospital. In
total, 210 number of questionnaires have been answered by family members. Family members are found to be well satisfied
with the treatment and care of their patients, information given, concern shown to them and the decision making process. They
are also able to perceive the condition of their patient and the conditions of the NICU in high grade. Family members are found
to be moderately satisfied with the interest shown to their feelings and weakly satisfied with the waiting room.
Keywords: patient, critical unit, satisfaction

GİRİŞ
Dünyada sağlık sektöründe özelleşme ve sağlık sigortalarının yaygınlaşması ile birlikte, verilen sağlık hizmetinin
kalitesinin değerlendirilmesi önem kazanmış, kalitenin
değerlendirilmesinde de memnuniyetin ölçülmesi kilit rol
oynamıştır. Tıp ve teknolojideki gelişmelerle birlikte ortalama yaşam süresinin uzaması, tanı ve tedavi yöntemlerinin artması, bunların sonucunda yoğun bakım ihtiyacı
olan hasta sayısında da artış meydana gelmesi ile yoğun
bakım ünitelerinde kalite değerlendirmeleri önem kazanmıştır. Başlangıçta kalite değerlendirmesi amacıyla yatan
hastaların yalnızca mortalite, yatış süresi ve fonksiyonel
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durumları göz önünde bulundurulmuş, ilerleyen zamanlarda ise yoğun bakım ünitelerinde memnuniyet de değerlendirilmeye başlamıştır (Heyland DK, Tranmer J 2001;
Heyland DK, Rocker GM et al. 2002).
Ancak yoğun bakımda yatmakta olan hastaların büyük çoğunluğu kritik hastalardır ve şuur durumlarındaki değişiklikler nedeni ile kendi bakım ve tedavileri
ile ilgili değerlendirme yapamayacak durumdadırlar.
Onların yerine bu değerlendirmeler ve karar verme aşamaları hastaların yakınları tarafından yapılmaktadır.
Böylelikle, hasta yakınlarının memnuniyet değerlendirmeleri, yoğun bakım ünitelerinde verilen sağlık hizmetinin

SÖZEL BİLDİRİLER

Ebeveyn/hasta memnuniyeti; tıbbi bakım hizmetleri,
hemşirelik hizmetleri, laboratuar hizmetleri, sağlık personelinin ilgisi, temizlik, teknolojik alt yapı, genel otelcilik
hizmetleri, yemek sunumu, hizmete erişim hızı, bürokratik işlemler, yönetim anlayışı, fiyat ve benzeri unsurlardan etkilenmektedir Memnuniyet, kişiden kişiye değişmekle birlikte kuruluşun görünümü, güler yüzlü, nazik
yaklaşım, kullanılan malzemenin kalitesi, hastaya sunulan rahatlık, ortamın temizliği ve hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi ile yakından ilgilidir (Heyland DK,
Tranmer J. 2001; Ulus B, Kublay G. 2012; Erdal Ç. ve ark.
2013). Memnuniyet ayrıca bireyin kültürel, sosyal ve psikolojik özelliklerinden de etkilenmektedir. Sağlık hizmeti
alan bireyin kişiliği, algıları, geçmiş hastane deneyimleri,
tutumları, eğitimi, ait olduğu sosyal çevre ve sosyal ilişkileri memnuniyet düzeyinin önemli belirleyicileri arasında
yer almaktadır.

1.

AMAÇ

Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde daha önce bu yönde kapsamlı bir memnuniyet araştırmasının yapılmamış
olduğunun görülmesi üzerine bir anket formu hazırlanarak, hastanın tedavisi ve bakımı, hasta hakkında verilen
bilginin niteliği, yoğun bakım ünitesi çalışanlarının hasta
yakınına olan tutumları, bekleme salonunun koşulları

2.

GEREÇ VE YÖNTEM

Etik kurul onayı alındıktan sonra Temmuz 2015- Kasım
2015 tarihleri arasında Kuzey Kamu Hastaneler Birliği
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı 3.
Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde en az üç gün
yoğun bakımda hastaların yakınlarının memnuniyetinin
değerlendirilmesi amacıyla anket uygulaması yapılmıştır.
Veri toplama aracı olarak kullanılan anket, 34 soru ve iki
bölümden oluşmuştur.

2.1.

Demografik veriler

Bilgi formu, yenidoğan yoğun bakımda yatan bebeklerin
yakınlarının bireysel özellikleri (cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu, yaşadıkları il, konakladıkları ev, bebeğe yakınlıkları)
ve bebeklerin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yattıkları süreyi içeren 8 sorudan oluşmaktadır.

2.2.

Hasta Yakını Memnuniyet Ölçeği

Hasta yakınlarının memnuniyetlerinin ölçüldüğü ankette;
memnuniyet 7 boyutta (hastanın bakımı ve tedavisi, hasta
yakınının bilgilendirilmesi, algılama, hasta yakınına gösterilen ilgi, hasta yakınının duygusallığına etki, bekleme
ortamı ve lojistik destek, karar verme süreci ) değerlendirildiği “ Hasta Yakını Memnuniyet Ölçeği” kullanılmıştır.
Faktör analizi sonucunda hasta bakımı ve tedavisi boyutu
ile hasta yakınının bilgilendirilmesi boyutu tek faktörde
toplandığı için tek boyut olarak incelenmiştir.
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Çocuk hastanelerinin en önemli hizmet alıcıları, çocuk hastalar ve ebeveynleridir. Verilen sağlık hizmetinin sonuçlarını değerlendirme noktasında ebeveyn görüşleri önem taşımaktadır(Heyland DK, Rocker GM et al. 2002). Memnuniyet
subjektif bir hasta/hasta yakını algısı olmakla birlikte, sağlık
hizmeti kalitesinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Ulus B, Kublay G. 2012; Erdal Ç. ve ark. 2013).
Kronik hastalık nedeniyle çocuğu hastaneye yatırılan ebeveynler yoğun stres, anksiyete, suçluluk ve umutsuzluk yaşarlar. Bu duygular içindeki ebeveynler hastanede refakatçi
kaldıkları süreçte, çocuğuna iyi bakabilme, güven ortamında olma, sağlık çalışanlarına güvenebilme, desteklenme,
bilgilendirilme, umut etme, gereksinimlerinin karşılanmasını beklerler (Ulus B, Kublay G. 2012; Erdal Ç. ve ark. 2013).
Bu duygusal, insani ve fiziksel gereksinimlerin karşılanması
ebeveyn memnuniyetini etkilemektedir. (Ulus B, Kublay G.
2012; Erdal Ç. ve ark. 2013).

ve karar verme süreci ile ilgili memnuniyetin değerlendirilmesi ve bu bilgiler ışığında yoğun bakım hizmet kalite standartlarının değerlendirilmesi ve değerlendirme
sonucunda gerekli iyileştirmeler için yol gösterici olması
amaçlanmıştır.
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kalitesinin sorgulanmasında önemli ölçütlerden biri olmuştur (Heyland DK, Tranmer J 2001; Hunziker S, McHugh W,
et al. 2012; Wasser T, Pasquale MA et al. 2001, Heyland DK,
Rocker GM et al. 2002, Erdal Ç. ve ark. 2013). Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti ilk kez 1956 yılında Amerika
Birleşik Devletleri’nde (ABD) hemşirelik alanında değerlendirilmiştir. Son 10 yıldır ise özellikle ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde hasta memnuniyeti sağlık bakım kalitesinin
bir sonuç ölçütü olarak önemli bir yere sahiptir.

Araştırmaya katılanlar her bir ifadeye ne ölçüde katılıp
katılmadıklarını 5’li Likert ölçeğine göre belirtmişlerdir
(1= Katılmıyorum, 2= Az düzeyde katılıyorum, 3= Orta
düzeyde katılıyorum, 4= Çok katılıyorum, 5= Tamamen
katılıyorum).
“ Hasta Yakını Memnuniyet Ölçeği” nin güvenilirlik ve geçerliliği Erdal tarafından ayrıntılı olarak kanıtlanmış olsa
da çalışmamızda tekrar test edilip doğrulanmış, yapı geçerliliği faktör analizi ile sınanmıştır. Ölçeğin araştırmamız
örneklemi için yapılan güvenirlik analizi sonucunda elde
edilen Cronbach Alfa katsayısı .932 olarak saptanmıştır.
Bu nedenle kullanılan örgütsel sosyalleşme ölçeği yüksek
derecede güvenilir bir ölçektir.
“ Hasta Yakını Memnuniyet Ölçeği” boyutları iç uyum güvenirlikleri tablo 1’de gösterilmiştir.
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SÖZEL BİLDİRİLER

Tablo 1: Hasta Yakını Memnuniyet Ölçeği Boyutları İç Uyum Güvenirlikleri
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HASTA YAKINI
MEMNUNİYET ÖLÇEĞİ
BOYUTLARI

HASTA YAKINI MEMNUNİYET ÖLÇEĞİ BOYUT BİLEŞENLERİ

Hastanın Bakımı ve
Tedavisi, Hasta Yakınının
Bilgilendirilmesi

1. Yoğun bakım çalışanlarının hastamı önemsediğini düşünüyorum.
2. Hastama uygulanan tedavinin eksiksiz yapıldığına güven duyuyorum.
3. Hemşirelerin beceri ve yeteneklerinin yeterli olduğunu düşünüyorum.
4. Doktorların beceri ve yeteneklerinin yeterli olduğunu düşünüyorum.
5. Hastamın durumu hakkında bana yeterli sıklıkta bilgi veriliyor.
6. Hastam hakkında bana verilen bilginin anlaşılır olduğunu düşünüyorum.
7.Hastam hakkında bana verilen bilginin doğru olduğunu düşünüyorum.
8. Hastam hakkında bana verilen bilginin öğrenmek istediğim her konuyu karşıladığını düşünüyorum.
9. Hastam hakkında hemşire ve doktordan aldığım bilginin aynı doğrultuda olduğunu düşünüyorum.

0.956

Algılama

10. Hastamın takip ve tedavisinin servis şartlarında yapılması yerine neden yoğun bakımda yapıldığını
anlıyorum.
11.Hastama ne olduğunu ve yapılanların neden yapıldığını anlıyorum.
12. Yoğun bakım ünitesinin koşullarını ve çalışma düzenini anlıyorum.

0.812

Hasta Yakınına Gösterilen
İlgi

13. Çalışanlar bana karşı kibar ve anlayışlı davranıyorlar.
14. Hastamın durumunda önemli bir değişiklik olduğunda biz yakınlarına ulaşılacağına inanıyorum.
15. Bekleme alanında kendimi yalnız ve terk edilmiş hissediyorum.

0.982

Hasta Yakınının
Duygusallığına Etki

16. Yoğun bakım ünitesi hemşiresi şu anki duygularımla ilgilendi.
17. Yoğun bakım ünitesi doktoru şu anki duygularımla ilgilendi.
18. Hastamı ziyaret ederken kendimi rahat hissediyorum.
19. Beni üzen ve sıkıntı duyduğum konuları yoğun bakım hemşireleri ile paylaşabiliyorum.
20. Beni üzen ve sıkıntı duyduğum konuları yoğun bakım doktorları ile paylaşabiliyorum.

0.923

Bekleme Ortamı ve Lojistik
Destek

21. Bekleme salonunun konforlu olduğunu düşünüyorum.
22. Bekleme salonunun ihtiyaçlarımı karşıladığını düşünüyorum.
23. Yoğun bakım ünitesi dışında hastamla ilgili yapılması gereken işler için bizzat ilgilenmek
durumunda kalıyorum.

0.934

Karar Verme Süreci

24. Hastamın tedavisi ve bakımı ile ilgili karar verme aşamalarında, sürece dahil edildiğimi
düşünüyorum.
25. Hastamla ilgili karar verme aşamasında kendimi desteklenmiş hissediyorum.
26. Hastamın tedavi ve bakımı üzerinde kontrol sahibi olduğumu hissediyorum.
27. Hastamın tedavi ve bakımı ile ilgili karar verme aşamasında, endişelerimin giderilmesi ve
sorularımın yanıtlanması için bana yeterli zaman ayrılıyor.

0.957

Tablo 1 incelendiğinde; hastanın bakımı ve tedavisi, hasta
yakınının bilgilendirilmesi boyutu Cronbach alpha değeri 0.956, algılama boyutu Cronbach alpha değeri 0.812,
hasta yakınına gösterilen ilgi boyutu Cronbach alpha
değeri 0.982, hasta yakınının duygusallığına etki boyutu
Cronbach alpha değeri 0.923, bekleme ortamı ve lojistik
destek boyutu Cronbach alpha değeri 0.934, karar verme
süreci boyutu Cronbach alpha değeri 0.957, bulunmuştur.
Hasta memnuniyet ölçeği boyutları iç uyum güvenirlikleri
yüksek derecede güvenilirdir.
Uygulanması gereken anket sayısı belirlemede yoğun bakım ünitelerinde çalışmanın yapıldığı sürede üç gün veya
daha uzun süre yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların
toplam sayıları 1000 olduğu öğrenildi. Örneklem hesabı
yapılarak 0.05 güven aralığında uygulanması gereken minimum anket sayısı 197 olarak belirlenmiştir. Çalışmanın
yapıldığı Temmuz ve Kasım ayları arasında 237 kişiye anket uygulanmış, 27 kişinin anketi hatalı veya eksik cevaplama nedeniyle analiz dışı bırakılmıştır. Çalışmamızda 210
hastanın anketi kullanılmıştır.
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CRONBACH
ALPHA

3.

BULGULAR

Temmuz 2015 – Kasım 2015 tarihleri arasında yapılmış
olan çalışma süresince üç gün veya daha uzun süreli yenidoğan yoğun bakımda yatan 237 kişiye anket uygulanmış,
27 kişinin anketi hatalı veya eksik cevaplama nedeniyle
analiz dışı bırakılmıştır. Çalışmamıza 210 hastanın anketi
kullanılmıştır.
Araştırma anketine katılanların demografik dağılımları ve
profili tablo 2’de gösterilmiştir. Araştırmaya toplam 210
kişi katılmıştır. Ankete katılanların 78’i (% 37.1) kadın,
132’si (% 62.9) erkektir.
Araştırmaya katılan hasta yakınlarının yaşı, öğrenim durumu, yaşadıkları il, konaklama durumu, yakınlık dereceleri
ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hastalarının yatış
günü incelenmiştir. Araştırmaya katılanların 20’si (% 9.5)
18-24 yaş, 92’si (% 43.8) 25-34 yaş, 74’ü (% 35.2) 35-44
yaş, 24’ü (% 35.2) 45-54 yaş aralığındadır. Aynı zamanda
araştırmaya katılan hasta yakınlarının 30’u (% 14.3) okuryazar değil, 24’ü (% 11.4) okuryazar, 42’si, (% 20.0) ilkokul,
48’i, (% 22.9) ortaöğretim, 66’sı (% 31.4) lise mezunudur.
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3.2.

Cinsiyet

Yaş

Öğrenim
Durumu

Yaşanan İl

Konaklama

Yakınlık Düzeyi

Yatılan Süre

Frekans

%

Kadın

78

37.1

Erkek

132

62.9

Toplam

210

100.0

18-24 yaş

20

9.5

25-34 yaş

92

43.8

35-44 yaş

74

35.2

45-54 yaş

24

11.4

Toplam

210

100.0

Okuryazar değil

30

14.3

Okuryazar

24

11.4

İlkokul

42

20.0

Orta öğretim

48

22.9

Lise

66

31.4

Toplam

210

100.0

Şehir içi

204

97.1

Şehir dışı

6

2.9

Toplam

210

100.0

Kendi evi

198

94.3

Yakınının evi

12

5.7

Toplam

210

100.0

Anne-baba

193

91.9

Akraba

17

8.1

Toplam

210

100.0

3-6 gün

36

17.1

7-11 gün

72

34.3

11 gün ve üzeri

102

48.6

Toplam

210

100.0

Araştırmaya katılan hasta yakınlarının 204’ü (% 97.1)
İzmir’de 6’sı (% 2.9) İzmir dışında ikamet etmektedir. 198
(% 94.3) hasta yakını kendi evinde, 12’si (% 5.7) yakınının
yanında kalmaktadır. Hasta yakınlarında 193’ü (% 91.9 )
yoğun bakımda yatan hastanın anne veya babası 17’si (%
8.1) hastanın akrabasıdır. Bebeklerin yoğun bakımda yatış
süreleri incelendiğinde 36’sı (% 17.1) 3-6 gün, 72’si (% 34.3)
7-10 gün, 102’si (% 48.6) 11 gün ve üzeri zamandır yeni
doğan yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır.

3.1.

Verilerin Değerlendirilmesi

Veriler SPSS 19.0 (Statistical Programme for Social
Sciencies) istatistik paket programı aracılığıyla bilgisayar
ortamına aktarılmıştır. Veriler doğrultusunda, geçerlilik ve
güvenilirlik testleri yapılmış, hasta yakınlarının memnuniyet düzeyleri altı boyutta değerlendirilerek, istatistiksel
analiz ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Verilerin analizinde
frekans analizleri, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri, faktör analizi, T-testi, Kruskal Wallis-H testi, bağımlı gruplarda
Post-hoc Dunnett’s T3 analizi tekniklerinden yararlanılarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır.

Verilerin yorumlanmasına yenidoğan yoğunbakım ünitesinde hasta yakınlarının memnuniyet düzeyi değerlendirilerek başlanmıştır. Yapılan analiz sonucu yenidoğan yoğun
bakım ünitesinde hasta yakınlarının memnuniyet düzeyleri
puan ortalamalarının bulgularına Tablo 3’te yer verilmiştir.
Tablo 3: Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Hasta
Yakınlarının Memnuniyet Düzeyi
HASTA YAKINI
MEMNUNİYET
ÖLÇEĞİ
BOYUTLARI

N

Hastanın Bakımı
ve Tedavisi,
Hasta Yakınının
Bilgilendirilmesi

210

2.44

Algılama

210

Hasta Yakınına
Gösterilen İlgi

Minimum Maximum
Değerler
Değerler

Xort

SS

5

4.2825

.71507

3.00

5

4.1905

.67437

210

1.00

5

2.4857

1.16115

Hasta Yakınının
Duygusallığına
Etki

210

2.00

5

4.1581

.81713

Bekleme Ortamı
ve Lojistik Destek

210

1.00

5

3.7690

.99532

Karar Verme
Süreci

210

1.00

5

3.9881

.91726

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının
hasta bakımı tedavisive hasta yakınının bilgilendirilmesi
puan ortalamaları Xort = 4.2825, algılama puan ortalamaları Xort = 4.1905, hasta yakınına gösterilen ilgi puan
ortalamaları Xort = 2.4857, hasta yakınının duygusallığına
etki puan ortalamaları Xort = 4.1581, bekleme ortamı ve lojistik destek puan ortalamaları Xort = 3.7690, karar verme
süreci. puan ortalamaları Xort = 3.9881’dir. Ortalamalar
incelendiğinde, en düşük memnuniyetin hasta yakınına
gösterilen ilgi boyutunda olduğu görülmektedir.
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Demografik Özellikler

Verilerin Yorumlanması
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Tablo 2: Örneklemin Demografik Dağılımı ve Profili

Araştırmanın ikinci bölümünde “Yenidoğan yoğun bakım
ünitesinde hasta yakınlarının memnuniyet düzeyleri bireysel özelliklerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte
midir?” sorusuna cevap aranmıştır. Katılımcıların bireysel özelliklerine göre hasta yakını memnuniyet düzeyleri
tek tek incelenmiştir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde
hasta yakınlarının hasta yakının memnuniyet ölçeği boyutlarının (hasta bakımı ve tedavisi, hasta yakınının bilgilendirilmesi, algılama, hasta yakınına gösterilen ilgi, hasta
yakınının duygusallığına etki, bekleme ortamı ve lojistik
destek, karar verme süreci) hasta yakınlarının bireysel
özelliklerine (cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu, yaşadıkları il, konakladıkları ev, bebeğe yakınlıkları) ve bebeklerin
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yattıkları süreye göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek
amacıyla tüm değişkenlere ilişkin analizler yapılmıştır.
a) Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının
memnuniyet düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?”
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Tablo 4: Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Hasta Yakınlarının Memnuniyet Düzeylerinin Cinsiyete Göre t Testi Sonuçları
HASTA YAKINI MEMNUNİYET ÖLÇEĞİ BOYUTLARI
Hastanın Bakımı ve Tedavisi, Hasta Yakınının
Bilgilendirilmesi
Algılama
Hasta Yakınına Gösterilen İlgi
Hasta Yakınının Duygusallığına Etki

Karar Verme Süreci
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Bekleme Ortamı ve Lojistik Destek

N

Xort

SS

Kadın

78

4,1453

,66722

Erkek

132

4,3636

,73229

Kadın

329

4,0256

,63739

Erkek

160

4,2879

,67899

Kadın

329

2,3376

,97515

Erkek

160

2,5732

1,25354

Kadın

329

4,0333

,84939

Erkek

160

4,2318

,79149

Kadın

329

3,7051

1,05509

Erkek

160

3,8068

,96037

Kadın

329

3,7051

,66039

Erkek

160

3,8068

1,03753

Sd

t

210

-2.157

210

-2.766

210

-1.424

210

-1.709

210

-0.715

210

-0.219

p
0.661
0.056
0.003
0.885
0.057
0.001

Yapılan analiz sonucu elde edilen yenidoğan yoğun bakım
ünitesinde hasta yakınlarının cinsiyete göre memnuniyet
düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 4’te verilmiştir.

b) Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının
memnuniyet düzeyleri yaşına göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?”

Tablo 4’e göre, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta
yakınlarının memnuniyet düzeyleri hasta yakınına gösterilen ilgi ve karar verme süreci puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Yapılan analiz incelendiğinde hasta yakınına gösterilen ilgi [t=-1.424; p<0.05], karar
verme süreci [t=-0.219; p<0.05] şeklinde bulunmuştur.
Ortalamalar incelendiğinde, genel olarak hasta yakınına
gösterilen ilgiyi erkekler daha yüksek puanlandırmıştır.
Karar verme sürecindeki memnuniyet puana ortalaması
erkeklerde kadınlara göre daha yüksektir.

Anova testi varyans homojenliği incelendiğinde aralarında anlamlı fark tespit edilen gruplar arasında homojenlik
olmadığı tespit edildiği için Post-hoc Dunnett’s T3 analiz
tekniğinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucu elde
edilen yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının yaşa göre memnuniyet düzeylerine ilişkin bulgular
Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5’e göre, hasta yakını memnuniyet ölçeği boyutlarının hepsi anlamlı bir farklılık göstermektedir. Yenidoğan

Tablo 5. Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Hasta Yakınlarının Memnuniyet Düzeylerinin Yaşlarına Göre Anova Testi Sonuçları
HASTA YAKINI MEMNUNİYET ÖLÇEĞİ BOYUTLARI
Hastanın Bakımı ve Tedavisi, Hasta Yakınının
Bilgilendirilmesi

Algılama

Hasta Yakınına Gösterilen İlgi

Hasta Yakınının Duygusallığına Etki

Bekleme Ortamı ve Lojistik Destek

Karar Verme Süreci
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Cinsiyete Göre

Yaşa Göre

N

Xort

SS

Sd

F

p

Dunnett’s T3

18-24 yaş

20

4,7111

,29814

4.906

0.003

1-2

25-34 yaş

92

4,3575

,73330

3
206

35-44 yaş

74

4,1652

,69577

45-54 yaş

24

4,0000

,77397

18-24 yaş

20

4,0667

,68056

25-34 yaş

92

4,3623

,60047

35-44 yaş

74

4,1261

,78553

45-54 yaş

24

3,8333

,29488

18-24 yaş

20

1,8500

,58714

25-34 yaş

92

2,4493

1,16986

35-44 yaş

74

2,9324

1,23123

45-54 yaş

24

1,7778

,46798

18-24 yaş

20

3,8600

,85125

25-34 yaş

92

4,1804

,85424

35-44 yaş

74

4,3135

,70465

45-54 yaş

24

3,8417

,86271

18-24 yaş

20

4,4000

,50262

25-34 yaş

92

3,8370

,97808

35-44 yaş

74

3,5203

1,08362

45-54 yaş

24

3,7500

,84699

18-24 yaş

20

4,0000

1,05131

3
206

25-34 yaş

92

4,1929

,71589

35-44 yaş

74

3,9459

,73707

45-54 yaş

24

3,3229

1,53134

1-3
1-4
2-4

3
206

4.950

3
206

9.738

0.002

2-3
2-4

0.001

1-2 3-4
1-3
2-3
2-4

3
206

3.092

3
206

6.955

0.028

1-3
3-4

0.004

1-2
1-3
1-4
2-3

3.492

0.001

1-4
2-4
3-4
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Tablo 6: Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Hasta Yakınlarının Memnuniyet Düzeylerinin Öğrenim Durumuna Göre Anova Testi
Sonuçları

Algılama

Hasta Yakınına Gösterilen İlgi

Hasta Yakınının Duygusallığına Etki

Bekleme Ortamı ve Lojistik Destek

Karar Verme Süreci

N

Xort

SS

Sd

F

p

Dunnett’s T3

4.870

0.001

1-2

(1) Okuryazar değil

30

4,6889

,38755

4

(2) Okuryazar

24

3,9167

,79197

205
209

(3) İlkokul

42

4,2857

,64422

(4) Orta öğretim

48

4,3611

,53778

(5) Lise

66

4,1717

,86114

(1) Okuryazar değil

30

4,3333

,85769

(2) Okuryazar

24

4,0000

,24077

4
205

(3) İlkokul

42

4,0952

,73726

209

(4) Orta öğretim

48

4,2917

,54415

(5) Lise

66

4,1818

,72130

(1) Okuryazar değil

30

2,8333

1,14721

2-3
2-4
2-5

(2) Okuryazar

24

2,5000

1,14208

4
205

(3) İlkokul

42

2,0317

,51959

209

(4) Orta öğretim

48

2,0417

1,11008

(5) Lise

66

2,9343

1,29855

(1) Okuryazar değil

30

4,0733

1,22670

(2) Okuryazar

24

3,8083

,57929

4
205

(3) İlkokul

42

4,2810

,67868

209

(4) Orta öğretim

48

4,2458

,67822

(5) Lise

66

4,1818

,81805

1.305

0.269

7,276

0.001

1-3
1-4
3-5
4-5

(1) Okuryazar değil

30

4,0167

1,26275

(2) Okuryazar

24

4,0000

,72232

4
205

(3) İlkokul

42

4,4286

,50087

209

1.587

0.179

12.590

0.001

1-5
2-5
3-5

(4) Orta öğretim

48

3,6563

,81968

4-5

(5) Lise

66

3,2348

1,00850

3-4

(1) Okuryazar değil

30

4,5417

,56126

4

(2) Okuryazar

24

3,4583

1,45898

205
209

8.012

0.001

1-2 3-4
1-4 4-5

(3) İlkokul

42

4,2500

,63438

(4) Orta öğretim

48

3,6667

,73175

2-3

(5) Lise

66

3,9962

,89710

2-5

yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının yaşlarına göre
yapılan Dunnett’s T3 analizinde; hasta bakımı ve tedavisi ve hasta yakınının bilgilendirilmesi boyutunda, 1-2, 1-3,
1-4, 2-4. gruplar arasında, algılama boyutunda, 2-3, 2-4.
gruplar arasında, hasta yakınına gösterilen ilgi boyutunda, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4. gruplar arasında, hasta yakınının
duygusallığına etki boyutunda, 1-3, 3-4. gruplar arasında,
bekleme ortamı ve lojistik destek boyutunda, 1-2, 1-3, 1-4,
2-3. gruplar arasında, karar verme süreci boyutunda, 1-4,
2-4, 3-4. gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu tespit
edilmiştir. Analiz incelendiğinde, genel olarak yaş aralığı
küçüldükçe hasta yakını memnuniyet düzeyinin tüm boyutlarda daha yüksek olduğu görülmüştür.
c) Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının
memnuniyet düzeyleri öğrenim durumuna göre anlamlı
bir farklılık göstermekte midir?”
Anova testi varyans homojenliği incelendiğinde aralarında anlamlı fark tespit edilen gruplar arasında homojenlik

1-5
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Hastanın Bakımı ve Tedavisi, Hasta
Yakınının Bilgilendirilmesi

Öğrenim Durumuna Göre
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HASTA YAKINI MEMNUNİYET
ÖLÇEĞİ BOYUTLARI

olmadığı tespit edildiği için Post-hoc Dunnett’s T3 analiz
tekniğinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucu elde
edilen yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının öğrenim durumuna göre memnuniyet düzeylerine
ilişkin bulgular Tablo 6’da verilmiştir.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının
öğrenim durumuna göre yapılan Dunnett’s T3 analizinde; hasta bakımı ve tedavisi ve hasta yakınının bilgilendirilmesi boyutunda, 1-2, 2-3, 2-4, 2-5. gruplar arasında,
hasta yakınına gösterilen ilgi boyutunda, 1-3, 1-4, 3-5, 4-5.
gruplar arasında, bekleme ortamı ve lojistik destek boyutunda, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 3-4. gruplar arasında, karar
verme süreci boyutunda, 1-2, 1-4, 1-5, 2-3, 2-5, 3-4, 4-5.
gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Analiz incelendiğinde, hasta bakımı ve tedavisi ve
hasta yakınının bilgilendirilmesi boyutunda okuryazar
grubun diğer gruplara göre memnuniyet düzeyinin daha
düşük olduğu gözlenmiştir. Hasta yakınına gösterilen ilgi
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Tablo 7: Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Hasta Yakınlarının Memnuniyet Düzeylerinin Yaşadıkları Şehire Göre Kruskal-Wallis H
Testi Sonuçları
HASTA YAKINI MEMNUNİYET
ÖLÇEĞİ BOYUTLARI
Hastanın Bakımı ve Tedavisi, Hasta
Yakınının Bilgilendirilmesi
Algılama
Hasta Yakınına Gösterilen İlgi
Hasta Yakınının Duygusallığına Etki

Karar Verme Süreci
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Bekleme Ortamı ve Lojistik Destek

Yaşadıkları Şehire Göre
(1) Şehir İçi
(2) Şehir Dışı
(1) Şehir İçi
(2) Şehir Dışı
(1) Şehir İçi
(2) Şehir Dışı
(1) Şehir İçi
(2) Şehir Dışı
(1) Şehir İçi
(2) Şehir Dışı
(1) Şehir İçi
(2) Şehir Dışı

N

Sıra Ortalaması

χ2

204

105.68

0.61

6

99.50

204

329.18

6

271.19

204

354.36

6

263.46

204

361.45

6

275.23

204

362.50

6

240.79

204

362.50

6

240.79

4.011
2.748
2.348
10.151
3.206

Sd
1
1
1
1
1
1

p

Anlamlı
fark

0.805
0.45
0.097
0.125
0.001

1-2

0.073

Tablo 7’ye göre, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta
yakınlarının yaşadıkları şehire göre memnuniyet düzeyleri,
bekleme ortamı ve lojistik destek boyutunda anlamlı bir
farklılık göstermiştir (X2=10.151; p<0.05). Tablo incelendiğinde, şehir dışında ikamet eden hasta yakınlarının memnuniyet düzeyleri bekleme ortamı ve lojistik destek boyutunda
İzmir’ de ikamet edenlere göre daha düşük gözlenmiştir.

boyutunda okuryazar olmayan ve lise mezunu grubunun
diğer gruplara göre daha memnun olduğu gözlenmiştir.
Bekleme ortamı memnuniyetinde eğitim düzeyi arttıkça
memnuniyetin düştüğü görülmüştür. Karar verme süreci
boyutunda okuryazar olmayan ve ilkokul mezunu grubun
daha memnun olduğu gözlenmiştir.
d) Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının
memnuniyet düzeyleri yaşadıkları şehire göre anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?”

e) Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının
memnuniyet düzeyleri ikametine göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?”

Örneklemdeki gruplarının sayıları normallik varsayımlarını karşılamadığı için non-parametrik testlerden KruskalWallis H testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucu elde edilen yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının
yaşadıkları şehire göre memnuniyet düzeylerine ilişkin
bulgular Tablo 7’de verilmiştir.

Örneklemdeki gruplarının sayıları normallik varsayımlarını karşılamadığı için non-parametrik testlerden KruskalWallis H testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucu elde edilen yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının
ikametine göre memnuniyet düzeylerine ilişkin bulgular
Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8: Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Hasta Yakınlarının Memnuniyet Düzeylerinin İkametine Göre Kruskal-Wallis H Testi
Sonuçları
HASTA YAKINI MEMNUNİYET
ÖLÇEĞİ BOYUTLARI
Hastanın Bakımı ve Tedavisi, Hasta
Yakınının Bilgilendirilmesi
Algılama
Hasta Yakınına Gösterilen İlgi
Hasta Yakınının Duygusallığına Etki
Bekleme Ortamı ve Lojistik Destek
Karar Verme Süreci
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İkametine Göre

N

Sıra Ortalaması

χ2

(1) Kendi Evi

198

104.32

1.331

(2) Yakınının Evi

12

125.00

(1) Kendi Evi

198

104.68

(2) Yakınının Evi

12

119.00

(1) Kendi Evi

198

101.32

(2) Yakınının Evi

12

174.50

(1) Kendi Evi

198

104.47

(2) Yakınının Evi

12

122.54

(1) Kendi Evi

198

104.73

(2) Yakınının Evi

12

118.25

(1) Kendi Evi

198

102.06

(2) Yakınının Evi

12

162.25

0.654
17.724
1.027
0.605
11.505

Sd
1
1
1
1
1
1

p

Anlamlı
fark

0.249
0.419
0.001

1-2

0.311
0.437
0.001

1-2
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Tablo 9: Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Hasta Yakınlarının Memnuniyet Düzeylerinin Yakınlığına Göre Kruskal-Wallis H Testi
Sonuçları

Algılama
Hasta Yakınına Gösterilen İlgi
Hasta Yakınının Duygusallığına Etki
Bekleme Ortamı ve Lojistik Destek
Karar Verme Süreci

(1) Anne-Baba

N

Sıra Ortalaması

χ2

193

109.08

8.381

(2) Akraba

17

64.91

(1) Anne-Baba

193

108.56

(2) Akraba

17

70.74

(1) Anne-Baba

193

106.84

(2) Akraba

17

90.32

(1) Anne-Baba

193

110.83

(2) Akraba

17

45.03

(1) Anne-Baba

193

108.88

(2) Akraba

17

67.12

(1) Anne-Baba

193

112.95

(2) Akraba

17

20.97

Tablo 8’e göre, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta
yakınlarının ikamet ettikleri yere göre memnuniyet düzeyleri, hasta yakınına gösterilen ilgi (X2=17.724; p<0.05)
ve karar verme süreci X2=11.505; p<0.05) boyutunda anlamlı bir farklılık göstermiştir. Tablo incelendiğinde, yakınının evinde ikamet eden hasta yakınlarının memnuniyet
düzeyleri bekleme ortamı ve lojistik destek boyutunda
kendi evinde ikamet edenlere göre daha yüksek olduğu
gözlenmiştir.
f) Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının
memnuniyet düzeylerinin yakınlığına göre anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?”
Örneklemdeki gruplarının sayıları normallik varsayımlarını karşılamadığı için non-parametrik testlerden KruskalWallis H testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucu elde edilen yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının
yakınlığına göre memnuniyet düzeylerine ilişkin bulgular
Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9’a göre, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta
yakınlarının yakınlığına göre memnuniyet düzeyleri, hasta
yakınına gösterilen ilgi boyutu dışında diğer tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermiştir. Tablo incelendiğinde,
memnuniyet düzeylerinin hasta yakınına gösterilen ilgi
boyutu dışında yenidoğan yoğun bakımda yatan bebeklerin anne ve babalarının akrabalara göre daha memnun
olduğu gözlenmiştir.
g) Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının
memnuniyet düzeylerinin yatış sürelerine göre anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?”
Anova testi varyans homojenliği incelendiğinde aralarında
anlamlı fark tespit edilen gruplar arasında homojenlik olmadığı tespit edildiği için Post-hoc Dunnett’s T3 analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucu elde edilen yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının

6.302
1.246
18.785
7.962
37.098

Sd
1
1
1
1
1
1

p

Anlamlı
fark

0.004

1-2

0.012

1-2

0.264
0.001

1-2

0.005

1-2

0.001

1-2

bebeklerinin yatış sürelerine göre memnuniyet düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 10’da verilmiştir.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının
bebeklerinin yatış sürelerine göre yapılan Dunnett’s T3
analizinde; hasta yakınına gösterilen ilgi dışında diğer
tüm boyutlarda anlamlı farklılık gözlenmiştir. Analiz incelendiğinde, tüm boyutlarda 6 günden daha uzun süre
yenidoğan yoğun bakımda yatan bebekleri bulunan hasta
yakınlarının daha memnun olduğu gözlenmiştir.

4.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Çalışmamızda genel olarak hasta yakınına gösterilen ilgi
ve karar verme sürecindeki memnuniyet puan ortalamaları erkeklerde kadınlara göre daha yüksek saptanmıştır.
Yaş aralığı küçüldükçe hasta yakını memnuniyet düzeyinin tüm boyutlarda daha yüksek olduğu görülmüştür.
Bekleme ortamı memnuniyetinde eğitim düzeyi arttıkça
memnuniyetin düştüğü görülmüştür. Bu durumun eğitim
düzeyi arttıkça beklenti düzeyinin ve konfor algısının artmasıyla ilişkili olduğu düşünülebilir. Karar verme süreci
boyutunda okuryazar olmayan ve ilkokul mezunu grubun
daha memnun olduğu gözlenmiştir.Bu durumu okur yazar olmayan veya ilkokul grubunun doktor ve hemşirelere daha fazla güven duymasıyla ilgili olduğu sonucuna
varabiliriz.
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Yakınlığına Göre
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HASTA YAKINI MEMNUNİYET
ÖLÇEĞİ BOYUTLARI

Şehir dışında ikamet eden hasta yakınlarının memnuniyet
düzeyleri bekleme ortamı ve lojistik destek boyutunda
İzmir’ de ikamet edenlere göre daha düşük gözlenmiştir.
Memnuniyet düzeylerinin hasta yakınına gösterilen ilgi
boyutu dışında yenidoğan yoğun bakımda yatan bebeklerin anne ve babalarının akrabalara göre daha memnun
olduğu gözlenmiştir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde
hasta ebeveyni dışında kimseyebilgi verilmemesi kuralının
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Tablo 10: Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Hasta Yakınlarının Memnuniyet Düzeylerinin Yatış Sürelerine Göre Anova Testi
Sonuçları
HASTA YAKINI MEMNUNİYET ÖLÇEĞİ
BOYUTLARI

Yatış Sürelerine
Süre

Hastanın Bakımı ve Tedavisi, Hasta Yakınının
Bilgilendirilmesi

3-6 gün

36

7-10 gün

72

11 gün ve üzeri

102

4,4314

3-6 gün

36

Algılama

7-10 gün

72

11 gün ve üzeri

102

4,3333

Hasta Yakınının Duygusallığına Etki

Bekleme Ortamı ve Lojistik Destek
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Hasta Yakınına Gösterilen İlgi

Karar Verme Süreci

N

SS

Sd

F

p

Dunnett’s T3

3,9630

,76613

0.002

1-3

,66894

2
207

6.291

4,2315

,69244

209

3,8889

,63746

0.002

1-3

,67773

3
207

6.415

4,1389

,64996

209
0.592

0.554

3.662

0.027

3-6 gün

36

2,6759

1,39041

7-10 gün

72

2,4306

1,11110

3
207

11 gün ve üzeri

102

2,4575

1,11191

209

3-6 gün

36

3,8278

,83653

7-10 gün

72

4,2417

,74375

3
207

11 gün ve üzeri

102

4,2157

,83852

209
3
207

3-6 gün

36

3,0417

,79620

7-10 gün

72

3,6111

,72783

11 gün ve üzeri

102

4,1373

1,05576

209

3-6 gün

36

3,3750

1,41358

3

7-10 gün

72

3,7743

,69475

11 gün ve üzeri

102

4,3554

,63756

bu durumu etkilediğini düşünülebilir. Literatür taramalarına baktığımızda yoğun bakım hasta yakını memnuniyet
düzeylerinin demografik verilere göre incelendiği çalışmalara ulaşılamamıştır. Yeni yapılacak çalışmalarda memnuniyet düzeylerine demografik verilerin etkisinin incelenmesinin yararlı olabileceğini düşünmekteyiz.
Çalışmamızda hasta yakınlarının memnuniyet düzeylerinin en yüksek oranda hasta bakımı ve tedavisi ve hasta yakını bilgilendirmesi boyutunda olduğu bildirilmiştir.
Verilen yanıtlardan hasta yakınlarının buyuk çoğunluğu
tarafından, hastalarının önemsendiği, tedavilerinin eksiksiz yapıldığı, hemşire ve doktorların bilgi ve becerilerinin
çok iyi olduğunu düşündükleri sonucu çıkarılabilir. Erdal
ve arkadaşlarının (2013) , Akıncı SB ve arkadaşlarının
(2004) ve Erden ve arkadaşlarının (2010) yaptıkları çalışmalarda da hastaların bakım ve tedavisi ile ilgili memnuniyet değerlendirmesinde hasta yakınlarının yuksek derecede memnun olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar bizim
bulgularımızla benzerdir. Hasta yakınlarının memnuniyeti
ve güveni hastalarının eğitim ve araştırma hastanesinde olmasından kaynaklanabilir. Farklı duzey hastaneleri
arasında bu değerlendirmenin yapıldığı bir anket uygulamasının yapılması ile bu bulgular daha objektif olarak
değerlendirilebilir.
Çalışmamızda ikinci en yüksek memnuniyet düzeyi algılama boyutunda gözlenmiştir. Hasta yakınlarının büyük
çoğunluğu hastanın takip ve tedavisinin servis şartlarında
yapılması yerine neden yoğun bakımda yapıldığını; hastalarına ne olduğunu ve yapılanların neden yapıldığını;
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Xort

20.818

207

0.001

1-2
1-3
2-3

21.791

209

1-2
1-3

0.001

1-2
1-3
2-3

yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koşullarını ve çalışma
düzenini anladıklarını belirtmişlerdir. Erdal ve arkadaşlarının (2013) yılında yatığı çalışmada da benzer sonuçlar
bulunmuştur. Ancak bu bulguları destekleyen daha fazla
çalışmaya ulaşılamamıştır. Çalışmamızda algılamayla ilgili yüksek olarak ölçülen memnuniyetin, hasta yakınlarına
verilen düzenli ve açıklayıcı bilginin niteliğinin iyi olması
sayesinde gerçekleştiğini düşünebiliriz.
Hasta yakını memnuniyet düzeylerinde en düşük ortalama hasta yakınlarına gösterilen ilgi boyutunda yer almıştır. Hasta yakınları yoğun bakım çalışanlarının kendilerine
davranışlarının çok iyi olmadığını, hastalarının durumunda önemli bir değişiklik olması halinde aranarak haber
verileceğine güven duydmadıklarını, kendilerini bekleme
ortamında yalnız hissettiklerini ifade etmişlerdir. Bu sonucları karşılaştıracağımız bir çalışma bulunmadığından
bu durumun nedenleri arasında, bekleme ortamında
yoğun bakım ünitesinde yatan diğer hastaların da yakınlarının olması, bu kişiler arasında etkileşim ve bilgi alışverişinin doğal olarak yoğun olması ve birbirlerine deneyimlerini aktarmaları, ayrıca bilgialma saatlerinin haftada
iki olarak ve belli saat aralarında olmasının neden olabileceği düşnldü.
Çalışmamızda ikinci en düşük memnuniyet düzeyi bekleme alanı ve lojistik destek boyutunda gözlenmiştir. Hasta
yakınlarının çoğu bekleme ortamını konfor bakımından
zayıf bulunmuştur. Bu durum da bekleme ortamının
olumsuzluğunu düşündürmektedir. Ayrıca hasta yakınlarının yarısı hastaları ile ilgili yoğun bakım ünitesi dışında
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Sonuç olarak anketimizin içerdiği memnuniyet alt gruplarından bazılarını karşılaştırmak için literatürde yeterli
çalışma bulunamamıştır. Genel olarak bakıldığında hasta
yakınlarının yenidoğan yoğun bakım ünitesi çalışanlarından memnun oldukları görülmektedir. Ancak bir sağlık
hizmetinin bütünleyicisi olan fiziki koşulların yetersizliği
de çalışmamızla ortaya çıkmış ve çoğunlukla çevre il ve
ilçelerden gelen hasta yakınlarının konforunun sağlanabilmesi amacıyla iyileştirmeler yapılması gerekliliği ortaya
çıkmıştır.

1.

Heyland DK, Tranmer J.(2001),” Measuring family satisfaction with
care in the intensive care unit: The development of a questionnaire
and preliminary results. The KGH ICU Research Working Group.”, J
Crit Care, Vol.16, pp.142-149.

2.

Hunziker S, McHugh W, et al.(2012),” Predictors and correlates of
dissatisfaction with intensive care.” Crit Care Med , Vol. 40, pp.15541565. (3)

3.

Stricker KH, Kimberger O, at al.(2009),” Family satisfaction in the
intensive care unit: What makes the difference?”, Intensive Care
Med, Vol. 35, pp: 2051-2059. (4)

4.

Wasser T, Pasquale MA, et al.(2001),” Establishing reliability and
validity of the Critical Care Family Satisfaction Survey”,Crit Care Med,
Vol.29, 192-196.

5.

Heyland DK, Rocker GM, , et al.(2002),” Family satisfaction with care
in the intensive care unit: Results of a multiple center study.” Crit
Care Med, Vol.30, pp.1413-1418.(11 de)

6.

Erdal Ç, Tunalı Y,Korkmaz Dilmen Ö, Eren Akçıl F,Yentür E, Bahar
M(2013),” Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınlarının
Memnuniyetinin Değerlendirilmesi”, Türk Yoğun Bakım Derneği
Dergisi, Cilt.11, Sayfa. 64-67

7.

Ulus B, Kublay G (2012), “PedsQL Sağlık Bakımı Ebeveyn Memnuniyet
Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Dergisi, Cilt. 3, Sayı.1, Sayfa.44-50

8.

Akıncı SB, Salman N, Kanbak M, Aypar U.(2004),” Yoğun Bakımda Aile
Memnuniyetinin Değerlendirilmesi.”, Türk Anestezi Reanimasyon
Dergisi, Cilt.32, Sayfa 130-138. (12)

9.

Erden İA, Pamuk AG, Akıncı SB, Turgut HC, Sarıcaoğlu F, Aypar
U.( 2010),” Yoğun Bakım Unitesinde Aile Memnuniyetinin
Değerlendirilmesi.”,
Turk Yoğun Bakım Der Dergisi, Sayı. 8,
Sayfa:18-25.(8)

01-04 Mart 2016, Antalya

Hasta yakını memnuniyet düzeylerinin, tüm boyutlarda
6 günden daha uzun süre yenidoğan yoğun bakımda yatan bebekleri bulunan hasta yakınlarının daha memnun
olduğu gözlenmiştir. Bu durum da hasta yakını beklenilrinin hastasının iyileşmesi yönünde olduğu ve çalışanların
fedakar ve özverili çalışmalarını algılama düzeyleri ile ilgili
olduğu düşünülebilir.
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yapılması gereken işlerle her zaman bizzat ilgilenmek zorunda kalmaktadırlar. Yapılmış çalışmalara bakıldığında
tüm dünyada hasta yakınlarının yoğun bakım ünitelerinin
bekleme salonlarından zayıf veya orta düzeyde memnun olduğu saptanmıştır. (Erdal Ç,ve ark. 2013 ; Stricker
KH, at al.2009; Wasser T, et al. 2001; Heyland DK, et al.
2002). Tüm bu bulgular değerlendirildiğinde yoğun bakım
ünitelerimizin bekleme salonlarında iyileştirme yapılması gerektiği, ayrıca hasta yakınları yerine hastaların diğer
birimlerde yapılması gereken tetkik ve görüntüleme gibi
işlemlerin görevlendirilmiş personeller tarafından yapılması gerektiği sonucu çıkarılabilir.
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HEMŞİRELERDE KÜLTÜREL YETKİNLİK ALGISININ İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ
Selma HEVES YILMAZ1, Havva ÇALIŞKAN2
Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, İdari Hizmetler Başkanı
Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Eğitim Hizmetleri, hcaliskan72@hotmail.com

1
2

Araştırmada, 03.03.2015 – 13.03.2015 tarihleri arasında Edirne Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı sağlık tesislerinde çalışan 669
ebe-hemşire incelenmiştir. Örneklem seçilmemiş evrendeki tüm
hemşirelere ulaşılmak istenmiştir. Veriler üç bölümden oluşan anket
formu ile toplanmıştır. Birinci bölümde katılımcıların demografik
özelliklerini sorgulayan ifadeler, İkinci bölümde “Hemşirelerde Kültürel Yetkinlik Ölçeği”, üçüncü bölümde “İş gören Performansı Ölçeği” yer almaktadır. Veriler SPSS 16,0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Analizlerde yüzdelik, ortalama, t test istatistiği, varyans,
korelasyon, çoklu lineer regresyon analizleri uygulanmıştır. Ölçeklerin iç tutarlılığını ölçmek için alfa katsayısından, geçerliliği için faktör
analizinden yararlanılmıştır.
Analiz sonucunda; katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, hizmet yılı, kurumda çalışma yılı ve mesleki pozisyonuna ve yurtdışı
hastaya bakım verme durumuna göre kültürel yetkinlik ve iş performansına yönelik puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Eğitim durumunun ise iş performansına
anlamlı etkisi olmadığı, kültürel yetkinlik algısına ise anlamlı etkisi
olduğu tespit edilmiştir. Kültürel yetkinlik alt boyutları ile iş gören
performansı arasında da pozitif yönde doğrusal bir korelasyon tespit edilmiştir.
Sonuç olarak; hemşirelerin kültürel beceri düzeyi iş performansına
anlamlı etki etmektedir. Hemşirelerin kültürel beceri düzeyinin artması ile iş performansları da artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Kültürel Yetkinlik, İş Performansı

NURSES PERCEPTION OF CULTURAL COMPETENCE
IMPACT ON BUSINESS PERFORMANCE
SUMMARY
In this study, the nurses‘ cultural competency and job performance
to determine their views and for their cultural competency in order
to determine the impact of the perception of business performance
that made the type of descriptive research.
In this research, between the dates of 03.03.2015 – 13.03.2015
Edirne Public Hospitals Union workers in health facilities based
on 669 midwife-nurses were examined. The sample hasn’t
been selected; all the nurses in the universe were wished to be
reached. The data collected with the survey form consisting of
three parts. In the first section of the participants ‘ demographic
characteristics expressions, the second chapter of “the scale of the”
Cultural Competency among nurses, who work in the third chapter
“Performance Scale”. SPSS 16.0 package program was evaluated
with. Training on the percentage, average, t test statistic, variance,
correlation, multiple linear regression analysis were applied. In
order to measure the internal consistency coefficients Alpha, for the
validity factor analysis was done..
As a result of the analysis; participants ‘ gender, marital status,
age, years of service, year of study and professional positions and
international institution patient, according to the State cultural
competence and care giving job performance for the difference
between the average of points was not statistically significant. There
is no meaningful effect on the performance of the business of the
State of education, cultural competence has been found significantly
influence to the perception. Cultural competency and performance
work with lower dimensions between positive linear correlations
have been identified.
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Bu çalışma, hemşirelerin kültürel yetkinlik ve iş performanslarına
yönelik görüşlerini belirlemek, kültürel yetkinlik algısının iş performansına etkisini saptamak amacıyla yapılmış betimleyici tipte bir
araştırmadır.
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ÖZET

As a result, significant cultural skills of nurseseffects the level of job
performance meaningfully. With the increase in the level of cultural
skills also rises their job performance
Keywords: Nurse, Cultural Competence, Job Performance

SONUÇ
Sonuç olarak, bir örgüt ancak çalışanların gösterdiği performans kadar iyi olabilir. Çünkü çalışan performansı örgütsel
başarının en önemli faktördür. Dolayısıyla, sağlık kurumlarının başarısından söz etmek için hastalarla birebir iletişim
halinde olan hemşirelerin iş performansı önemli bir etkendir. Aynı şekilde kültürlerarası hemşirelik bakımının etkin ve
etkinliğinde de kültürel yetkinlik önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemşirelerin kaliteli sağlık bakımı verebilmeleri için sağlık ve hastalık davranışlarının arkasında yatan kültürel özellikleri tanımaları önemlidir. Dolayısıyla hemşirelerde kültürlerarası hasta bakım performansın yönlendirilmesi ve artırılması, kurumun performansını da artıracaktır.
Bunu sağlamak için, hemşirelerin yaptıkları işi önemli bulmaları, kendilerini yetkin ve özerk hissedebilecekleri bir çalışma
ortamı yaratmak ve performansı sürekli geliştirmeyi hedefleyen bir sistem kurmak gerekmektedir. Bunu sağlamak için
en önemli görev de, kuşkusuz yöneticilere düşmektedir. Sağlık kurumlarında kültürel yeterli bakım ve iletişim için personelin kültürel yetkinliğini geliştirmek üzere programlar hazırlanmalıdır. Kültürel yetkinlik becerilerinin artırılmasına
yönelik hizmet içi eğitimler verilmelidir.
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BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ ÇALIŞANLARINA VERİLEN SAĞLIKTA KALİTE SİSTEMİ İLE
İLGİLİ EĞİTİMLERİN ETKİLİLİĞİ
Fatma ÖZULUS1, Cemile ÖZYİĞİT1, Ü.Gülsüm TELLİGÖZOĞLU1
Bigadiç Devlet Hastanesi, fatmaozulus@gmail.com

1

Amaç-Yöntem: Bu çalışma Bigadiç Devlet Hastanesi çalışanlarına
2015 yılı hizmet içi eğitimler kapsamında şubat ayı içinde verilen
sağlıkta kalite sistemi eğitimlerinin etkililiğini değerlendirmek amacı ile yarı deneysel olarak yapılmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan veri toplama formu eğitimciler tarafından çoktan seçmeli olarak hazırlanmış 10 soruluk test ve katılımcıların sosyo-demografik
özelliklerini tanımlayıcı sorulardan oluşturuldu. Çalışma sonunda
toplanan veriler yüzdelik hesaplama yöntemi ile analiz edilerek karşılaştırmaları yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan personelin yaş ortalaması 37.1’di. Eğitime katılan personelin eğitim öncesi ön testten aldıkları puan ortalaması 71.1 iken %25.3’lük artış göstererek 89.1’e yükselmiştir.
Sonuç: Hizmet içi eğitimler kapsamında verilen SKS eğitimlerinin
hastanemiz çalışanlarında konu ile ilgili bilgi düzeylerinde artış
sağladığı saptandı. Hastanelerde sağlıkta kalite kültürünün geliştirilmesi adına her yıl düzenli olarak hizmet içi eğitimler kapsamında
verilen SKS eğitimlerinin gerekliliği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: SKS Eğitimi, Hizmet İçi Eğitim, Hastane

THE EFFECTIVENESS OF TRAININGS, ABOUT QUALITY
SYSTEM ON HEALTH, GIVEN TO THE PERSONNEL OF
BIGADIÇ PUBLIC HOSPITAL
SUMMARY
Introduction: Each year periodically SKS trainings, within inservice
trainings, are given to the medical personel to improve the culture
of quality on health in hospitals.
Objectives-Methods: This study is done as semi-experimental
to evaluate the effectiveness of the trainings about the quality
system on health given to the personel of Bigadiç Public Hospital
within 2015 inservice training in february. within the study data
collection form includes a test with ten multiple-choce questions
prepared by instructions and questions defining socio-demographic
characteristics of porticipants the datas collected in the end of the
study are compared by analyzing with percentage counting method.
Findings: The average age of personel attending to the study is
37.1. while the average score gotten from the pre-test done by the
porticipants before training is 71.1, it rises up to 89.1 by 25.3 % of
increase.
Outcomes: İt is stated that sks trainings given within inservice
trainings provide an increase on the level of knowledge of the
participants about the subject. We think it necessory to give SKS
trainings periodically each year to upgrade the culture of quality
on health
Keywords: SKS trainings-inservice trainings hospital
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Giriş: Hastanelerde sağlıkta kalite kültürünün geliştirilmesi adına
sağlık çalışanlarına her yıl düzenli olarak hizmet içi eğitimler kapsamında SKS eğitimleri verilmektedir.
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ÖZET

TARTIŞMA VE SONUÇ
Hizmet içi eğitim; çalışanın en verimli kullanımı için gerekli bilgi, beceri ve davranış biçimlerine sahip kılınması sürecidir
(Barkurt, 1990: 87). Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimin düzenlenmesi yasalarla zorunlu kılınmıştır. Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiştirme esasları; 657 Nolu Devlet Memurları Kanunun
214. Maddesi gereği devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak
yönetmelikler dahilinde yürütülür hükmünü içermektedir.
Çelen ve arkadaşları Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelere verilen
hizmet içi eğitim programlarından beklentileri ile ilgili çalışmalarında hemşirelerin hizmet içi eğitimlerden beklentilerinin
oldukça yüksek olduğu ve verilen eğitimlerin işe olan ilgiyi arttırdığı yönünde görüş bildirdiklerini belirtmişlerdir (Çelen,
2007: 25).
Hastane çalışanlarında hasta ve çalışan güvenliği kültürünün oluşturulmasında eğitimler önemli bir rol oynamaktadır.
Eğitimlerin sürekliliğiyle de hizmette kalitenin arttırılması ve buna bağlı olarak hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması
mümkün olmaktadır.
Annagür ve Uzun bir üniversite hastanesinde sağlık çalışanlarına verilen hastane hizmet kalite sistemi ile ilgili eğitimleri
değerlendirdikleri çalışmalarında eğitimlerin hizmet standartlarını arttırdığına yönelik veriler elde etmişlerdir (Annagür,
2014: 313). Aydın ve arkadaşları hekim ve hemşirelere verdikleri SKS eğitimleri sonrası yaptıkları test değerlendirmesinde doğru cevap oranını yüksek bulduklarını belirtmişlerdir (Aydın, 20014: 373). Bizim çalışmamızda da eğitim öncesi
ve sonrası yapılan değerlendirmede %25.3’lük puan artışı ile tüm personel için eğitimlerin etkililiğini göstermiştir. Sağlık
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çalışanlarında bu oran %20.8’lik artış ile tüm personel ortalamasının altında kalmıştır. Bunun sebebi ön test puan ortalaması en yüksek grup olan sağlık çalışanlarının çalışma alanlarında hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını daha etkin
kullanmaları olarak düşünüldü. İdari personelde bu oran %50.4 olarak saptanmıştır. Bu oranın yüksekliği idari katta
çalışan personelin hasta ve çalışan güvenliği konusundaki bilgilerin çalışma alanlarında kullanmamalarına bağlı olduğu
düşünülmektedir.
Sonuç olarak sağlıkta kalite kültürünün gelişimi açısından eğitimler önemlidir. Hizmet içi eğitimler kapsamında verilen
SKS eğitimlerinin hastanemiz çalışanlarında konu ile ilgili bilgi düzeylerinde artış sağladığı saptandı. Hastanelerde sağlıkta kalite kültürünün geliştirilmesi adına hastane çalışanlarına her yıl düzenli olarak hizmet içi eğitimler kapsamında
verilen SKS eğitimlerinin gerekliliği görülmüştür.
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1
2

amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, Trabzon İli Kamu Hastaneler
Birliği Genel Sekreterliği’nden izin alındıktan sonra bir devlet hastanesi, iki özel dal hastanesi, bir eğitim ve araştırma hastanesinin acil
servislerine başvuran 302 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, bilgi
formu ve Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeği ile toplanmış, sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, t-testi, Mann-Withney U
testi, ANOVA ve Kruskall Wallis testleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma katılan hastalar çoğunlukla genç (%28,5), kadın (%55,3), evli
(%59,3), üniversite mezunu (%37,3) ve acil servis hizmetlerinden ara
sıra (%49) yararlanmaktadır. Hastaların hemşirelik hizmetlerinden
memnuniyetini saptamak için kullanılan ölçeğin genel toplam puan
ortalaması 3,81±0,69 dur. Ölçekte hastalar en çok hemşirelerin
mahremiyetine saygı göstermelerinden (4,01±0,82), hemşirelerin tedaviyi (ilaçları) zamanında uygulamalarından (3,99±0,80) ve ihtiyacı
olduklarında hemşirelere kolaylıkla ulaşabilmelerinden (3,95±0,81)
memnundur. Ancak, hastaların hemşirelerin kendilerini (3,54±1,10)
ve servisi tanıtmasına (3,64±0,994) ve acil servise yattıklarında diğer
hastalarla tanıştırılmalarına (3,40±1,18) ilişkin memnuniyet düzeyi
biraz daha düşüktür. Hastaların eğitim durumu ile medeni durumu
da memnuniyet düzeyleri üzerinde etkilidir. Evli ve üniversite mezunu hastaların memnuniyet düzeyinin diğerlerinden daha düşük
olduğu saptanmıştır (p<0,05). Sonuç olarak, acil servise gelen hastalar genellikle hemşirelik hizmetlerinden memnunken, üniversite mezunu ve evli olan hastaların memnuniyet düzeyi istenilen düzeyde
değildir.
Anahtar Kelimeler: Hasta memnuniyeti, acil servis, hemşire

This descriptive study was conducted to detect satisfaction levels
regarding nursing services of the patients who applied to emergency
units. The study was carried out with 302 patients who applied to
emergency units of one public hospital, two specialty hospitals and
one training and research hospital after getting permissions from
the general directorate of public hospitals of Trabzon Province. The
data were collected with an information form and Satisfaction with
Nursing Care Scale and were tested with numbers, percentages,
means, standard deviations, t-test, Mann-Withney U test, ANOVA
and Kruskall Wallis tests. Most of the patients in study were young
(28.5%), female (55.3%), married (59.3%), university graduates
(37.3%) and 49% of them benefited services of emergency units
from time to time. The total score of the scale used to determine
satisfaction levels related to nursing services of patient was 3.81±0.69.
The patients were mostly satisfied with nurses’ respecting their
privacy (4.01±0.82), their providing the treatment (administering
the medicines) in time (3.99±0.80) and easy communication with
the nurses when they needed them (3.95±0.81). However; patients’
satisfaction levels regarding items that the nurses introduced
themselves (3.54±1.10) and the emergency units (3.64±0.994)
and they were introduced to other patients in the units when they
came emergency units (3.40±1.18) were a little lower. Educational
status and marital status of the patients were effective upon their
satisfaction levels. It was identified that satisfaction levels of those
patients who were married and graduated from universities were
lower the satisfaction levels of other patients (p<0.05). As a result;
patients who accepted to emergency units were generally satisfied
with nursing services but satisfaction levels of those patients who
were married and graduated from universities were not at the
desired level.
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LEVELS OF SATISFACTION WITH NURSING SERVICES
OF THE PATIENTS PRESENTING TO EMERGENCY UNITS
Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, acil servislere başvuran hastaların
hemşirelik hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeylerini saptanmak SUMMARY
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ÖZET

Keywords: Patient satisfaction, emergency room, nurse.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Acil servislere başvuran hastaların hemşirelik hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmamızda, hastaların çoğunluğu 18-25 yaşlarında genç, kadın, evli ve üniversite mezunudur. Hastaların büyük
bir çoğunluğu acil servise birden fazla başvurmuş ve başvuru sıklığı ara sıradır. Ayrıca, yaklaşık her dört hastadan birinin
fiziki yapı ve donanımdan, her dokuz hastadan biri düzen ve temizlik, sekreterlik ve hasta kabul ile acile ulaşım imkânlarından memnun olmamasına rağmen, hastalar herhangi bir rahatsızlığı durumunda tekrar aynı hastaneyi seçeceğini
belirtmiştir.
Hastalar genel olarak hastane ve acil servisten önemli derecede memnundur. Bu durumun en önemli nedeni ise hemşirelik hizmetlerinden ve diğer sağlık hizmetlerinden (laboratuvar, röntgen vb,) memnuniyetin yüksek olmasıdır. Ayrıca ölçek sonuçlarına göre de hastalar hemşirelik hizmetlerinden memnunken, memnuniyetlerini etkileyen en önemli faktörler; hemşirelerin hasta mahremiyetine verdiği önem, hemşirelerin hastanın ağrılarını gidermeye çalışması, hemşirelerin
ilaçları zamanında uygulaması ve hastaların ihtiyacı olduğu durumda hemşirelere kolay ulaşmasıdır. Hasta memnuniyeti
en az etkileyen değişkenler ise, hemşirelerin kendilerini, servisi ve diğer hastaları hastalarla tanıştırmasıdır.
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Hastaların memnuniyeti üzerinde eğitim durumları da etkilidir. Eğitim durumu düşük olan hastalar hemşirelik
hizmetlerinden daha fazla memnunken, eğitim durumu yüksek olan hastalar daha az memnundur. Bunun dışında, evli
olan hastaların bekârlara göre hemşirelik hizmetlerinden daha fazla memnun kaldığı görülmüştür.
Ayrıca, yaş, cinsiyet, meslek, yerleşim yeri, aylık gelir durumu ve başvurulan hastane durumu ise, hastaların hemşirelik
hizmetleri memnuniyet düzeylerini etkilememiştir.
Bu sonuçlar doğrultusunda;
nn Acil servise ilk kez gelen hastalar gerekli konularda bilgilendirilip beklentileri karşılanarak ilk izlenim ve deneyimlerinin olumlu olması sağlanabilir.
nn Hastanenin ve acil servisin fiziki ortamı temizlik ve düzen yönünden iyileştirilerek daha olumlu hale getirilebilir.

nn Eğitim düzeyi yüksek ve bekar olan hastaların memnuniyetinin düşük olduğu hizmetler dikkate alınarak hemşirelik bakımının bu doğrultuda planlanması ve uygulanmasının yanı sıra bakımının bireyselleştirilmesine özen
gösterilebilir.
nn Hasta memnuniyetini düzenli olarak, farklı zamanlarda ve daha geniş gruplarla değerlendirilerek, hemşirelik
hizmetleri kalitesinin sürekliliğinin sağlanması ve ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda gerekli düzenlemelerin
yapılması sağlanabilir.
01-04 Mart 2016, Antalya
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nn Acil serviste çalışan hemşirelerin öncelikle hastalara kendilerini tanıtmaları, acil servislerde hasta-hemşire ilişkilerine gerekli önemin verilmesi ve hastaları servise uyumun sağlanması için farkındalık eğitimleri yapılabilir.
Ayrıca, hastaların memnuniyetinin biraz daha düşük olduğu konuların hemşirelerle tartışılması ve konuya ilişkin
hemşirelerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim programları planlanabilir.

nn Araştırma geliştirilerek üniversite ve özel hastanelerin acil servislerindeki hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet durumu değerlendirilebilir ve kamu hastaneleri ile karşılaştırılabilir.
nn Araştırma sonuçları, başka hastanelere ve kliniklere genellenemez. Ancak, sonuçlar başka çalışmalarda kullanılabilir.
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EVALUATION OF SATISFACTION OF THE PATIENTS
GETTING SERVICE FROM KEŞAN STATE HOSPITAL IN
Bu çalışmanın amacı Keşan Devlet Hastanesinden hizmet alan hasTERMS OF NURSING
taların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerini belirleyerek,
sürecin değerlendirilmesini sağlamak ve iyileştirmede öncelikli alanları tespit etmektir.
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ÖZET

Araştırma 6-10 Nisan 2015 tarihlerinde kliniklerde yatarak hizmet
alan 92 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında
demografik özellikler ve Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet
Ölçeği’nden oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırmada elde
edilen veriler SPSS 16.0 programında analiz edilmiştir. Geçerlilik ve
güvenilirlik analizlerinin yanı sıra anket formundaki değişkenler için
tanımlayıcı istatistikler ve frekans dağılımı, bağımsız gruplarda T
testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.
Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde hastaların memnuniyet
oranının %89 olduğu görünmektedir. Araştırma grubuna alınan
hastaların yaş, eğitim düzeyi, medeni durum ve tedavi gördüğü gün
sayısının memnuniyet durumu üzerinde etkili olduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Hastaların yaşları arttıkça memnuniyet düzeylerinin de
arttığı, eğitim düzeyi ile memnuniyet arasında ters orantı olduğu ve
eğitim düzeyi düşük olanların memnuniyetlerinin daha yüksek olduğu, evlilerin bekarlara oranla daha memnun olduğu, hastaların
hastanede yatılan gün sayısı arttıkça memnuniyet düzeylerinin de
arttığı tespit edilmiştir. Katılımcıların hemşirelik bakımı sürecinde en
çok memnun oldukları alanın mahremiyetlerine gösterilen saygı olduğu, diğer taraftan hemşirelerin kendileri ve yakınları ile olan iletişiminden daha az memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. İyileştirme için hemşirelere iletişim konusunda eğitim verilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Memnuniyeti, Hemşirelik Bakımı,
Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği

SUMMARY

The purpose of this study is to manage the evaluation of the process
and define the prior areas of reformation in terms of nursing by
identifying the satisfaction levels of the patients getting service in
Keşan State Hospital.
The survey was carried out upon 92 patients getting service by staying in the cliniques between April 6 and April 10, 2015. Survey forms consisting of demographic qualities and Newcastle Nursing Care
Satisfaction Scale was used for collecting data. The data collected
through the survey were analyzed with SPSS 16.0 programme. Besides the validity and reliability analysis, descriptive statistics, frequency distribution, T test among independent groups and one-way
analysis of variance were used for the variables in the survey form.
When the survey results are evaluated, it is seen that the patient
satisfaction ratio is 89%. It is indicated that age, education level,
marital status and treatment day of the patients taken for the research group are effective (p< 0.05) on satisfaction conditions. It is
determined that as the patients’ age gets older, their satisfaction
level increases; there is an inverse ratio between their satisfaction
level and education level; the low level educated participants; married patients are more satisfied in proportion to single ones and
as the number of the days patients stay in the hospital increase,
their satisfaction level increases. It is found out that respect showed
to patients’ privacy is the most satisfied area for the participants
during the nursing care process, on the other hand, they are less
satisfied with the communication between the nurses and, patients
and their relatives. It is recommended to supply the nurses with
education about communication.
Keywords: Patient Satisfaction, Nursing Care, Newcastle Nursing
Care Satisfaction Scale

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde Keşan Devlet Hastanesi’nden hizmet alan hastaların memnuniyet
oranının %89 ile oldukça yüksek düzeyde olduğu görünmektedir. Hastaların yaşları arttıkça memnuniyet düzeylerinin de
arttığı, eğitim düzeyi ile memnuniyet arasında ters orantı olduğu ve eğitim düzeyi düşük olanların memnuniyetlerinin
daha yüksek olduğu, evlilerin bekarlara oranla daha memnun olduğu, hastaların hastanede yatılan gün sayısı arttıkça
memnuniyet düzeyinin de arttığı tespit edilmiştir. Katılımcıların hemşirelik bakımı sürecinde en çok memnun oldukları
alanın mahremiyetlerine gösterilen saygı olduğu, diğer taraftan hemşirelerin kendileri ve yakınları ile olan iletişiminden
daha az memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma sonuçları doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir;
nn Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetlerinin belli aralıklarla değerlendirilmesi ve iyileştirmede öncelikli
alanların belirlenerek gerekli düzeltici faaliyetlerin başlatılması,
nn Özellikle genç hastalarda hemşirelik bakımından memnuniyeti arttırmak amacıyla, hastaların endişe ve gereksinimlerinin saptanarak giderilmesine yer verilmesi,
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nn Hizmet içi eğitim planı kapsamında hemşire grubuna hemşirelik hizmetlerinde kalite ve kişiler arası iletişim konularında eğitimler verilmesi,
nn Hemşirelerin hastalarla olan iletişimlerinde konuşmaya zaman ayırmaları, hastalara karşı daha güler yüzlü ve
şefkatli olmaya özen göstermeleri, hastaların kişisel bakım ve gereksinimlerini anlayıp bunları daha fazla önemsemeleri,
nn Hastaların hemşirelerden beklentilerini açıklamaları konusunda hemşireler tarafından desteklenmeleri ve hemşirelerin kaliteli bir bakım için bu konunun önemi ile ilgili bilgilendirilmeleri,
nn Hemşirelerin hasta bakımında empatik davranarak özveriyle çalışmalarının hastaların hemşirelik bakımından
memnuniyetini arttırdığı konusunda bilgilendirilmeleri,
nn Daha kaliteli hasta bakımı için kurumların kliniklerdeki hemşire sayılarını ideal olan hemşire/hasta oranına göre
belirlemesi ve uygulaması önerilmektedir.
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DETERMINING SATISFACTION IN HEALTHCARE
SERVICES OF OSMANIYE PROVINCE
İlimizde Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyetin Belirlenmesi Araştırması, sağlık hizmetleri sunumunu vatandaşın gözünden test ederek so- SUMMARY
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ÖZET

runların saptanması ve tespit edilen sorunların sağlık yöneticileri ile
paylaşılmasını sağlayarak çözüme kavuşturulmasını amaçlamaktadır. Tanımlayıcı olan araştırmanın evrenini Osmaniye ilinde yaşayan
bireylerin % 02’si (1.034 kişi) oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde
basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler kurum çalışanları tarafından anket uygulanarak toplanmış ve SPSS programında analiz edilmiştir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesinde görevli akademik personel tarafından
gerçekleştirilen istatistiksel analizde, ortalama, t testi ve tek yönlü
varyans analizi kullanılmıştır.

Örnekleme giren bireylerin yaşları 18-83 arasında olup % 35,2›sini
30-41 yaş grubu, % 27,9›unu 42-53 yaş grubu, % 16,9›unu 18-29
yaş grubu, % 15,8›ini 54-65 yaş grubu ve % 4,2›sini 66 ve üstü yaş
grubu oluşturmaktadır. Örnekleme giren bireylerin % 51›i kadın ve
% 84,5›i ise evlidir.
Örnekleme katılan bireylerin % 85,5’inin genel olarak İlimizde sunulan tüm sağlık hizmetlerinden memnun olduğu saptanmıştır.
Araştırmada, Osmaniye’de yaşayan örnekleme katılan bireylerin
% 97’sinin Aile Sağlığı Merkezlerinden, % 94,6’sının Özel Hastanelerden, % 92,1’inin 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden, % 92,1’inin Evde
Sağlık Hizmetlerinden, % 89,3’ünün Kamu Hastanelerinden ve %
79,6’sının Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden memnun olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyet, Anket,
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü.

This study aims to determine the problems of healthcare services
by considering the perspectives of the citizens and share these
problems with the healthcare managers of the Osmaniye province
to come up with a solution. The universe of this descriptive study
is the 2% (1034 people) of the population of Osmaniye province.
‘Simple Random Sampling’ method was used to determine the
sample of the study. Data was collected by the surveys applied by the
officers of the institution and analyzed by using the SPSS software.
Mean, T-Test and One-way Analysis of Variance was used for the
statistical analysis made by the academic staff of OsmaniyeKorkut
Ata University, Faculty of Economic and Administrative Sciences.
The age of the subjects of the sample ranges between 18 and 83.
35.2% of the subjects are at the age “30-41”, 27.9% are “42-53”,
16.9% are “18-29”, 15.8% are “54-65” and 4.2 % are “42-53”. 51%
of the subjects are “female” while 84.5% are “married”.
This study shows that 85.5 % of the subjects of the sample of
this study are generally satisfied with the healthcare services of
Osmaniye Province.
This study also shows that 97% of the subjects are satisfied with
the Family Health Services while 94.6% of them are satisfied with
Private Health Services, 92.1 are with Pre-Hospital Emergency Health
Services, 92.1% are with Home Healthcare Services, %89.3% are with
Public Hospital Services and 79.6% are with Oral and Dental Health
Services.
Keywords: Satisfaction in Healthcare Services, Survey, Health
Administration of Osmaniye Province.

SONUÇ VE ÖNERİLER
nn Araştırmada, Osmaniye’de yaşayan örnekleme katılan bireylerin % 97’siAile Sağlığı Merkezlerinden, % 94,6’sı
Özel Hastanelerden, % 92,1’i 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden, % 92,1›i Evde Sağlık Hizmetlerinden, % 89,3’ü Kamu
Hastanelerinden ve % 79,6’sı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden memnun olarak gözükmektedir.
nn Örnekleme katılan bireylerin % 85,5’i genel olarak sunulan sağlık hizmetlerinden memnun, % 74,2’si de sunulan
sağlık hizmetlerinin beklentilerini karşıladığını düşünmektedir.
nn İlimizde yaşayan ve araştırmaya katılan bireylerin hastalık durumunda; % 36’sınınKamu Hastanelerini, % 29,1’inin
Aile Hekimliğini, % 18,8’nin Özel Hastaneleri, % 8,4’ünün Kamu Hastanelerini ve Aile Hekimliğini, % 3,8’inin Aile
Hekimliği, Kamu ve Özel Hastaneleri, % 1,3’ünün Aile Hekimliği ve Özel Hastaneleri, % 0,9’unun Kamu ve Özel
Hastaneleri, % 0,5’inin sadece alternatif tıbbı, % 0,4’ünün sadece eczacıyı ve % 0,3’ünün sadece geleneksel yöntemleri tercih ettiği tespit edilmiştir.
nn İlimizde yaşayan, örnekleme katılan bireylerin % 63,2’si sağlık hizmetleri için fazla para harcadığını düşünmektedir.
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nn Araştırmada, İlimizde sunulan poliklinik hizmetlerinden yararlananların, % 94,8›i Aile Sağlığı Merkezlerinden, %
93›ü Özel Hastanelerden, % 86,6’sı Kamu Hastanelerinden ve % 76,3’ü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden memnun olarak gözükmektedir.
nn İlimizde sağlık hizmeti alanların, % 88,9’u Aile Sağlığı Merkezlerindeki, % 88,1’i Özel Hastanelerdeki, % 78,9’u
Kamu Hastanelerindeki ve % 75,6’sı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerindeki fiziki koşullardan memnun olarak gözükmektedir.
nn İlimizde yaşayan ve örnekleme katılarak sağlık hizmeti alanların, % 92,5’i Aile Sağlığı Merkezlerindeki, % 91,8’i
Özel Hastanelerdeki, % 83’ü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerindeki ve % 76,7’si Kamu Hastanelerindeki genel temizlikten memnun olarak gözükmektedir.

nn Osmaniye halkının sağlık hizmetleri genel memnuniyet düzeylerine ilişkin görüşleri doğrultusunda oluşturulan
araştırma, İlimizdeki sağlık hizmetlerinin daha etkin planlanabilmesi, sağlık hizmet kalite standartlarının yükseltilebilmesi ve vatandaşların sağlık hizmetlerinden memnuniyetlerinin arttırılması için ilgili kamu ve özel sağlık
kuruluşlarına ulaştırılmıştır.
nn Sahada yapılan memnuniyet anketinin belirli aralıklarla tekrarlanması ve bir önceki anket araştırması sonuçları
ile karşılaştırılmasının yerinde olacağı, ayrıca her sağlık kuruluşunun sağlık kuruluşu dışında, sahada, vatandaş
düzeyinde de bu veya benzer araştırmaları yapmalarının uygun olacağı düşünülmektedir.
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nn İlimizde yaşayan, örnekleme katılan bireylerin, % 96,2’si aile sağlığı elemanlarından, % 90,6’sı Özel Hastanelerde
çalışan hekim dışı personellerden, % 84,6’sı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekim dışı personellerden
ve % 83,3’ü Kamu Hastanelerinde çalışan hekim dışı personellerden memnun olarak gözükmektedir.
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nn Araştırmaya katılan bireylerin, % 97,7’si Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden, % 96,1’i Özel Hastanelerde çalışan
hekimlerden, % 87,9’u Kamu Hastanelerinde çalışan hekimlerden ve % 83’ü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde
çalışan diş hekimlerinden memnun olarak gözükmektedir.
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KAMU HASTANELERİNDE ROTASYON VE BUNA BAĞLI ÇALIŞAN MEMNUNİYET
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ÖZET
İş rotasyonu, iş görenin önceden belirlenmiş bir programa ve bu
programda öngörülen sürelere göre o anda yaptığı işle ilgili diğer
bazı faaliyet veya görevlere geçmesi ve bunları sırasıyla gerçekleştirmesi olarak tanımlamıştır(Toker, 2006). Hastane çalışanları farklı
birimlerde farklı performanslar gösterebilirler. Özellikle yetenekleri
üst yönetim tarafından fark edilen, kaybedilmesi istenmeyen çalışanları hastanede tutmada rotasyon etkili bir insan kaynakları çalışmasıdır. Rotasyon, çalışanları monotonluktan kurtaracağından,
verimliliğin artmasını sağlayacak, çalışanlar farklı işler yapacağından dikkat dağınıklığını ortadan kaldıracaktır. Bununla beraber
farklı alanlarda da kendilerini geliştirebilme imkânı bulabilecek bu
da deneyimlerini artıracaktır. Sağlık alanlarında kalite artırılmak
isteniyorsa rotasyon uygularken hassas davranılmalı, çalışan memnuniyeti göz önüne alınarak izlenen yolda hata olasılığı en aza düşürülmeye çalışılmalıdır.
Bu çalışma ile Diyarbakır Kamu Hastaneler Birliğine bağlı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının rotasyon isteyip
istemedikleri ve buna bağlı memnuniyet düzeylerini etkileyen faktörlerin araştırılması planlanmıştır. Çalışma sonrasında hastanelerde
çalışan memnuniyetini sağlanarak birimler arsı rotasyonun etkinliği
ölçülüp uygulanabilirliği gözlenmek istenmiştir. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının cevaplarıyla rotasyonun
motivasyonu artırıcı bir etkisin olmadığını dolayısıyla çalışan memnuniyetini azalttığı ve 149 katılımcıdan 134’nün yani büyük bir
çoğunluğunun uygulanan rotasyon politikalarının etkin olmadığı
düşündüğü sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmayla rotasyonun hastanelerde çalışan memnuniyetinin göz önünde tutularak uygulamaya geçirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rotasyon, Çalışan memnuniyeti

ROTATION AND RELATED EMPLOYEE SATISFACTION
IN PUBLIC HOSPITAL EVALUATION OF LEVEL:
DIYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EDUCATION AND
RESEARCH HOSPITAL CASE
SUMMARY
According to a scheduled program and anticipated time within this
program, an employee’s accession to different tasks and activities
and making them in sequence related to his existing work is described as job rotation. Hospital workers can perform different in
various units. Especially to employ the workers, whose qualifications realized by senior management and wanted to be engaged in
the hospital, job rotation is an effective human resources practice.
Rotation saves employees from the monotony therefore it ensures
increased productivity, also by doing different things employees eliminate distractions. Additionally, to find the opportunity to develop
themselves in different areas enhances their experience. Also, if for
any reason there is a lack of corporate employees, rotated employee
will prevent the disruption of work by filling their place. The importance of the rotation increases more when it comes to health. If it is
desired to increase quality in the field of health, rotation should be
applied sensitively and the possibility of error should tried to be minimized during the course by considering the employee satisfaction.
In this study it is aimed to research if the workers of Gazi Yaşargil
Training and Research Hospital, depending on Public Hospitals Association in Diyarbakir, want rotation and it is planned to investigate the factors affecting the level of satisfaction accordingly. After
this study, it is intended to measure and to observe the applicability
of the efficacy of rotation between units by ensuring employee satisfaction.
Keywords: Rotation, planned to investigate

SONUÇ
Sağlık işletmeleri; hem bireye hem de topluma gerek sağlık gerekse de sağlık eğitimi hizmeti vererek diğer hizmet grup
ve işletmelerinden ayrışmaktadır. Sağlık işletmelerinde hizmet ekip olarak verilmektedir. Sağlık işletmesinde çalışan bir
personelin işten ayrılması ve yerine yeni elemanın alınması uzun bir sürece yayılmaktadır. Yeni gelen personelin dâhil
olacağı sisteme adapte olması da ayrıca bir sorun oluşturmaktadır. Bu da hem sisteme hem de sistemden yararlananlar
açısından farklı sıkıntılara yol açacaktır. Bu nedenle de sağlık hizmetlerinde personel sirkülasyonu ve rotasyon oranının
en düşük düzeyde olması, sistemin sağlıklı işlemesi açısından zorunluluktur.
Sağlık hizmetlerinde memnuniyetten bahsedebilmek için hasta memnuniyeti yanı sıra çalışan memnuniyetinin de göz
önünde bulundurulması gerekmektedir. Çalışanların memnuniyetinin kalitenin sürdürülebilirliği açısından önemli bir
unsur olduğu bilinmektedir. Hasta ile sağlık personeli etkileşimi, hasta tatmini ve hizmet kalitesini etkileyen en önemli
faktörlerden biridir. Hastaların tekrar aynı kurumu tercih etmelerindeki en önemli faktör teknik ve klinik donanım değil,
bireyler arası iletişim olmuştur. Yani hastaların tutum ve davranışlarını etkileyen en önemli faktör çalışanlardır. (Devebakan, 2007) Bu sebeple kalite yönetiminde kurumlar çalışan memnuniyetine önem vermek zorundadırlar.
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Tüm bunların ışığında sağlık kurumlarında çalışan personellerin rotasyon kavramlarına bakış açıları irdelenmek istenmiş
ve verilen cevaplarda rotasyonla ilgili memnuniyet belirten sorulara genellikle olumsuz yanıt verilmiştir.
T testi sonuçlarına göre etkili bir rotasyon politikası yürütülmesine göre farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Etkili bir
rotasyon politikası yürütülmesine göre farklılık olup olmadığına bakıldığında olasılık değerleri 0,05’den büyük olduğu için
gruplar arasında farklılık yoktur. Rotasyonun motivasyonu artırır düşüncesi karar verme sistemlerine farklılık göstermektedir. Olasılık değeri 0,048 çıkmış bu değer 0,05’den küçük olduğu için rotasyon motivasyonu artırır diyenler ile artırmaz
diyenler arasında farklılık yer almaktadır.
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Sonuç olarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının cevaplarıyla rotasyonun motivasyonu artırıcı bir
etkisin olmadığını dolayısıyla çalışan memnuniyetini azalttığı ve katılımcılardan 134 kişi yani büyük bir çoğunluğuna
uygulanan rotasyon politikalarının etkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışan memnuniyeti göz önünde tutularak rotasyon uygulama çalışmalarının ona göre planlanması önerilmektedir.
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Cinsiyetlere göre bölüm değiştirebilseydiniz sebebi ne olurdu değişkenin çapraz tablosuna bakıldığında büyük çoğunluk
farklı şeyler öğrenmek için bölüm değiştirmeyi istemektedirler. Eğitim düzeyleri ile etkili rotasyon politikası yürütülmesi
değişkeninin çapraz tablosuna baktığımızda tüm eğitim düzeylerinde etkili bir rotasyon sürecinin olmadığı gözükmektedir. Yaş ve rotasyonun çalıştığınız kurum için temel politika mıdır değişkeni ile çapraz tablosunda genel olarak bireyler
temel politika olmadığını düşünmektedirler. Bireylerin rotasyon hakkında temel fikirleri sorulduğunda dağılımlar birbirine yakın olup; genel olarak bir çalışanın kurum içerisinde her işi yeterli derecede bilip gerektiğinde yapabilmesi olarak
görüş bildirmişlerdir.
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İnsan yaşamında işte geçen zamanın önemi çok büyüktür. Düşünceler ve duygular bütünü olan insanın gününün büyük bir çoğunluğunu geçirdiği işiyle duygusal bir bağ kurması kaçınılmazdır. İşe
bağlılık kavramıyla açıklanan bu olgunun bireyin işe karşı beklentilerine, işiyle ilgili hedeflerine, örgütün personele karşı tutumuna ve
çalışanına sunduğu kendini gerçekleştirme fırsatlarına bağımlı olarak arttırması veya azaltması beklenir bir durumdur.
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ÖZET

Bir işletme için en önemli hedef ise optimum verimlilikte yüksek
kalitede mal veya hizmet üretebilmektir. Bu noktada işletmeler için
personellerinin verimliliği ve işe karşı tutumları büyük bir önem arz
etmektedir. Ölçülemeyen yönetilemeyendir gerçeğinden hareketle
işletmelerin işe ve çalışanına ait analizler yapması kaçınılmazdır.
Günümüzde en çok uygulanan analiz yöntemlerinden biride performans değerleme uygulamalarıdır.
Bu çalışmanın temel amacı işe bağlılık ile performans değerleme
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Çalışmanın evreni Samsun eğitim araştırma hastanesinde çalışan
785 yardımcı sağlık personelidir. 5’li likert ölçeğine göre hazırlanan
anket verileri SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda işe bağlılık ile performans değerleme arasında olumlu bir ilişki
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Performans, Performans Değerleme, İşe
Bağlılık

THE INFLUENCE OF PERFORMANCE EVALUATION
SYSTEM ON THE DEVOTION TO JOB: AN APPLICATION
IN SAMSUN TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL
SUMMARY
The importance of time spent at work is undeniable. Being a coproduct of thoughts and feelings it is inevitable for people to get
connected to work emoutionally. The level of devotion to job
therefore can be more or less depending on individual’s expectations
from work, professional goals and the attitude of the employers vis a
vis the employees and the opportuinities they give for actualization
of the self.
A major priority for any enterprise is producing quality goods and
services at an optimum efficiency. So the efficiency of the employees
and their attitudes towards the job are of extreme importance.
Departing from the principle that when something is not measurable
it is basically not manageable, the enterprises do analyses on both
the work and the employees. One of the most commonly used
method of analysis is the applications of performance evaluation.
The basic aim of this thesis is to identify the relation between the
devotion to job and performance evalution.
The universe of this study is the auxiliary health staff of Samsun
Training and Research Hospital that numbers around 785.
The collected data has been analysed using SPSS (Statistical
PackageforSocialSciences) for Windows 17.0 software. The basic
finding of this study is the direct relation between the performance
evaluation and devotion to job.
Keywords: Performance, Performance Evaluation, Devotion to job

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışanın işte geçirdiği zamanlara veya işi yapış anındaki ruh haline ait durumunu ifade eden işe bağlılık kavramı özellikle
sağlık sektörü için çok önemli bir parametredir. Çalışanın işine yoğunlaşabilmesi, iş esnasında dinç ve motive olması,
işinden doyum alması ve kendini işine adayabilmesi hizmet kalitesine doğrudan etki eden unsurlardır. Performans değerleme uygulamalarının çalışanın beklentilerine cevap verebilirliği ölçüsünde işe bağlılığına olumlu yönde etki etmesi
beklenir bir durumdur.
Daha çok özel sektöre hitap ettiği düşünülse de aslında en büyük işveren olan kamu kurumları içinde performans değerleme uygulamaları hayati önem taşımaktadır. Halkın tercihi ile seçilen siyasetçilerce yönetilen kamu kurumlarının verimliliği ve beklentilere cevap verebilirliği seçilen siyasetçinin halka olan sorumluluğundan ötürü büyük önem arz etmektedir. Özel sektörün aksine personel devir hızı düşük ve iş güvencesi daha yüksek olan kamu kurumlarında bürokratik ve
statik bir yönetim tarzı hâkimdir. Kamu çalışanları için monoton, değişime kapalı işler ve sınırlı kariyer imkânlarını ifade
eden kamu işçiliği, çalışanın işiyle kurduğu bağı zayıflatmakta ve “memur zihniyeti” olarak adlandırılan iş tutumunun
gelişmesine neden olmaktadır. “Memur zihniyeti” anlayışı bir müddet sonra gizli işsizliğe dönüşebilmekte, kamu kurumlarını verimsiz ve hantal bir yapıya bürüyebilmektedir. Oysa özel işletmelerin yaşadığı zihinsel devrimin kamu kurumları
tarafından da gerçekleştirilmesi kurumsal performans ve verimlilik açısından olmazsa olmazdır.
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Sağlık Bakanlığı Performans Değerleme Sistemi’nin yardımcı sağlık personellerine yönelik ücret politikalarına dönük bir
model önerisi olarak takım bazlı ödüllendirmeden bahsedilebilir. Performans değerleme veya öz değerlendirme verileri
doğrultusunda yüksek puan alan birim (laboratuvar, röntgen v.b.) çalışanlarının ek ödeme miktarları belirli oranda arttırılarak yüksek performansın objektif kriterlere göre ödüllendirilmesi sağlanmış olabilecektir. Böylece birim çalışanları
arasında takımdaşlık duygusu gelişecek ve çalışanların performans değerleme sistemine aktif katılımları sağlanacaktır.
Elde edilen başarının kaybedilmesini istemeyen takım üyelerinden birim içinde iç denetimi sağlamaları beklenebilir. Böylece birey birey ödüllendirmeden doğan kıskançlık duygusunun önüne geçilebilir ve birimler arası rekabet arttırılarak
çalışanların sisteme olan inancı pekiştirilebilir.
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Yüksek eğitim seviyesine sahip sağlık çalışanları için kariyer olanaklarının sınırlı olması çalışanların işe bağlılığında olumsuz bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Anket verilerine göre sağlık çalışanlarının hayatlarını idame ettirmek için
çalışmayı bir zorunluluk gördükleri halde işe bağlılık düzeyleri orta seviyede gerçekleşmektedir. Bu durum sağlık hizmetlerinin sunumuna etki edebilecek oldukça önemli bir unsurdur. Birçok kamu kurumunda nesnel kriterler doğrultusunda
çalışanlar için kariyer basamakları mevcutken Sağlık Bakanlığı çalışanlarının bu imkânın daha sınırlı olması çalışanların
işe bağlılığına olumsuz olarak etki eden bir unsur teşkil ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu noktada yapılması gerekenlerden biride sağlık çalışanlarına kariyer gelişimi için fırsat eşitliğinin sağlanması ve nesnel standartlara dayanan
kariyer planlaması sisteminin kurulması olacaktır. Gönüllük esasına göre uygulanan birim sorumluğu uygulaması mevcut
hali ile çalışana daha fazla özveriden başka ciddi bir getirisi olmayan, herhangi resmi bir statüsü bulunmayan ve her an
geri alınabilir bir unvan olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa yasal statüsü olan, belirli oranda ücret getirisi olan ve belirli
liyakat kriterlerine göre belirlenen birim sorumluları hem daha verimli çalışabilir hem de çalışan personel için bir kariyer
basamağını teşkil edebilir.
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Çalışanların işte geçen zamanlarından hoşnut olmamaları ve işleriyle ilgili hedeflerinin düşük düzeyde olması, üzerinde
konuşulması gereken bir diğer konudur. Çalışanların işe ait hoşnutsuzluklarını ortaya koyan analizlerin yapılması ve bu
durumla ilgili düzeltici önlemlerin alınması elzem görünmektedir.
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BIR EĞITIM DIŞ HASTANESINE AYAKTAN BAŞVURAN HASTALARIN MEMNUNIYET
DURUM DEĞERLENDIRILMESI: RETROSPEKTIF BIR ÇALIŞMA
Ümit CANDAN1, F. ŞÜKRAN1, Ercan KAYGUSUZ1, M. Sinan EVCİL1
İzmir Eğitim Diş Hastanesi, İzmir, ucandan@hotmail.com

1

THE SATISFACTION LEVELS OF OUTPATIENTS
ADMITTED TO İZMİR EDUCATION DENTAL HOSPITAL:
Bu çalışma bir eğitim diş hastanesine ayaktan başvuran hastaların
A RETROSPECTIVE STUDY
sosyo-demografik değişkenlerin hasta memnuniyet düzeyi üzerindeki etkisini ve yıllara göre memnuniyet düzeyindeki değişimlerin
retrospektif olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın
evrenini 2012, 2013 ve 2014 yılları arasında ayaktan tedavi görmek
için başvuran hastalar oluşturmaktadır. Bu hastalara Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Memnuniyet Anketleri
uygulanmıştır. Bu yıllar içinde araştırmaya toplam 1029 hasta katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programında analiz
edilmiştir. Memnuniyet düzeyi ile sosyo-demografik veriler arasındaki ilişkilerin analiz, değerlendirilme ve karşılaştırılmasında ki kare
testi, Kruskall Wallis ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre;
anket uygulanan kişilerin %40.03 erkek, %59.9’unu kadın hastalar
oluşturmuştur. Hastaların %96.3’ü genel olarak ihtiyaç duyduğu
takdirde hastaneyi tekrar tercih edeceklerini, %89.6’sı hastanenin
temiz ve %94.4’ü ise hizmetin iyi olduğunu ifade etmişlerdir. Sonuç
olarak; hasta memnuniyeti, sağlık hizmeti kalitesinin ölçülmesinde
yer alan önemli göstergelerden biridir. Çalışma bu sonucuyla eğitim
diş hastanesi gibi ağız ve diş sağlığı merkezlerine göre daha kompleks ve büyük bir organizasyon yapısına sahip sağlık kurumlarında
verilen hizmetin bir ekip hizmeti olduğunun ve kalitesinin bu sayede
gözden geçirilebileceğinin, bundan sonra yapılacak olan çalışmalara yol gösterici olacağının altını çizmektedir.
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ÖZET

SUMMARY

The aim of this study was to determine satisfaction levels and
related socio-demographical variables of outpatients admitted to
İzmir Education Dental Hospital in order to evaluate retrospectively.
This study population consists of patients admitted for treatment
among 2012,2013 and 2014 years. These patients were applied
Performance Management and Quality Improvement Directive. In
the study, a total of 1029 patients participated.The data obtained
were analysed using SPSS 15.0 statistic program. Analysis of the
relationship between socio-demographic data with the level of
satisfaction was used by Chi-Square test, Kruskall Wallis, Mann
Whitney U test using a significance level of 0.05. According to
findings; the participants are 40.03% of men, 59.9 % woman. 75 %
of patients have stated that they will prefer the same hospital, 89.6
% of participants from cleansing of toilet in hospital and 94.4 %
from good service. In conclusion; Patient satisfaction has become an
important factor as a measuring service quality. In this respect, this
survey emphasizes the importance of teamwork in big and matrix
structured organizations providing health service such as hospitals
according to oral and dental health centers.
Keywords: Patient Pleasure, Quality , Mouth and Dental Health

Anahtar Kelimeler: Hasta memnuniyeti, Kalite, Ağız ve Diş Sağlığı

SONUÇ
Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyet düzeyinin artması için memnuniyet ölçüm kriteri olan anketlerin yönetim tarafından düzenli olarak yapılması ve öneri-şikayet kutularından çıkan sonuçların iyi değerlendirilmesi, gerekli önlemlerin
alınması, hastaya geri bildirimlerin yapılması, sorunların ivedikle çözümlenmesi, fiziki şartlardan kaynaklı sorunlarda
ne yapılabileceğinin tartışılması ve fiziksel düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi, ekip yaklaşımının mevcudiyeti,
hizmet içi eğitimin arttırılması, kaliteli sürecin devamı için gerekli çalışmaların yapılması, bazı konularda (temizlik, kayıt
işlemleri, bilgilendirme vb.gibi) sık sık toplantıların yapılması, sürecin takip edilmesi bu hizmete yönelik memnuniyet
düzeyinin daha da yükseleceği kanaatindeyiz.
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SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE VE AKREDİTASYON AÇISINDAN TIBBİ KAYIT
SİSTEMİNE YAKLAŞIMLAR
Nurcan DOĞAN YALÇIN1, Tonay İNCEBOZ2
Dr. Behçet Uz Pediatrics and Surgery E. A. Hospital, dgn_nrcn@hotmail.com
Dokuz Eylül University Health Sciences Institute, tonay.inceboz@deu.edu.tr

1
2

HEALTH CARE QUALITY AND ACCREDITATION IN
TERMS MEDICAL RECORD SYSTEM APPROACHES
Sağlık kuruluşlarında farklı düzeydeki sağlık çalışanları ilgili alanda
birçok doküman kullanmaktadırlar. Kalite ve akreditasyon stan- SUMMARY
dartları çerçevesinde kurumlarda oluşturulan tıbbi kayıt sistemi değerlendirilerek, yaşanan güçlükler hizmet kalitesi, hasta ve çalışan
güvenliği açısından sorunlar tespit edilmelidir.

Amaç: Çalışmanın temel amacı, ankete katılan hastanelerde çalışan
sağlık personelinin tıbbi kayıt sistemine yönelik yaklaşımlarının değerlendirilmesidir.
01-04 Mart 2016, Antalya
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ÖZET

Yöntem: Çalışmanın evrenini, İzmir ilindeki üç kamu hastanesinde
tıbbi kayıt sistemini kullanan sağlık çalışanlarından oluşan toplam
360 kişi oluşturmuştur. Araştırmada literatürden elde edilen bilgiler ışığında oluşturulan yapılandırılmış, 34 soruyu kapsayan anket
kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21.00 programından faydalanılarak, öncelikle geçerlilik ve güvenilirlik analizleri, tanımlayıcı
istatistikler, T testi ve ANOVA testi yapılmıştır.
Bulgular: Toplanan verilere yapılan Faktör Analizi sonucunda Tıbbi
Kayıt Sistemine Yaklaşımların üç boyut altında; “Elektronik Tıbbi Kayıt Sistemine Yönelik Tutum”, “Kalite ve Akreditasyon Açısından Tutum” ve “Form Kayıt Sistemine Yönelik Tutum” şeklinde toplanmıştır.
Yapılan analizler sonucunda sağlık çalışanlarının demografik özelliklere göre Tıbbi Kayıt Sistemine Yaklaşımları algılarında farklılıklar
olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmada hizmet kalitesinin en önemli boyutları sırasıyla
“Elektronik Tıbbi Kayıt Sistemine Yönelik Tutum” ve “Kalite ve Akreditasyon Açısından Tutum” olarak karşımıza çıkmıştır. “Form Kayıt
Sistemine Yönelik Tutum” boyutu ise en az puanı alan Tıbbi Kayıt
Sistemi boyutu olmuştur. Demografik özellikler incelendiğinde tıbbi
kayıt sistemi yaklaşımlarına en yüksek puanı tıbbi sekreterlerin, kurumlarda bir - üç yıl arasında çalışmış olan kişilerin, gelir düzeyinde
ise asgari ücret ve altı maaş alan katılımcıların, en düşük puanı ise
statü olarak Kadrolu – İdari personelin, Hekim ve Hemşire meslek
gruplarının verdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kayıt, Tıbbi Kayıt, Elektronik Kayıt, Kalite,
Akreditasyon.

Many documents are used in the relevant area by the government
health officials who are in the different levels at the health
organizations. The quality and accreditation standards in
institutions within the framework which is created by evaluating
the medical records system, The difficulties which was experienced,
service quality, the problems should be identified in terms of patient
and employee.
Aim: The main purpose of the study, to evaluate the approaches
of healthcare workers in the hospital who are participated in the
survey about the medical record system.
Method: The population of the study, formed by a group of
healthcare workers who has created 360 people that uses the
medical record system at three public hospitals in the province of
İzmir. In the research, a survey which is consisting of 35 questions
that configured in the light of the information obtained in the
research of the literature was used. In the analysis of data the
program of SPSS 21.00 was used, primarily validity and reliability
analysis, descriptive statistics, T test and ANOVA tests are performed.
Findings: At the result of the collected data on Factor Analysis,
Approaches to Medical Records System under the three dimensions
of; “Attitudes towards Electronic Medical Records System”, “Attitude
in Terms of Quality and Accreditation” and “Form Registration
System Dispositions” were collected in the form of. As a result of the
analysis, according to demographic characteristics of health workers
approaches to Medical Records System has been determined that
there are differences in perception.
Result: In this study, the most important dimension of quality of
service respectively has emerged as “Attitudes towards Electronic
Medical Records System” and “Attitude in terms of Quality and
Accreditation”. “Form Registration System Dispositions” as a size
a minimum score of field size has been Medical Record System.
When Analyzing demographic characteristics according to medical
record system approaches the highest score was taken by medical
secretaries, the people who worked one - three years at their
institutions, at the level of income under the minimum wage and
minimum wage salaries of participants, the lowest score as the
permanent status – administrative staff, It was determined that
Doctors and Nurses occupational groups were given/paid to.
Keywords: Registration, Medical Records, Electronic Records,
Quality, Accreditation.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Farklı sağlık kuruluşlarında yapılan bu araştırmada sağlık personelleri ve kurumlar için büyük öneme sahip olan Tıbbi
Kayıt sisteminin süreçleri ile ilgili çalışanların yaklaşımları ortaya konulmak istenilmiştir.
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Çalışmada hizmet kalitesinin en önemli boyutları “Elektronik Tıbbi Kayıt Sistemine Yönelik Tutum”, ve “Kalite ve Akreditasyon Açısından Tutum” olarak karşımıza çıkmıştır. “Form Kayıt Sistemine Yönelik Tutum” boyuta ise en az puanı alan
Tıbbi Kayıt Sistemi boyutu olmuştur.
Hastanede görev alan ve değer yaratan tüm çalışanlara gerekli eğitimin verilmesi ve kendinden beklenen sorumluluklarını yerine getirmesi, hastanenin genel Tıbbi Kayıt Sistemi kalitesinin iyileştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Çalışanlara
özellikle, Tıbbi Kayıt Sistemi ile ilgili temel konular dikkate alınarak eğitimler verilmelidir.

Çalışmamızda; araştırmaya katılan tıbbi sekreterlerin diğer meslekler arasında Tıbbi Kayıt sistemi boyutlarına en olumlu
algıyı yansıttıkları görülmüştür. Bu algının daha güçlenmesi için eğitim seviyesinin yükseltilmesi göz önüne alınmalıdır.
Sonuç olarak; kamu ve özel sağlık kuruluşlarında “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekterlik” mezunu eğitimli kişilerin işe alınması önemi, tıbbi kayıt ve arşivlerin düzenlenerek daha iyi bir tıbbi kayıt sistemi oluşturulması, kayıt sisteminin güvenliğin
sağlanması gerektiği ortaya konmuştur. Bu konuda yaptığımız araştırmamızın sonuçları yol gösterici olacağına inanıyoruz
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Türkiye’de Tıbbi Dokümantasyon eğitimlerinin ön lisans ve lisans düzeyinde olması ve bu okullardan mezun kişilerin
kamuda çalışması için işe giriş prosedürlerinin kolaylaştırılması, eğitimli ve uzman kişilerin hastane kayıtlarında görev
almasını sağlayacaktır. Bu şekilde tıbbi kayıt sistemlerinde en çok rol alan tıbbi sekreterlerin bilinçli ve konuya hâkim
olarak çalışmalarda etkin bir yere sahip olmalarını sağlayacaktır. Araştırmaya katılan tıbbi sekreterlerin diğer meslekler
arasında Tıbbi Kayıt sistemi boyutlarına en olumlu algıyı yansıttıkları görülmüştür. Bu algının daha güçlenmesi için eğitim
seviyesinin yükseltilmesi göz önüne alınmalıdır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Ayrıca bilgisayar ve tıbbi bilişim eğitiminin içeriğinin düzenlenmesi, hizmet içi eğitimlerin artırılması ve bilgisayar kullanımının iş yoğunluğunu azaltacağı, yararları ve gerekliliği konularında personelin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Sağlık
personelinde farkındalık geliştirmek ve bilgilendirmek için hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir. Bunun yanı sıra
standardize edilmiş bir terminoloji ile veri girişlerinin sağlanması önerilmektedir.
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İZOLASYON SEMBOLLERININ ÜNIVERSITE HASTANESI ÇALIŞANLARINCA FARKINDALIĞI
Aynur TORAMAN1, Didem EKER1
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi, Atoraman@Yahoo.com

1

Enfeksiyon kontrolünde izolasyon en önemli konulardan birisi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna yönelik olarak kurumlarda
uygulama ve dil birliği sağlamak amacıyla izolasyon sembolleri
kullanılmaktadır. İzolasyon sembolleri, hasta ve çalışan güvenliği
kapsamında hastaları rahatsız etmeden sağlık personelini bilgilendirmek ve gereken önlemlerin alınması için kullanılan tanımlayıcı
sembollerdir. Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma, üniversite
hastanesinde asistan doktor, hemşire ve idari personelin izolasyon
sembollerini kullanım bilgilerinin tespit edilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla yapılmıştır.
Anahtar Kelime: İzolasyon, hastane enfeksiyonu, izolasyon
sembolleri
01-04 Mart 2016, Antalya
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ÖZET

SUMMARY
Isolation is one of the important issue in the practice of infection
control. For that reason isolation symbols are using in the hospitals
provide to standart for practice and language. Isolation symbols,
patient and employee safety and health, without disturbing the patient scope to inform the staff and the symbols used for descriptive
precautionary measures. This is a descriptive study, assistant university hospital doctors, nurses and administrative staff as employees routinely used to identify the symbols of isolation in hospital
operation and use of the information was carried out to create awareness.
Keywords: Isolation, nosocomial infection, isolation symbols

SONUÇ
Enfeksiyon kontrolü aralarında mali kaynaklar ve insan kaynaklarının da yer aldığı birçok faktörle yakından ilişkilidir. Üniversite hastaneleri, öğretim üyeleri, asistanlar, hemşireler, idari memurlar, intörn hemşire, intörn doktor, tıbbi sekreterler ve temizlik personelleri olmak üzere çok çeşitli çalışanların olması sebebiyle tam bir eğitim yuvasıdır. Bu çalışanların
gerek hasta, gerek hasta yakını gerekse de sağlık sektöründe hizmet vermesi sebebiyle kullanılan izolasyon önlemleri
sembolleri hakkında gerekli bilgilere sahip olması oldukça önemlidir. Bu konuda farkındalığın oluşmasını sağlamak amacıyla bölüm bazlı eğitimlerin yapılması en iyi uygulama olacaktır.
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MODERN HASTANELERİN KALİTELİ SAĞLIK SUNUMLARINDA REKREASYON
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larını değerlendirebileceközellikte olması, insan mutluluğunda rolü
olan ruhsal, bedensel ve sosyal gereksinimleri açısından oldukça
önemlidir.

Bu araştırma; modern hastanelerin kaliteli sağlık sunumlarında rekreasyon olanaklarının tespiti, öneminin anlaşılması ve yatan hastaların konu hakkındaki görüşlerini yansıtmak amacıyla yapılmıştır.
Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu, Nisan ve Mayıs aylarında Malatya Devlet Hastanesi’nde yatan gönüllü 227 hastaya
uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında,
SPSS 21.0 istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda, Malatya Devlet Hastanesi’nin, boş zaman
değerlendirme ve rekreatif olanaklarının, hastalar, hasta yakınları,
refakatçiler ve tasarım açısından yeterliliğinin orta düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca hastaların tanımlayıcı özellikleri olan, yaşlarına, cinsiyetlerine, eğitim ve gelir düzeylerine, hastanede kaldıkları
gün ve son bir yılda hastaneye gelme sayılarına göre,görüşlerinin
istatistiksel olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.(p>0.05)
Kaliteli bir sağlık sunumu hedefinin önem kazandığı günümüzde,
hastanelerde hasta, hasta yakını, çalışanların mutluluğuve memnuniyeti için rekreasyon kavramının getirdiği uygulamalar hassasiyetle
eksiksiz yapılmalıdır. Akademik nitelikli araştırmalara fazla konu
olmayan rekreasyonkavramının önemi artmaktadır. Araştırmanın
benzerlerinin diğer hastaneler üzerinde de yapılması, konu ile ilgili literatüre katkı sağlayacak vehastane sağlık sunum hizmetlerine
farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Hastane, Rekreatif Alan

Hospital of the spatial design of the physical facilities, the hard
ware characteristic sare the property of patients and other users to
evaluate their spare time, the spiritual to human happiness is very
important for the physical and social needs.
This research; The determination of the provision of quality healt
hre creation facilities in a modern hospital was made in order to
reflect their views on issues of importance to under standand in
patient. A question naire was prepared in accordance with objective,
in Aprıl and May 2015, lying in Malatya State Hospital volunteer was
administered to 227 patients. The data obtained from the survey
on computer, were analyzed with SPSS 21.0 statistical software
package.
As a result, the Malatya State Hospital, leisure and recreational
facilities, patients, relatives, was determined to be an intermediate
level of competence in terms of companions and design. Also, th
edefining characteristics of the patients, age, sex, education and in
come levels, according to the number of days and not staying in the
hospital over the last year the hospital has concluded that view did
not differ statistically.
To day the increasing importance of quality healthcare delivery
targets, patients in hospitals, patients’ relatives, the application
brought by there creation concept for happiness and satisfaction
of the employees should be made to complete accuracy. The
importance of there creation concept subject to no more than an
academicre search is increasing. The analogs of there search done
on other hospitals, to contribute to the literature on the subject and
will gain a different perspective on hospital health service delivery.
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PRESENTATION OF MODERN HOSPITAL QUALITY
HEALTH RECREATION
Hastanelerin mekânsal tasarımlarının, fiziksel olanaklarının, donanımsal özelliklerinin, hastaların ve diğer kullanıcıların boş zaman- SUMMARY

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Keywords: Recreation, Hospitals, RecreationalAreas

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak; çalışma ile araştırma yapılan Malatya Devlet Hastanesinde tüm katılan hastaların boş zaman değerlendirme ve rekreatif olanaklarının hastalar, refakatçi ve hasta yakınları, tasarım açısından yeterliliği orta düzeyde bildirdikleri
tespit edilmiştir. Kaliteli ve kapsayıcı sağlık sunum hizmetlerinin önem kazandığı günümüzde, tüm kullanıcıların mutluluğu, memnuniyeti, ihtiyacı için rekreasyon kavramının getirdiği uygulamalar ve kalite standartları hassasiyetle eksiksiz
yapılmalıdır.
Araştırma sonucunda çıkarılan ve yukarıdaki belirttiğimiz önerilere ek olarak hastanelerde rekreasyon konusunda konunun önemine binaen aşağıdaki önerilerimizi de eklemekteyiz.
nn Araştırma yapılan hastanede ve benzer hastanelerde konu hakkında daha fazla iyileştirmeler yapılmalıdır.
nn Hastanelerde rekreasyon için daha fazla standart kurallar ve uygulamalar belirlenmelidir.
nn Sağlık Kalite Standartlarında konu bir başlık halinde veya standartlarda tanımlanmalı

ve detaylandırılmalıdır.

nn Hastane tasarımlarında, rekreasyon gerekleri için genişletilmiş mevzuatlar çıkarılmalıdır. Bunun için konunun
tüm paydaşları (mimar, mühendis, yönetici, ruh
sağlığı uzmanı, sosyal çalışmacı, tasarımcı, ergonomist, rekreasyon eğitimi alan, kalite uzmanı, uzmanlaşmış sivil temsilci vb.) bir araya gelmelidir.
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nn Hastanelerde rekreasyon konusunda fazla sayıda akademik ve bilimsel çalışma yapılarak konu detaylandırılmalı,
farklı yönler ortaya çıkarılmalı, karşılaştırılmalı, tartışılmalı ve sonuçlar iyileştirmelere yansıtılmalıdır.
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Bu çalışma, risk altındaki sağlık çalışanlarının kan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklardan korunmaya yönelik aldıkları üniversal
önlemlere ilişkin bilgi ve uygulamalarını belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini Malatya Devlet Hastanesi’nde bulaş riski olan aktif çalışan 1100 sağlık personeli oluşturmaktadır. Evreni oluşturan sağlık çalışanlarının tamamına konu
hakkında tarafımızca oluşturulan anket dağıtılmış olup, örneklem
ve araştırma sonuçları gönüllü katılan 259 personellerin katılımı
gerçekleştirildi. Veriler, SPSS programına yüklenerek frekans, yüzde
ve ki-kare testleri ile değerlendirildi.
Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgulara göre sağlık çalışanlarının %57,1’i üniversal tanımlamayı doğru yapmıştır. Araştırmaya
katılanların %44,8’i ellerini doğru yıkadıklarını, %86,1’i çalışırken eldiven kullandıklarını, %59,1’i çalıştığı ortamda eline iğne batması ve
perkütan yaralanmada ilk müdahale olarak o bölgeyi sıkmadan su
ve sabunla yıkayıp, uygun antiseptikle temizlediğini ifade etmişlerdir. Sağlık çalışanlarının cinsiyet, meslek, çalışma yılı ve eğitim durumu ile üniversal önlemleri tanımlama durumu arasında anlamlı bir
ilişki bulunmamıştır. Sağlık çalışanlarının hizmet içi eğitim alma durumları üniversal önlemleri tanımlama durumları arasındaki ilişki
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ( p< 0,05). Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklardan korunmak için sağlık çalışanlarının
hizmet içi eğitim programlarının ve bu programlara katılımlarının
sürekliliği sağlanarak bilgi ve becerileri artırılmalı, temas sıklığı azaltılmaya çalışılmalı, kişisel koruyucu ekipman kullanımı sağlanmalı,
temas sonrasında uygulanması gereken davranışların kazandırılması hedeflenmelidir.
Anahtar kelimeler: Sağlık çalışanları, Bulaşıcı hastalıklar,
Üniversal önlemler

SUMMARY

The World Health Organization (WHO) and the International Labour
Organization (ILO) adopteda health sector employeeas HBV and
HCV occupational diseases. This study aimed to determinet hehealth
workersat risk ofblood and universalin formation relating to the
measures taken for prevention of diseases trans mitted through
body fluids and their applications have been made as a definitive
purpose.
There search populations in Malatya State Hospital employees
are health care workersin 1100. Constitute the universe of health
care workers in the samples election was planned participation of
volunteer staff. Sample survey of 259 health care workers who agree
to consist of. The data loaded into SPSS frequency, percentage and
chi-square tests were evaluated.
According to the findings obtained from the survey results,
%57.1of health care workers have to wards universal definition.
Of respondents %44.8 your hands was hproperly, %86.1 running
gloves they use, %59.1’i workin the environmentin to the hands
of needle stick and percutane ous in jury, first as an interventiont
hatarea withouts queezing water and wash with soap, clean stated
that appropriate antiseptic. Health workers’gender, occupation,
education level and years of working with the universal precautions
were nota significant relation ship between identification statuses.
Universal service training of health workersin case measures were
statistically significant in defining the relation ship between states(P
<0.05).
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TRANSMITTED BY BLOOD AND BODY FLUIDS WITH
HEALTH WORKERS RELATED TO BUY THEY UNIVERSAL
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)
PRECAUTIONS FOR PROTECTION FROM DISEASE
sağlık sektörü çalışanları açısından HBV ve HCV gibi birçok bulaşıcı
INFORMATION AND APPLICATIONS
hastalıkları meslek hastalığı olarak kabul etmiştir.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

To protect themselves from blood and body fluids transmitted
diseases, both HCWs’ continuous participation in “in-service”
program must be provided and their knowledge and skills should be
increased; the frequency of contact should be reduced; finally giving
an opportunity for applying conducts after contact, they should be
made more conscious.
Keywords: Health care workers (HCW), Universal precautions,
İnfectious diseases

SONUÇ VE ÖNERİLER
Kan yoluyla bulaşan hastalıklar hakkında genel bilgi ile bunlardan korunma yolları hakkındaki bilgilerinin güncel gelişmelere paralel olarak yenilenmesi ve uygulanması son derece önemlidir. Sağlık hizmeti sunarken risk grubunda yer alan
sağlık çalışanlarının kan ve vücut sıvıları ile bulaşan enfeksiyonlardan kendilerini koruyabilmeleri için üniversal önlemleri
etkin uygulayabilecekleri kontrol mekanizmaları geliştirilmelidir.
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Üniversal önlemlerin, özellikle de delici-kesici alet yaralanmalarından korunma konusunun önemi ve bunun pratikte
uygulanabilirliğinin sağlanması için etkin çalışmalar yapılmasına devam edilmesi gerekir düşüncesindeyiz. Bu anlamda
Enfeksiyon Kontrol Komitesinin üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Sağlık çalışanlarına kan ve vücut sıvıları ile
bulaşan enfeksiyonlardan korunmaya yönelik eğitimler düzenlemesi, eğitimlerin etkinliğini ve sürekliliğini izlemesi kaçınılmaz bir durumdur.

Sağlık çalışanları delici-kesici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvılarına maruz kalmaları nedeniyle ciddi oranda risk altında olmaya devam edeceklerdir. Bu risklere karşı önlemleri almada ve maruziyeti en aza indirmede, kurum politikaları,
alt yapı ve donanım desteği ile önemi artırılmalıdır. Tüm bunların yanında, özellikle sağlık çalışanları, üniversal önlemler
konusunda kendi üzerlerine düşen görevi eksiksiz yapmalıdırlar kuralını desteklemekteyiz.

KAYNAKLAR
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Sağlık çalışanlarında meslek hastalığı olarak kabul edilen HBV enfeksiyonuna karşı korunmada aşılamanın önemini anlatan bilgilendirmeler yapılmalı ve aşı uygulamalarının yüzdelerinde artış sağlanmalıdır. Planlanan eğitim programlarının,
sağlık çalışanlarının kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar hakkında bilgilerini artıracağı, üniversal önlemlerin öğrenilmesi ve
uygulanması ile mesleki hastalıkların azalacağı tezi önemini korumalıdır. Aynı zamanda sağlık çalışanı ve hasta arasında
kan yoluyla bulaşma riskini en aza indirme çalışmalarını hastane enfeksiyonlarının kontrolünde olumlu katkılar sağlayacaktır görüşünü desteklemekteyiz.
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BURSA İLI İÇME VE KULLANMA SULARININ MIKROBIYAL KALITESININ BELIRLENMESI
Selami TAVUKÇUOĞLU1, Arzu TEKSOY2
Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bursa, selamitavukcuoglu@saglik.gov.tr
Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Bursa.
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DETERMINING THE MICROBIAL QUALITY OF POTABLE
WATER IN BURSA
İçme suyu mikrobiyolojisi bilim ve mühendislikteki gelişmelere rağmen halk sağlığı ile ilgili olduğu için halen tüm dünyada üzerinde SUMMARY
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durulan önemli hususlardandır. Bu çalışmada Bursa il ve ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal yerleşim yerlerinden Bursa Halk
Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube personeli tarafından alınan
içme ve kullanma suyu örneklerinin Bursa İl Halk Sağlığı Laboratuarı’nda yapılan mikrobiyolojik analiz sonuçları değerlendirilmiştir.
Çalışma süresi boyunca 1.109’u kentsel, 1.993’ü kırsal yöreden olmak üzere toplam 3.102 örnek incelenmiştir. Araştırma sonucunda
toplam 477 örnekte koliform bakteri saptanmıştır. Mikrobiyal kirlilik
oranının il merkezinde %0,7, ilçe merkezlerinde %2, kırsal kesimde
ise %23 olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: İçme suyu, koliform, mikrobiyal kirlilik, Bursa

Microbiology of drinking water remains an important worldwide
concern despite modern progress in science and engineering since
it is related with public health. In this study, water samples taken by
the Bursa Hygiene Institution from the city centre, towns and villages
of Bursa were examined. The sampling period was from January
1, 2014 to December 31,2014. Totally 1.109 samples from urban
areas and 1.993 samples from rural areas were examined. Coliform
was detected in 477 of samples. It was found that the pollution was
0,7 % in the centre of Bursa, 2% in the towns and 23% in rural areas.
Keywords: Drinking water, coliform, microbial pollution, Bursa

SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan bu çalışma sonunda;
nn Bursa ilçe merkezlerinde içme ve kullanma suyunun mikrobiyal kalitesinin kırsal alanlara göre çok daha iyi kalitede olduğu belirlenmiştir.
nn Yaz döneminde gerek ilçe merkezlerinde gerekse kırsal alanlarda mikrobiyal kirlilik oranlarının sıcaklığa bağlı
olarak artış gösterdiği belirlenmiştir.
nn En yüksek mikrobiyal kirlilik seviyesinin İnegöl ilçe merkezi ve kırsalında olduğu tespit edilmiştir.
nn İlçe merkezleri ve kırsal alanlarda içme ve kullanma sularındaki mikrobiyal kirlenmenin önlenmesi için bu suların
sürekli izlenmesi, kirlenme sebeplerinin tespit edilmesi ve uygun yönetim planlarının oluşturulması gerekmektedir. İlgili kurum ve kuruluşların ortak çalışmaları ile söz konusu problemler kontrol altına alınarak olası halk
sağlığı riskleri ortadan kaldırılacaktır.

KAYNAKLAR
1.

Anar, Şahsene ve Günşen, Uğur (2000), “Bursa İl Merkezindeki İçme ve Kullanma Sularının Hijyenik Kalitesi” SDÜ Tıp
Fakültesi Dergisi, 7(1), 31-33.

2.

Güler, Çağatay (1997) Su Kalitesi, Çevre Sağlığı Temel Kaynak
Dizisi, 43, Ankara.

3.

LeChevallier, MW.- TM Babcock.- RG Lee. (1988). Examination and characterization of distribution system biofilms.
Appl. Environ. Microbiol. 53:2714-2724.

4.

5.

530

Zhang, W. and F.A. DiGiano (2002) Comparison of Bacterial
Regrowth in Distribution Systems using Free Chlorine and
Chloramine: a Statistical Study of Causative Factors. Water
Research.36, 1469-1482.
Gibbs, R.A.- Scutt, J.E.- Croll, B.T. (1993) Assimilable organic

carbon concentration and bacterial numbers in a water distribution system. Water Science Technology 27, 159–166.
6.

Oğur, Recai ve Tekbaş, Ö. Faruk (2005) “Temel Su Analiz Teknikleri” GATA Halk Sağlığı AD, 35(1).

7.

Yönetmenlik, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmenlik, Md.10, RG: 17.02.2005, 25730

8.

Yücel, A. ve Kurdal, E. (1988) Bursa yöresinde içme, kuyu ve
deniz sularının mikrobiyolojik kirliliği üzerinde bir araştırma.
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 7(1-3), 11-18.

9.

Alemdar, Süleyman- Kahraman, Tahir- Ağaoğlu, Sema- Alişarlı, Mustafa (2009) Bitlis İli İçme Sularının Bazı Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri, Ekoloji 19, 73, 29-38

POSTER BİLDİRİLER
P-047

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLIĞI KAPSAMINDA ADIYAMAN ÜNIVERSITESI EĞITIM
VE ARAŞTIRMA HASTANESI SAĞLIK BAKIM HIZMETLERI TARAFINDAN STAJER
ÖĞRENCILERE UYGULANAN HIZMET IÇI EĞITIM PROGRAMI
Nevin SELÇUK1, Sevda SAPDÜZEN1, Dilek TOPAL1
Adıyaman Üniversitesi EAH, nevsel1971@gmail.com

Sağlık sektörü, yeterlilik sahibi insan kaynağına en fazla ihtiyaç duyulan alanlardan biridir. Bu alanda çalışan biri, ülkenin her yerinde
iş bulma çalışma şansına sahiptir. En küçük yerleşim birimlerinde
dahi sağlık çalışanlarına olan ihtiyaç hiç bitmeyecektir. Sağlık Meslek Liselerinin staj süreçleri de öğrenciye ayrı ve çok önemli bir katkı
sağlar. Staj, öğrenilen bilgi ve becerilerin uygulama alanında pekiştirilme ve kalıcı öğrenmeye dönüşmesine imkan veren çok değerli
bir süreçtir. Öğrenciler, staj yaptığı dönemlerde hem kendisini hem
de mesleki beceri düzeyini daha yakından tanıma ve değerlendirme
fırsatı bulur. Ama ne yazık ki günümüzde mevcut olan teknik ve mesleki liselerin hem öğretmen, hem de donanımları yetersiz kalmaktadır. Stajer öğrencilerimizin uygulama alanlarındaki yapabilecekleri
tıbbi hataları engelleyebilmek için, sağlık personeli düzeyinde bir
hizmet içi eğitim programı düzenledik. Bilindiği gibi teorik bilgiler ve
uygulamalar birbiri ile bağlantılı süreçlerdir. Hastanede öğrencilerin
aldıkları eğitim, Sağlık Bakanlığının kalite standartları doğrultusunda zorunlu tuttuğu, uygulamada kendilerine katkı sağlayacak, tüm
sağlık personeline uygulanan eğitimlerdir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Sektörü, Stajer, Öğrenci, Hizmet içi
Eğitim

PATIENTS AND EMPLOYEES UNDER CONTROL
ADIYAMAN UNIVERSITY EDUCATION AND RESEARCH
HOSPITAL INTERNSHIP BY APPLICABLE TO HEALTH
CARE SERVICES FOR STUDENTS SERVICES EDUCATION
PROGRAM
SUMMARY
The health sector, human resources is one of the neediest areas of
qualification holder. Working in this field of employment all over the
country the chance to work. Most small settlements, even the need
for health care workers will never end. The internship process the
students of Health vocational high school provides a separate and
important contribution. Internship, knowledge and skills learned and
reinforced in the area of application that allows you to permanently
become a very valuable process to learn. Students in the internship
period more closely the level of professional skill and the opportunity
for both recognition and evaluation finds. But unfortunately, the
teacher of technical and vocational high school that exist today, and
the equipment is inadequate. Students intern in areas of application
that they can make in order to prevent medical errors, health
care providers at the level of service we have organized a training
program. As is well known, theoretical knowledge and applications
are interconnected processes. In the hospital, education of students,
holding the Ministry of Health in accordance with quality standards
mandatory, in practice, contribute to them, are applied to the
education of all health personnel.
Keywords: Healthcare, Intern, Student, Service Training
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SONUÇ
Yukarıda, eğitim süresince farklı değerlendirme yöntemleri kullandığımızı belirtmiştik. Tabiiki her eğitim test sonuçları
analiz edilerek eğitimin, ve eğitimcinin başarılı olup olmadığı belirlenmiştir. Eğitimlere ait analiz sonuçları şöyledir:
Kişilerarası iletişim eğitimi ön-test ve son-test 20 sorudan oluşmaktadır. Ön-test analiz sonucu % 77,84, Son-test analiz
sonucu % 90,47, eğitimcinin değerlendirilmesi analiz sonucu
% 96,68 olarak tespit edilmiştir. Ön-test analizine 44 öğrenci, son-test analizine 32 öğrenci, eğitimci değerlendirme analizine 42 öğrencimiz iştirak etmiştir. Sonuçlara göre değerlendirme yapılacak olursa, eğitimin faydalı olduğu, öğrencilerimizin en azından bu konuyla ilgili bir algılarının oluştuğu sonucuna varılabilir. Analiz sonuçlarına göre % 12,63 oranında
bir başarı sağlanmıştır.
Çalışan güvenliği ve atık yönetimi eğitimi ön-test ve son-test 10 sorudan oluşmaktadır. Ön-test analiz sonucu % 86,39,
Son-test analiz sonucu % 96 eğitimcinin değerlendirilmesi analiz sonucu % 96,80 olarak tespit edilmiştir. Ön-test analizine 36 öğrenci, son-test analizine 35 öğrenci, eğitimci değerlendirme analizine 37 öğrencimiz iştirak etmiştir. Sonuçlara
göre değerlendirme yapılacak olursa, eğitimin faydalı olduğu, öğrencilerimizin en azından bu konuyla ilgili bir algılarının
oluştuğu sonucuna varılabilir. Analiz sonuçlarına göre % 9,61 oranında bir başarı sağlanmıştır.
Hasta Güvenliği eğitimi ön-test ve son-test 10 sorudan oluşmaktadır. Ön-test analiz sonucu
% 71,11, Son-test analiz sonucu % 89,17, eğitimcinin değerlendirilmesi analiz sonucu
% 97,22 olarak tespit edilmiştir. Ön-test analizine 36 öğrenci, son-test analizine 36 öğrenci, eğitimci değerlendirme analizine 36 öğrencimiz iştirak etmiştir. Sonuçlara göre değerlendirme yapılacak olursa, eğitimin faydalı olduğu, öğrencileri-
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mizin en azından bu konuyla ilgili bir algılarının oluştuğu sonucuna varılabilir. Analiz sonuçlarına göre % 18.06 oranında
bir başarı sağlanmıştır. Ama en düşük değerlerin hasta güvenliği eğitiminde elde edilmesi bu eğitimin tekrarlanması bazı
konulara vurgu yapılması gerekmesi sonucuna varılmıştır.
Ayrıca KPR ve Renkli kodlar eğitimi uygulamalı, soru-cevap yöntemi kullanılarak verilmiştir.
Eğitime katılan tüm öğrencilerimize, tüm eğitim programlarının tanımlandığı, Hastane Yöneticisi tarafından onaylı Eğitime Katılım Belgesi verilmiştir. Bu katılım belgelerinin öğrenci dosyalarına eklenmesi sağlanmıştır. Şu söze kulak vermek
gerekir:
‘Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir’ (http://www.reitix.com/Makaleler/Egitim-ile-ilgili-Soylenmis-Guzel-Sozler/ID=1172)

KAYNAKLAR
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Öğrencilerdeki cevheri işleyemezsek, kör bir ocaktan başka bir şey elimize geçmeyecektir. Gerçekten yeni nesil sağlık
personelinin daha kalifiye olarak yetişmesini istiyorsak, buna destek olmak durumundayız. Yani elimizi taşın altına koymalıyız hep beraber……
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TIBBİ ATIKLARIN MİNİMİZASYON YÖNETİMİNİN UNUTULAN ARKA BAHÇESİ: STAJYER
ÖĞRENCİLER
Emin MURAT1, Mehmet KOCA1, Ayşe KOYUTÜRK1
Malatya Devlet Hastanesi, dreminmurat@gmail.com

1

Bu çalışmada, hastanelerde çalışan personel dışında konunun arka
bahçesinde unutulan ve atık üretimi ile minimizasyonunda azımsanmayacak derecede katkısı olduğunu düşündüğümüz stajyer öğrencilerin tıbbi atık hakkındaki bilgi ve bilinç düzeyi, tutum ve davranışları araştırılmıştır.
Araştırmanın evrenini Malatya Devlet Hastanesinde 2014 yılında
staj yapan 858 öğrenci, örneklemi ise ankete katılan 330 (%38,4)
stajyer öğrenci oluşturmaktadır. Bu amaçla hazırlanan anketin
Cronbach Alpha değeri 0,917 olarak ölçülmüştür.
Bulgulara göre stajyerlerin tıbbi atık konusunda bilgi (ortalama
0,69-(1)), bilinç, tutum, davranış ve uygulama (ortalama 1,24-(3))
düzeyleri orta derecede tespit edilmiştir. Tıbbi atığın tanımlaması
sorusunu % 69,1’i (228) doğru cevaplamıştır. Araştırmaya katılanların bağımlı değişkenlerinden olan cinsiyet (p=0,614>0,05), okuduğu
bölüm (p=0,404>0,05), okulda tıbbi atık eğitimi alma (p=0,06>0,05)
durumuna göre bilgi ve uygulama düzeyi konusunda istatistiksel
açıdan anlamlı farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Diğer bağımlı değişkenler staj süresi, eğitim durumu ve staja başlarken tıbbi atık eğitimi
alma durumlarına göre anlamlı (p=0,00<0,05) farklılaştığı tespit
edilmiştir.
Sonuçlar, hastanelerde tıbbi atık minimizasyon ve risk yönetiminde stajyerlerin önemli olduğunu desteklemektedir. Ayrıca sonuçlar
stajyerlerde konu hakkında bilinç oluşturmada, politika belirlemede, planlamada, kaliteli ve başarılı çalışmalara yön verecek nitelikte
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi Atık, Stajyer, Tıbbi Atık Minimizasyon

MEDICAL WASTE MANAGEMENT MINIMIZATION OF
THE FORGOTTEN BACKYARD: INTERNSHİP STUDENTS
SUMMARY
Medical waste management standards and practices of hospital
resources than the family budget to bring significant cost reduction
in load (minimization) has recommended several policies and
practices, especially. The most important building block in the
execution of these application awareness, health attitudes and
behaviors affecting working models or are producing the waste.
In this study, the hospital not enough emphasis in the backyard of
the subject outside of the personnel and waste production in the
substantial will highly contribute to the thought that we intern
knowledge and awareness on the subject of the students were
investigated attitudes and behaviors.
The population of the investigation Malatya State Hospital in 2014
858 students doing internships, and surveyed a sample of 330
(38,4%) of the trainees. Cronbach’s alpha value was measured to be
0.917 questionnaire prepared for this purpose.
According to the findings interns information about medical waste
(average 0,69), awareness, attitude, behavior and practice a moderate
level (average 1,25) it was determined. Identification of medical
waste in question 69,1% (228) were answered correctly. Gender of
the dependent variables of the respondents (p=0.614>0.05), read
the chapter (p=0.404> 0.05), seek medical waste education in school
(p=0.06>0.05) were found not differ significantly according to the
situation. Other dependent variables internship duration, level of
education and training in starting medical waste according to state
education, not significantly (p=0.00<0.05) were found to differ.
Results in hospitals and medical waste minimization in support and
awareness about the importance of risk management issues intern
trainees are evaluated on quality policy and give direction to the
quality of the application.
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Tıbbi atık yönetim standartlarının uygulanması hastane ve ülke bütçelerine önemli maliyet yükü getirdiğinden kaynakta azaltma (minimizasyon) başta olmak üzere birçok politika ve uygulamalar geliştirilmiştir. Bu uygulamaların yürütülmesinde en önemli yapıtaşı bilinç
düzeyi, tutum ve davranış modelleri ile etkileyen sağlık çalışanları
veya atığı üretenlerdir.
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Keywords: Medical Waste, Trainee, Medical Waste Minimization

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bütün bu sonuçlar hastanelerde tıbbi atık minimizasyon yönteminde konunun değeri olan stajyer öğrencilerinde konu
hakkında bilgi ve uygulama düzeylerinin önemli ve yapılan bu araştırma ile bunun orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Tartışmadaki görüşlerimize ek olarak aşağıdaki tavsiyeleri de önemle sunmaktayız.
nn Stajyerlerin tıbbi atık bilgi ve uygulama düzeylerinin önemli olduğu unutulmamalıdır.
nn Okul eğitimlerinde tıbbi atık konusu müfredata genişçe alınmalı, etkin anlatılmalı ve staj öncesinde verilmelidir.
nn Hastanelerde staja başlarken mutlaka önce genel uyum eğitimi adı altında atık eğitimi verilmelidir. Gittikleri birimlerde de birim bazlı eğitimde konuya yer verilmelidir.
nn Birimlerde stajyerler yeterince gözlemlenmeli, eğitici ve öğretici personel eşliğinde tüm işlemler yapılmalı, örnek
uygulamalar gösterilmeli, hassasiyet oluşturulmalı, sık sık uyarı eğitimleri ve kontroller yapılmalıdır.
nn İdari mekanizmalarca stajyer bulunan birimler daha fazla gözlemlenmeli, kutu ve ayrıştırma kontrolleri yapılmalı
ve etkin denetim sistemi oluşturulmalıdır.
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nn Sağlıkta Kalite Standartlarında tıbbi atık gibi riskli konular başta olmak üzere stajyerlerin eğitim ve uygulamalarına yer verilebilir fikri de değerlendirilmelidir.
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MAVİ KOD BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ
ÖRNEĞİ
Zühra GÜRBÜZ1, Sevgihan GÜRBÜZ1
Nazilli Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Birimi, 20zbgurbuz@gmail.com
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Anahtar Kelimeler: Hasta ve Çalışan Güvenliği, Mavi Kod, CPR

EVALUATION OF THE BLUE CODE NOTICE NAZİLLİ
STATE HOSPITAL CASE
SUMMARY
Cardiopulmonary arrest is the abrupt cessation of spontaneous
breathing and circulation for several reasons. Cardiopulmonary
resuscitation (CPR) can be defined as the decisions and processes
including all effort aimed return of spontan circulation, (ROSC). CPR
is not only application but also an emergency situation requires
a decision. Blue code is an emergency alert code generated for
making the most rapid and effective intervention in respiratory
or cardiac arrest cases that will be encountered in hospital. The
study is conducted with examining 671 Blue Code Notification
Form Event and blue code records located emergency call systems
retrospectively between 01.01.2014 and 31.12.2014 dates. It is
detected that 80% of blue code calls initiated were genuine calls (n
= 539), 13% of them were improper calls (n = 13), 7% of them were
for system control (n = 47). The required time for blue code team to
reach to the cases was determined as 2 min 56 sec as average. In
operating blue code system installation personnel also responsible
as much as team members. First there must be a perfect emergency
call system and In case of a malfunction alternative systems that
may be able to be activated.
Keywords: Patient and Staff Safety, Blue code, CPR

SONUÇ
Mavi Kod Sistemi, bir hastanın ya da kurum personelinin solunumsal veya kardiyak arresti durumunda, eldeki çok kısıtlı
zamanı hastaya en hızlı ve verimli resüsitasyonu sağlamayı amaçlar.

01-04 Mart 2016, Antalya

Kardiyopulmoner arrest, çeşitli nedenlerle spontan solunum ve dolaşımın ani olarak durmasıdır. Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR)
ise spontan dolaşıma dönüşü (return of spontan circulation, ROSC)
amaçlayan çabaların hepsini kapsayan karar ve işlemler olarak tanımlanabilir. CPR sadece uygulama değil aynı zamanda karar vermeyi gerektiren acil bir durumdur. Mavi kod; hastanede karşılaşılacak solunum veya kardiyak arrest durumlarında, müdahalenin en
hızlı ve etkin şekilde yapılmasına yönelik oluşturulan acil uyarı kodudur. Çalışma, 452 yataklı Nazilli Devlet Hastanesi’nde 01.01.2014
ile 31.12.2014 tarihleri arasında retrospektif olarak 671 adet Mavi
Kod Olay Bildirim Formunun incelenmesi ve acil çağrı sisteminde yer
alan mavi kod kayıtlarının incelenmesi ile gerçekleştirildi. Başlatılan mavi kod çağrılarının %80 (n=539) nin gerçek çağrı, %13 (n=13)
nün uygunsuz çağrı, %7 (n=47) sistem kontrolü amaçlı başlatılan
çağrı olduğu tespit edildi. Mavi kod ekibinin vakalara ulaşma süresi
ortalama 2 dk 56 sn olarak tespit edildi. Mavi kod sisteminin çalışmasından en az ekip üyeleri kadar sistemin kurulumu ile görevli
personeller de sorumludur. Öncelikle kusursuz çalışan bir acil çağrı
sistemi olmalı ve oluşabilecek bir arıza durumunda alternatif sistemler devreye sokulabilmelidir

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Mavi kod sisteminin çalışmasından en az ekip üyeleri kadar sistemin kurulumu ile görevli personeller de sorumludur.
Öncelikle kusursuz çalışan bir acil çağrı sistemi olmalı ve oluşabilecek bir arıza durumunda alternatif sistemler devreye
sokulabilmelidir. Çağrı sistemlerinin satın alınması ile ilgili uzman kişiler görevlendirilmeli ve şartnameler detaylı hazırlanmalıdır.
Ayrıca hem sağlık personeline hem de diğer personele; acil çağrı sisteminin aktif kullanımı ve mavi kod çağrısı başlatılacak durumlar ile ilgili eğitimler verilmeli, tatbikatlar yapılmalıdır. Mavi kod sisteminin çalışması 24 sa esasına göre
düzenlenmelidir.
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HEMŞİRELERİN İLAÇ GÜVENLİĞİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLAÇ UYGULAMALARINDA SIK
KARŞILAŞILAN HATALAR
Emine SARIOĞLU1, Hüseyin DEMİREL1
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, esarioglu2007@hotmail.com

1

Bu veriler ışığında hemşirelerin iş yükünün azaltılması, işlerini kolaylaştırıcı önlemler alınması (elektronik ilaç istem sistemi, tıbbi sekreter, muadil ilaç seçim sistemi vs.) ve ilaçlar için standart yönetim
protokolleri oluşturulmasının ilaç güvenliğini sağlamada etkili bir
yöntem olabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İlaç güvenliği, ilaç uygulama hatası

NURSES’ LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT DRUG SAFETY
AND THE MOST FREQUENTLY ENCOUNTERED ERRORS
IN DRUG APPLICATION
SUMMARY
The study makes inquiries about pharmacologic knowledge of
nurses; their attitudes before, during and after medication; drug
application errors they encounter in their professional life; and
the reasons of those errors. According to the results of the study,
nurses think that they have sufficient pharmacologic knowledge.
They also state that they take care of the guidelines before and
during medication, they observe the patients after medication
and write about the effects of drugs on the patients. However, the
study also reveals that some factors increase likelihood of nurses
to make errors in drug application: heavy workload of nurses,
an excessive number of patients per nurse, illegibility of doctors’
drug order forms, interruption of medication process for some
reasons (e.g., telephone conversation, answering questions), lack
of experience, insufficient level of knowledge, and negative factors
related to pharmacy. According to the research findings, some of
the most frequently encountered errors are as follows: incorrect
drug demand from the pharmacy (46,5%), omitting of medication
(45,5%), application of drugs to wrong patients (38%), application of
wrong drugs to patients (34%), untimely application of drugs (33%),
and inappropriate storage of drugs (33,5%).
In the light of research findings, the study suggest that the heavy
workload of nurses should be decreased, and that some precautions
should be taken for making their job easier such as electronic
medication systems, employment of medical secretaries, a system
for generic equivalent drug lists, and so on. Finally, the study
recommends to form standard drug administration protocol as an
effective method for drug safety.
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Çalışmada hemşirelerin farmakolojik bilgileri, ilaç uygulama öncesinde, ilaç uygulama sırasında, ilaç uygulama sonrasındaki tutumları, mesleki yaşantılarında karşılaştıkları ilaç uygulama hataları ve bu
hataların oluşma nedenleri sorgulanmıştır. Elde edilen verilere göre;
hemşirelerin farmakolojik bilgilerinin yeterli olduklarını düşündükleri tespit edilmiştir. Hemşirelerin ilaç uygulama öncesi ve uygulama
sırasında kurallara riayet ettikleri, ilaç uygulama sonrasında hastayı
gözlemledikleri ve oluşan etkilerle ilgili olay bildiriminde bulundukları ifade edilmiştir. Fakat tüm bu olumlu sonuçlar içerisinde hemşirelerin iş yükünün fazla olması, hemşire başına düşen hasta sayısının fazla olması, doktor ilaç istemlerinin okunaklı olmaması, ilaç
uygulamasının kesintiye uğraması (telefon, soru sorulması vs.), yeni
mezuniyet-deneyimsizlik- bilgi yetersizliği ve ilaç istemi-eczane ile ilgili nedenlerden dolayı hemşirelerin hata yapma ihtimalinin arttığı
ortaya çıkmıştır. En sık rastlanan hatalar arasında eczaneden yanlış
ilaç istenmesi (%46,5), ilaç uygulamanın atlanması (%45,5), yanlış
hasta/yanlış ilaç uygulaması (%38-34), ilaçların yanlış zamanda verilmesi (%33) ve ilaçların uygun koşulda muhafaza edilmemesinin
(%33,5) yer aldığı görülmüştür.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Keywords: drug safety, drug application errors

SONUÇ
İlaç güvenliği, ilaçların üretimini, muhafazasını, uygulanmasını ve uygulama sonrası gözetimini kapsayan bir süreçtir. Bu
süreçteki en küçük aksaklık bile hasta ve çalışan güvenliğini riske sokabilmektedir. İlaç güvenliği sürecinde en sık rastlanan sorun, ilaç uygulama hatalarıdır. İlaç uygulama hataları ciddi morbidite ve mortaliteye sebep olmaktadır. Bu çalışma
ilaç güvenliğinin sağlanması ve ilaç uygulama hatalarının önlenmesi için alınacak önlemler açısından yol gösterici nitelikte
olmayı hedeflemiştir.
Araştırmaya katılan hemşirelerin çoğunluğunun meslekte deneyimli, 30-40 yaşları arasında aktif çalışan ve eğitim seviyelerinin üniversite düzeyinde oldukları tespit edilmiştir. İlaçlar hakkında farmakolojik bilgiye sahip olduklarını, ilaç
yönetimi ve uygulama kuralları açısından bilgi sahibi olduklarını düşündükleri görülmüştür. Ancak araştırma sonuçlarına
göre hemşirelerin ilaç yönetimi süreci hakkında yeterli olduklarını düşünmeleri ilaç uygulama hatası yapmalarını engelleyememektedir. Sağlık kurumlarında ilaç güvenliğini sağlamak için ilaç yönetimi standartları oluşturmak, hemşireleri bu
standartlar hakkında bilinçlendirmek ve belirli periyotlarda hizmet içi eğitime tabi tutmak gereklidir. En önemli iyileştirici
faaliyetlerden biri eğitimdir. Yeni başlayan personele genel ve bölüm uyum eğitimi mutlaka verilmelidir. Verilen hizmetin
kalitesini arttırmak, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak için tüm süreçlere yönelik dokümanlar titizlikle hazırlanmalı ve
hemşirelerin bu dokümanlara uygun çalıştığı denetlenmelidir ve etkinlik kontrolü yapılmalıdır.
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Hemşireler ilaç uygulama öncesi ve uygulama sırasında kurallara riayet ettikleri, ilaç uygulama sonrasında hastayı gözlemledikleri ve oluşan etkilerle ilgili olay bildiriminde bulunduklarını belirtmişlerdir. Fakat hemşirelerin iş yükünün fazla
olması, hemşire başına düşen hasta sayısının fazla olması, doktor ilaç istemlerinin okunaksız olması, ilaç uygulama sırasında kesintiye uğraması (telefon, soru sorulması vs.), yeni mezuniyet-deneyimsizlik- bilgi yetersizliğinin ve ilaç istemi-eczane ile ilgili nedenlerin hemşirelerin hata yapma ihtimalini arttırdığını belirtmişlerdir. Sağlık kurumlarının bu konularda
gerekli iyileştirici çalışmalar yapması önem arz etmektedir. Kurumlarda personel kaynaklarının iyi yönetilmesi, yetkin
kişilerin görevlendirilmesi, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, çalışanların kullanım alanlarında gerekli ilaç listelerinin
(ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimi, yüksek riskli ilaçlar vs.) hazırlanıp bulundurulması, hasta tabelalarının okunaklı olması için
elektronik doktor ilaç istemi sistemine geçilmesi, hemşirelerin iş yükünü azaltmak için tıbbi sekreter çalıştırılması, eczanelerde ilaç istemi ile ilgili hataları azaltmak için standart ilaç yönetimi prosedürleri hazırlanması, alt yapı eksikliklerinin
giderilmesi hata oluşma ihtimalini azaltacaktır.
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En sık rastlanan hatalar arasında eczaneden yanlış ilaç istenmesi, ilaç uygulamanın atlanması, yanlış hasta-yanlış ilaç
uygulaması, ilaçların yanlış zamanda verilmesi ve ilaçların uygun koşulda muhafaza edilmemesi görülmüştür. Sorunların
tespiti ve süreçlerin iyileştirilmesi için hemşirelerin hata bildiriminde bulunması gerekmektedir. Hata ve olay bildirimleri
sisteminin kurumlarca oluşturulması önem arz etmektedir. Hata bildirimi ile ilgili kurumun yanlış ve olumsuz sonuçlar
doğuracak girişimlerde bulunması engellenmeli ve çalışanların hata bildiriminde bulunması teşvik edilmelidir. Bu araştırmadan çıkan sonuçlara göre hemşirelerin %22,5’i kendilerinin ilaç uygulama hatası yaptığını kabul etmiş, %43’ü ise
arkadaşlarının ilaç uygulama hatası yaptığını belirtmiştir. Bu sonuçlar kişilerin hata yaptığını kabul etmek/ bildirmek
istemediğini ortaya koymaktadır. Hemşirelerin hatalı uygulama bildirimi sonrası ortaya çıkabilecek olumsuz olaylardan
çekindikleri ve bu nedenle başkalarının hata yaptığını daha kolay dile getirebildikleri düşünülmüştür. Bu nedenle çalışanların bildirimde bulunması için sorunların kişilerden değil sistemden kaynaklı olduğu kabullenilmeli ve süreçleri iyileştirecek faaliyetler planlanmalıdır. Bildirimler neticesinde kök-neden analizleri yapılmalı, gerekli düzeltici-önleyici faaliyetler
başlatılmalıdır.
Tüm bu çalışmalar çerçevesinde sağlık kurumları ilaç güvenliğini sağlama ve ilaç uygulama hatalarını önleme konusunda
önemli bir yol kat edecektir. Hastaların kaliteli ve güvenli bir hizmet almaları ilaç güvenliği ile ilgili bu çalışmaların etkin ve
yönetilebilir şekilde yapılmasıyla mümkün olacaktır.
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GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
Serpil UZUN1, Müzelfe BIYIK1
Bursa İli K.H.B Genel Sekreterliği Karacabey Devlet Hastanesi, uzun.srpl@gmail.com

1

Bu çalışmada güvenlik kültürünün oluşumunda güvenlik raporlama
sisteminin işlerliğini değerlendirmek ve komite çalışmalarının GRS
bildirimleri üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır.
Sonuç olarak; bir kurumda, raporlama kültürünün yaratılması ve
sürdürülebilir olabilmesi için üst yönetimin rolü önem taşımaktadır.
Hasta ve çalışan güvenliğinin ortak hedef olması noktasında; benzer
olayların ortaya çıkmaması için üst yönetim , Kalite Yönetim Birimi
ve komiteler tarafından kullanılan sistemlerin geliştirilmesi, iyileştirme gerektirecek durumların saptanması ve doğru analiz edilmesi
gerekmektedir. Bu amaçla tüm çalışanların sisteme katılımlarının
sağlanması, teşvik edilerek cesaretlendirilmeleri, uygulanabilir, kullanıcı dostu bir raporlama sisteminin oluşturulmasına gereksinim
vardır. Bildirimlerin komiteler tarafından dikkate alınarak değerlendirilmesi, etkin çözüm yollarının bulunması, çalışanlarda bildirim
kültürü oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik kültürü, güvenlik raporlama sistemi

SAFETY REPORTING SYSTEM: SAMPLE CASE OF A
PUBLIC HOSPITAL
SUMMARY
The improvements as regards the safety of patient and hospital
employees are steadily increasing. In the light of these improvements,
there have been some developments in Turkey just like in many
other countries in the world and in accordance with the policy of
increasing the quality standards of hospitals, the application of “
Safety Reporting System” (GRS) was put into effect in health facilities
on the 1st of July, 2011 and it has been in use since that time. The
aim of this system is to detect the possible problems and faults that
may emerge in health systems of Turkey and to prevent them from
happening in the future. The most critical steps in this process are
to create the culture of patient and employee safety in healthcare
professionals and to allow the whole organization to benefit from
the negative experiences, faults and undesired events of others.
The main objectives of this study are to assess the functionality of
Safety Reporting System in creating the safety of both the patients
and healthcare employees, as well as to determine the effects of
committee studies on GRS reports.
To conclude, the role of top management is of great importance
in order to create the culture of reporting and make it more
sustainable. As the safety of both patients and healthcare employees
are the common targets, it is necessary that the systems used by top
management, quality management unit and committees should be
improved, the situations that need improving should be determined
and they should be analyzed well. Accordingly, it is also necessary
that all the employees should be made to participate in the system,
they should be encouraged and an applicable reporting system that
is easy to use should be developed. Careful assessment of the reports
by the committees and finding efficient solutions will contribute to
creating a culture of reporting in the employees.
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Dünyada, hasta ve çalışan güvenliği konusu hızlı bir değişim göstermektedir. Bu gelişmeler ışığında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması noktasında birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de
de sağlık sisteminde meydana gelebilecek hataların, aksaklıkların
ortaya çıkarılarak benzerlerinin yapılmasını engellemek adına “Sağlıkta Kalite Standartları”doğrultusunda 01 Temmuz 2011 tarihinden
itibaren sağlık kurumlarında “Güvenlik Raporlama Sistemi” (GRS)
uygulamasına geçilmiştir. Bu konuda öncelikle yapılması gereken,
sağlık çalışanlarında hasta ve çalışan güvenliği kültürünün oluşturulması, kişilerin yaşadığı hata ve istenmeyen olaylar konusundaki
deneyimlerinden organizasyonun tümünün öğrenebilmesinin sağlanmasıdır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Keywords: Safety culture, Safety Reporting System

TARTIŞMA VE SONUÇ
Güvenlik Raporlama Sistemleri tehlikeleri ve riskleri belirlemek, hataları tanımlamak ve tekrarlarının engellenmesine
yardımcı olmak, sistemdeki zayıf noktaları belirlemek ve güvenlik kültürüne ulaşmak için kullanılan en önemli araçlardan
biridir (Gül, 201:49). Etkili bir bildirim sisteminin kurulması ancak çalışanların hata bildirimine teşvik edilmesi, yapılan
bildirimlerin analiz edilmesi ve düzeltici/önleyici faaliyetlerin uygulamaya konulması ile gerçekleşir.
Kurumda yıllar arasındaki bildirim sayıları incelendiğinde; 2012 yılında yapılan bildirim sayısı 0 (sıfır) adet, 2013 yılında
21 adet, 2014 yılında ise 64 adet olarak tespit edilmiştir. Bildirim sayısındaki bu artışta bildirimlerin HBYS üzerinden yapılabilir hale gelmesinin etkili olduğu söylenebilir. Takeda ve arkadaşları Osaka Üniversitesi Hastanesinde olay bildirimlerinin HBYS üzerinden yapılmasını sağlayacak bir uygulama geliştirmiş ve uygulama sonucunda kağıt ile yapılan bildirim
sayısı ayda ortalama 50 iken, yeni sistemle bu sayının ayda 140-180’e çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca daha önce sadece
hemşireler bildirim yaparken, yeni sistemle birlikte hekimler (eğitim almakta olanlar dahil) ve eczacıların da bildirim
yaptığı saptanmıştır. Yapılan çalışmayla; daha fazla sayıda, farklı meslek gruplarından ve daha hızlı bir şekilde olayların
bildirilmesi ile daha önce bildirimi yapılmayan ve acil önlem alınması gereken birçok hatanın önüne geçilmiştir (Takeda
ve ark., 2003: 588).
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Yıllara göre bildirim konuları incelendiğinde; 2013 yılında en çok yapılan bildirim konuları arasında birinci sırada ilaç
güvenliği (%62), ikinci sırada cerrahi güvenlik (%19), üçüncü sırada transfüzyon güvenliği (%10) yer alırken 2014 yılında
birinci sırada bilgi güvenliği (%20), ikinci sırada ilaç güvenliği (%19) ve üçüncü sırada laboratuvar güvenliği (%14) yer
almıştır. Özellikle 2013 yılında ilaç güvenliğine (%62) yönelik yapılan bildirim oranında elektronik sisteme geçiş sonrası
(%19) dikkat çekici bir azalma olduğu saptanmıştır.

Komitelerin GRS bildirimlerine yönelik yaptığı analizler ve DÖF çalışmaları incelendiğinde; 2013 yılında çalışmaların %75
oranında, 2014 yılında ise %100 oranında DÖF’leri “etkin” olarak sonlandırıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu GRS bildirimlerinin komitelerin çalışmalarında itici bir unsur olduğu söylenebilir. Bir kurumda güvenlik kültürünün tasarlanmasında
üst yönetimin ve kalite yönetim biriminin rolü önem taşımaktadır. Hasta ve çalışan güvenliğinin ortak hedef olması noktasında;
nn Çalışanların sisteme katılımlarının sağlanması amacıyla uygulanabilir, kullanıcı dostu bir raporlama sisteminin
oluşturulması, cesaretlendirmeyi bir araç olarak kullanarak tüm çalışanların hasta ve çalışan güvenliği çalışmalarına dahil edilmesi, kurum çalışanlarının tamamının bu konuyu sahiplenmesi için konu ile ilgili eğitimlerin belli
periyotlarla tekrarlanması,
nn Hasta ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesi, iyileştirme faaliyetlerinin sağlanması, izlenmesi ve denetlenmesi
amacıyla üst yönetim tarafından, tüm komite faaliyetlerinin desteklenmesi, çalışanların teşvik edilmesi,
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2013 yılında yapılmayan bildirimlerin 2014 yılında çalışanlar tarafından yapılmaya başlandığı tespit edilmiştir. Bu bildirim
çeşitliliği, raporlama sisteminin etkin çalışması konusunda çalışanlarda farkındalığın oluştuğunu göstermektedir. 2013
ve 2014 yılındaki bildirim konularındaki değişimi üst yönetimin konuya desteğine, çalışanların raporlanan bildirimlerin
komiteler tarafından dikkate alındığına dair inancına, kalite yönetim biriminin koordinatörlüğündeki komitelerin etkin ve
verimli çalışmasına bağlanabilir.

nn Kurumlarda gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetlerinin, alınan kararların bütün organizasyona tutarlı bir şekilde
aktarılması, hasta ve çalışan güvenliği bildirimlerinin bir kalite problemi olduğunun vurgulanması gerekmektedir.
nn Sonuç olarak; bir kurumda tüm çalışanların sisteme katılımlarının sağlanması, teşvik edilerek cesaretlendirilmeleri amacıyla uygulanabilir ve sürdürülebilir bir raporlama sisteminin oluşturulmasına gereksinim vardır. Bildirimlerin komiteler tarafından dikkate alınarak değerlendirilmesi, etkin çözüm yollarının bulunması, çalışanlarda
bildirim kültürü oluşmasına katkı sağlayacaktır.
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MAVİ KOD UYGULAMALARI İLE İLGİLİ RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
Cem TOSYALI1, Makbule NUMANOĞLU1
Hatay Antakya Devlet Hastanesi, tosyalicem@yahoo.com

1

Bu çalışmanın amacı; mavi kod uygulamasının önemi, etkinliği ve
güvenliliğini vurgulamak ile uygulama sonucu sorunlar ve çözüm
önerilerini paylaşmaktır. Çalışmamız 477 yataklı Hatay Antakya
Devlet Hastanesinde uygulanmakta olan Mavi Kod çağrı sisteminin
2013-2014 yıllarına ait Mavi Kod Bildirim Formlarının geriye dönük
olarak incelenmesi ile yapılmıştır. Ayrıca Hasta Güvenliği Komitesi
karar tutanakları, Mavi Kod Ekibi Toplantı tutanakları ve düzeltici
önleyici faaliyet kayıtları değerlendirilmiştir.
Verilere göre 2013-2014 yıllarında 222 mavi kod bildirimi yapılmış
olup, 222 hastanın 110’u erkek, 112’si kadındır. Mavi kod çağrısı yapılan hastaların yaş ortalaması 70,3’tür.Mavi kodun en çok gerçekleştiği servis Dahiliye Servisidir. En çok uygulandığı zaman dilimi 1011 saatleridir. Ortalama varış süresi 1 dakika 33 saniyedir. Mavi kod
uygulanması sonucunda hastaların %57,2’si(127) ex olmuş, %38,3’ü
(86) yoğun bakıma alınmış, %2,3’ü(5) ileri merkeze sevk edilmiştir.
Hastaların %1,8’inin(4) tedavisine yattığı serviste devam edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mavi Kod, Bildirim Formu, Hasta Güvenliği

A RETROSPECTIVE STUDY OF CODE BLUE
INTERVENTIONS
SUMMARY
The “code blue” is a tool of emergency management through which
patients are to be resuscitated as soon as possible when cardiac and
respiretory arrest occurs.Code blue is the sole coloured code used
internationally for the same purpose in emergency cases.
The objective of this study was to emphasize the significance,
effectiveness and safety of the code blue intervention and to present
the problems and the proposals of solutions related to the outcomes.
The study was conducted by means of a retrospective (2013-2014)
review of the code blue incident reports in Hatay Antakya State
Hospital, a 477-bedded hospital where code blue call system is used.
In addition reports of the patient safety comittee,the code blue team
and the preventive and remedial activities were evaluated.
In the years 2013 and 2014 a total of 222 code blue events,110
male and 112 female were reported.The mean age of the patients
subjected to code blue intervention was 70,3 years.Regarding the
occurence of the code blue interventions in our hospital the most
frequent place was the internal medicine ward (68/222),% 31),the
most frequent period was 10-11 a.m.(20/222-% 9) and the average
time to intervene was 1minutes 33 seconds.As the outcome of
code blue interventions, 127 (57,2%) patient were dead, 86 (38,3%)
patients were taken into the intensive care unit, 5 (2,3%) patients
were referred to a university hospital and 4 (1,8%) patients were to
be treated in his own ward.
Keywords: Code blue, Incident report, patient safety
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Mavi kod, ani dolaşım ve solunum durması olduğunda, hastaya en
kısa sürede müdahale edilmesini sağlamaya yönelik acil durum yönetim aracıdır. Mavi kod, dünyada aynı acil durum için aynı rengin
kullanıldığı tek renkli koddur.
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ÖZET

SONUÇ
Hastanemizde Mavi Kod uygulamaları kapsamında olay yerine varış süresi 2013-2014 yıllarının kayıtlarına göre 1 dakika
3 saniye olarak gerçekleşmiştir. Bu oran kabul edilebilir düzeyde olup, insan hayatına gösterilen önem ve saygının öne
çıkarılmış olması ve yapılan eğitimlerle bilgilerin yenilenmesi, çalışanlarda farkındalık oluşması bakımından yol kat ettiğimizi düşünüyoruz.
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YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EL HİJYENİ UYUM ORANI GÖZLEM SONUÇLARI
Makbule NUMANOĞLU1, Fatma İNAL1, Cem TOSYALI1
Hatay Antakya Devlet Hstanesi, makbulenumanoglu@gmail.com

1

ÖZET

Hasta ve çalışan güvenliği açısından el hijyeninin önemi büyüktür.
Bundan dolayı Hatay Antakya Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde el hijyeni uyum oranı takip edilmektedir. Yoğun Bakım Ünitesindeki el hijyeni uyum oranını arttırarak, bu yüzden gelişebilecek
hastane enfeksiyonlarını önlemek amaçlanmaktadır.
Bu çalışmada; hastanemizde 2013-2014 yıllarına ait Enfeksiyon
Kontrol Hemşiresinin doldurduğu El Hijyeni Gözlem Formları incelenmiştir. Bu bağlamda el hijyeni uyum oranını etkileyen olumlu ve
olumsuz faktörler değerlendirilmiştir. Uyum oranını arttırmak için
eğitimler verilmiş, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından yerinde
gözlem yapılmıştır. Meslek grupları olarak doktor, hemşire ve temizlik personeli değerlendirilmiştir. Değerlendirme, beş endikasyon kuralı kriterlerine göre yapılmıştır.
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Sağlıkta el hijyeni; sabunla el yıkama, antiseptiklerle ellerin ovulması veya cerrahi el antisepsisini anlatmak için kullanılan genel bir
terimdir.

Uyum oranının en yüksek olduğu grup hemşire(%56), en düşük olduğu grup temizlik personeli grubudur(%47). En yüksek el hijyeni
uyum oranı, vücut sıvılarının bulaşma riski sonrası (%79 ), en düşük
el hijyeni uyum oranı ise hasta ile temas öncesi (%22) bulunmuştur.
Eğitimler sonunda bütün meslek gruplarında, el hijyeni uyum oranında fark edilen bir artış gözlenmiştir. Eğitimlerin ve yerinde gözlemlerin devamı sonucunda oranların yükseleceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: El Hijyeni, uyum oranı, hastane enfeksiyonu

OBSERVATIONAL RESULTS OF HAND HYGIENE
COMPLIANCE IN THE INTENSIVE CARE UNIT
SUMMARY
Hand hygiene in healthcare is a general term comprising
handwashing with soap,scrubbing hands with antiseptics or
antisepsis of hands in surgery.
Hand hygiene is of utmost importance in terms of patient and
employee safety To this end hand hygiene compliance is assessed
continually in the intensive care unit in Hatay Antakya State Hospital.
The objective is to prevent nasocomial infections in the intensive
care unit by the way of developing hand hygiene compliance ratios.
In this study hand hygiene observation forms which were filled in
by the nurse in the infection control committe in the years 20132014 were analysed.In this way positive ve negatif factors which
affect hand hygiene compliance ratio were evaluated.In order to
increase the hand hygiene compliance ratio training programs were
organized and observations were performed.The hospital staff was
categorized and assessed in three groups as doctors,nurses and
cleaning workers.Assesment was made by the criteria of the rule of
5-indications.
The compliance ratio was calculated to be the highest with the
nurses group,(56%),and the lowest with the cleaning workers, (47%)
The highest hand hygiene compliance ratio was with “following
contact” with body fluids,(79%),and the lowest one was with “before
contact”with the patients,(22%).
After the training programs there was a considerable increase ind
hand hygiene compliance ratio in all career groups.
Keywords: Hand hygiene, compliance ratio, nasocomial infection

SONUÇ
Veriler analiz edildiğinde el hijyeni uyum oranında yükselme görülmesine rağmen, istenilen düzeyde olmadığı görülmüştür.
Uyum oranını arttırmak için yerinde gözlemlere ve eğitimlere devam edilmesi gerekmektedir. Gözlem sonuçlarının geri
bildirimi, çalışanlar üzerinde olumlu yönde etki edecektir. Motivasyon için sorumluların iyi bir rol model olması, yönetim
tarafından çalışanların iş yükü ve stresinin azaltılması yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Lavabolara ve el
hijyeni ürünlerine kolay ulaşımın sağlanması, alkol bazlı el dezenfektanlarının yaygın kullanımının sağlanması, hatırlatıcı
posterlerin sayısının arttırılması, daha etkili sistem mesajlarının atılması öngörülmüştür.
Ayrıca hastanemiz, ellerde oluşabilecek tahrişleri önlemek için çalışanlara koruyucu krem dağıtımı yapmaktadır.
Hastanelerde el hijyeni uyumunu arttırmak için; bugüne kadar en etkili yöntemin, izlem ve geri bildirim olduğu bildirilmiştir.
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SAĞLIK PERSONELİNİN SAĞLIK TARAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Özel Alanya Koleji aatasoy15©yahoo.com
Sandıklı Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Direktörü

1
2

Önemi: Hastanelerde çalışan sağlık personeli çok çeşitli ve değişik
düzeylerde mesleki risklere maruz kalmaktadır. Taramanın hastalığın erken tespitinde, hastalıkların ciddi sakatlıkların önlenmesinde
önemli yararları vardır.
Yöntem: Çalışma Sandıklı Devlet Hastanesi’nde 01 -17 Mart 2012 tarihleri arasında çalışan sağlık personeli üzerinde yapılmıştır. Çalışmada çalışanlara tanımlayıcı özelliklerini belirleyen 5, bilgi düzeyini
ölçen 15 olmak üzere 20 sorudan oluşan anket formu uygulanarak
veriler toplandı ve SPSS 11.5 paket programında değerlendirildi. Çalışmada bilgi düzeyini ölçen 15 sorunun % 70’ini doğru bilenler bilgi
düzeyi yeterli kabul edildi.
Bulgular: Çalışanların % 39,6 ‘sı hemşire, % 35,1’i 35-39 yaş grubunda, % 61,0’i kadın, % 46,1’ ön lisans eğitim almıştır. Genel olarak sağlık taraması ile ilgili soruların doğru cevap ortalaması 8,42±
3,63. Sağlık çalışanlarının % 37,7’sinin bilgi düzeyi yeterli olduğu belirlendi. Sağlık çalışanların unvan, çalıştığı ünite, cinsiyet, hizmet yılı,
eğitim durumu, göre bilgi düzeylerinin yeterliliği karşılaştırıldığında
anlamlı bir farkın olduğu belirlendi ( p< 0,05 ).
Sonuç olarak çalışanların sağlık taraması konusunda eğitilmelerinin
ve periyodik eğitimlerin tekrarlanmasının uygun olacağı düşünüldü.
Anahtar kelimeler: Sağlık Çalışanı, Sağlık Taraması, Bilgi

Aim: Evaluation of the knowledge of health worker on Health
Screening
İmportance . Healtht workers are exposed to occupational risks. the
potential benefits of screening include the early detection of disease,
the prevention of serious illness or disability and improved survival.
Method: This study was implemented in Sandıklı State Hospital with
the participation of the health staff and trainees from 2 to 17 June,
2011.The data were collected by application of a questionnaire
which consists of 5 items about the descriptive characteristics, and
15 items about the knowledge levels of health workers. The SPSS
11.5 package program was used to evaluate the date. In this study,
the knowledge levels of those who gave the correct answers to 70%
of the knowledge questions were accepted as sufficient.
Results: Of the health workers 39,6% are nurses, 35,1 9% are in 3135 age group, 61% are female, 46,1% have pre-graduate education.
Questions regarding Health Screening correct answers were 8,42±
3,63. According to the results, only 37,7 % of the health workers have
sufficient knowledge levels. The difference in the comparisons of the
knowledge sufficiency levels of health workers in terms of marital
status, health workers by profession, department, service years,
education was found to be statistically significant (p< 0.05).
In conclusion, it is highly recommendable to carry out training
programs and consistent periodical supervisions for the health
workers
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EVALUATION OF THE KNOWLEDGE OF HEALTH
WORKER ON HEALTH SCREENING
Amaç: Sandıklı Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personelinin sağlık taraması konusundaki bilgi düzeylerini değerlendirmektir
SUMMARY
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Keywords: Health Worker, Health Screening, Knowledge

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmanın sonuçlarına göre sağlık çalışanların sağlık taraması konusunda bilgi düzeyi düşük olarak saptandı. Yapılacak
eğitimler ile meslek hastalıkları ve sağlık taramasına yönelik bilgilendirilmesi, sağlık taramasının yarar algısının yükseltilmesi, eyleme geçirici faktörler içerisinden sağlık taramalarına yönelik hatırlatıcıların kullanılmasıyla farkındalığın arttırılması ile erken tanı davranışı göstermeleri sağlanabilir.
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SKS İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
Nezihat GÜNEŞ1, Tuncay GÜNEŞ1
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fak., n.gunes1972@ gmail.com

1

Diş Hekimliği Fakültelerinde eğitim ve öğretim hizmetleri yanında
ağız, diş sağlığına yönelik ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri de verilmektedir. Bakanlığımızın hazırlamış olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamasına fakültemiz 2014 yılı itibarı ile başlamıştır. Sağlık hizmetine erişim, hizmet alt yapısı, süreçlerin değerlendirilmesi,
hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesi ve belirlenen hedeflere
ulaşma konularında kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Uygulamaya konan SHKS standartları çerçevesinde çalışmalarımız devam etmekte ve memnuniyet ölçeğimiz her geçen gün artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Diş Hekimliği Fakültesinde kalite standartları
kapsamında verilen hizmetler, hasta ve çalışan memnuniyeti

ATATURK UNIVERSITY FACULTY OF DENTAL HEALTH
QUALITY STANDARDS GOOD PRACTICE EXAMPLE
SUMMARY
Healthcare quality process in Turkey, in 2003 with the Health
Transformation Program has cover all health institutions providing
health services over time, starting with public hospitals. (kalite.
saglik.gov.tr, 2014).
Besides education and training services in the Faculty of Dentistry
mouth, outpatient diagnostic and treatment services for the out
pations dental care are also provided.
The Ministry of Health has prepared our application of our faculties
to the Conversion Program began with the 2014.
Access to health services, infrastructure services , evaluation of
processes , extensive studies in patients and measurement of
employee satisfaction and achieve the set targets issues were
launched in our faculty .
Our work within the framework of the standards set by SHKS
application and satisfaction of continuing Scale is increasing every
day .
Keywords: Services provided within the scope of quality standards
in the Faculty of Dentistry, patient and employee satisfaction

SONUÇ
Aralık 2014 döneminde ortalama puan 2,83 olarak baz alındığında bu dönemde de bu ortalamanın altında kalan sorularla ile ilgili konularda hasta memnuniyet ortalamasının düşük kaldığı görülmektedir. Fakültemizde verilen hizmetin
karşılığı olarak hastalarımızdaki memnuniyetin ölçülmesinde veri sağlayan hasta memnuniyet anket sorularıyla ilgili olarak ARALIK 2014 dönemi genel olarak hasta memnuniyetinin % 94,34 le belirlenen hedef değerin(% 85) Üstünde olduğu
görülmektedir.
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Türkiye’de sağlıkta kalite süreci, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte 2003 yılında kamu hastaneleriyle başlayarak zamanla sağlık
hizmeti sunan tüm sağlık kurumlarını kapsamıştır. (kalite.saglik.gov.
tr, 2014).
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Atatürk üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim-öğretim hizmetleri yanında Ağız, Diş Sağlığı hizmetleri ile bölgenin güçlü yapısını oluşturan bir köklü bir kurumdur.SKS-ADSM setinin bakanlık tarafından tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması zorunlu hali alınca kurum eksik yönlerini belirleyerek tamamlama haline geçmiştir. Fakültemiz de yapılan SKS çalışmaları henüz yeni olmakla beraber kurumsal kültürün benimsenmesi ve üst yönetimin olağanüstü destekleri ile çalışmalara
devam edilmektedir. Eski ve yeni fakülte karşılaştırmasında fakültemizin bu günkü durumu net olarak görülmektedir.
Tüm personel son derece istekli bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve birbirine yardımcı olmaktadır.
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Özel Bakım Merkezinde Kalanların Verilen Hizmetlerden
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KALİTE İYİLEŞTİRMEDE İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİNDEN PARETO
ANALİZİ VE KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İMHA MALİYETLERİNDE UYGULANMASI
Reyhan ÇELİK1, Melek ÇETİN2, Meltem KAYA, Nesrin AYDEMİR3, Serpil Kaplan YALÇINKAYA4
İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Kalite-Eğitim Birimi, İstanbul
İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü, İstanbul
3
İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Kalite-Eğitim Birimi, İstanbul
4
İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Verimlilik Ve Kalite Birimi, İstanbul
1

ÖZET
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Bu çalışmada, istatistiksel proses kontrolünün yedi kontrol aracından biri olan Pareto Analizi, tekniğinden yararlanılmıştır. Pareto
analizi en önemli birkaç konu veya sorun üzerinde yoğunlaşılmasına ve önceliklerin belirlenmesine yardımcı olduğundan, verimlilik
analizi için yararlı bir araçtır. Analiz ile ilgili bu özellik, maliyet analizi, kalite kontrol, satın alma, pazarlama, stok ve satış analizi, atık
azaltma süreçleri gibi çeşitli üretim ve yönetim alanlarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada kan transfüzyon merkezi imha maliyetlerine pareto analizi uygulanarak imha nedenleri üzerine çalışılmıştır.
Uygulama yeri olarak, İstanbul Bakırköy Kamu Hastaneleri Birliği’ne
bağlı Bahçelievler Devlet Hastanesi Kan Transfüzyon Merkezi seçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pareto Analizi, Kan Transfüzyon Merkezi, Kan
İmha, Maliyet Analizi

IMPLEMENTATION OF QUALITY IMPROVEMENT
IN STATISTICAL PROCESS CONTROL TECHNIQUE
OF PARETO ANALYSIS AND BLOOD TRANSFUSION
CENTER FOR DISPOSAL COSTS
SUMMARY
We used Pareto analysis technique which is one of the seven
control tools of statistical process control in this study. Since Pareto
analysis helps to concentrate on the attention on a few important
issues and subjects and to identify the priorities it is a useful tool for
productivity analysis. This feature relates to the analysis is used in
various production and management areas such as cost analysis,
quality control, purchasing, marketing, inventory and şalesi
analysis, waste reduction processes. It has been studied in this work
about the blood transfusion centre destruction causes. Bahçelievler
government hospital blood transfusion centre which depends on the
unity of Istanbul Bakırköy public hospitals has been selected as a
place where it is applied.
Keywords: Pareto analysis, Blood transfusion centre, destruction
of blood, cost analysis

SONUÇ
Kan merkezi toplam maliyetlerine etki eden faktörler incelendiğinde; imha oranının değişik klinikler ve hatta doktorlar
arasında farklılık gösterdiği genç ve risk almayı sevmeyen doktorların ihtiyaten rezervde kan bulundurma amacı ile fazla
talep yaptıkları izlenmiştir. Klinisyenlerin değişik medikal durumlarda özellikle acil kan ihtiyacı doğduğunda “taze kan” talebinde bulunması rasyonel stok yönetimi için önerilen ilk giren ilk çıkar (FİFO, First In First Out) rejimini bozmakta yerine
son giren ilk çıkar (LİFO, Last in First Out) rejimi ile davranılmasını gerektirmektedir. Keza beklenmedik acil durumlarda
ani ve beklenmedik miktarlarda kana ihtiyaç duyulabilmesi nedeni ile stoklu çalışma ihtiyacının olması ve bu amaçla
tutulan ihtiyat stok miktarının arttırılması ile günü geçen kanların imha edilme miktarlarında artışa neden olmaktadır.
nn Hastanede kan transfüzyon komitesinin kurulması,
nn Aylık olarak kan transfüzyonlarının izlenmesi,
nn Sayısal verilerin hekimler ile paylaşılması,
nn Kana ulaşımdaki sürenin kısaltılması sonucunda yapılan çalışmada kan transfüzyon merkezi imha sayının anlamlı şekilde aylara göre düştüğü gözlenmektedir.
Çalışma sonucu göstermiştir ki; 12 ay içerisinde 123.195,80 TL’lik kan ürünü alımı yapılmış olup, 17.692,40 TL’lik imha
yapılmıştır. Kan maliyetlerinin %14,36 sının imha sebebiyle boşa gittiği görülmüştür. İmhaların %89,36’sının miadının dolması nedeniyle gerçekleştiği izlenmiştir. Pareto analizinin 80/20 kuralından yola çıkarak; kan imhaları içerisinde miadın
dolması nedeniyle imhanın önüne geçilebilirse; %80 mali başarı elde edilmiş olacaktır. Bunun için;
nn Hekimlerin ihtiyari olarak yapmış oldukları kan rezervlerinin gözden geçirilmesi,
nn İstenen kanların son kullanma tarihi dolmadan başka merkezlere transfer edilmesi,
nn Kan stok sayılarının minimumda tutulması çözüm olarak önerilebilir.
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Hekimlerin kullanmayacakları kanların rezervden çıkarıldı bilgisinin özenle kan merkezine iletilmesi, bir kanın farklı hastalara da kullanılması açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Pareto analizi göstermiştir ki, yaşanan problemlerin büyük çoğunluğu az sayıdaki önemli birkaç sebebe dayanmakta ve
bu sebeplerin tespiti sorunların giderilmesinde kilit rol oynamaktadır. Bu çalışmaya göre imha nedenlerinden, miadın
dolmasının önüne geçilebilirse %89,36 başarı şansı artacaktır.
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BIR EĞITIM ARAŞTIRMA HASTANESINDE AÇILAN DÖF’LERIN HASTA GÜVENLIĞI
AÇISINDAN ANALIZI
Feray YILDIRIM1, Nurgül TURGUT1, Hatice ÇAKMAKÇI1
Şişli Hamidiye Etfal EAH

1

Hastanelerde; öz değerlendirmeler, bina turları, gözlemler gibi
faaliyetler sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar, kalite indikatörleri, olay bildirimleri, hedeflerdeki sapmalar, hastane istatistikleri,
güvenlik raporlama sisteminden elde edilen veriler DÖF (Düzeltici
Önleyici Faaliyet) tespit kaynaklarıdır. Tespit edilecek faaliyetin kalite iyileştirme ve geliştirmeye katkısı dikkate alınarak DÖF belirlenir.
DÖF ler iyileştirme fırsatları olarak kabul edilir
Amacımız Şişli Hamidiye Etfal EA Hastanesinde bir yıl içinde açılan
DÖF formlarının hasta güvenliği açısından incelenmesidir.
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2014 yılı içerisinde açılan DÖF’ler incelenmiş hastane geneli verileri
esas alınmıştır.2014 yılında çeşitli konularda toplam 244 DÖF açılmış bunların %10.6sının hasta güvenliğiyle ilişkili olduğu tespit edilmiştir. DÖF formu tutulan konuların ise %38.4 ile hasta düşmeleri,
%34.6 oranında kimlik doğrulama hatası, %19.2 oranında yatan
hasta eğitimi eksikliği ,%3.9 güvenlik kodu bilgi eksikliği, %3.9da cerrahi güvenlik kontrol listesi doldurulmasında eksiklik olduğu görülmüştür. Düzeltici önleyici faaliyetler sonucunda 742 kişiye yeniden
ilgili konularda eğitimler verilmiştir.
Sonuç olarak düzeltici önleyici faaliyet formlarının kullanımının hasta güvenliği kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğu, hizmet içi
eğitimlerde hasta güvenliği konusuna daha fazla vakit ayrılması ve
katılımın artırılması gerektiği, eğitimlerin her yıl ve gerek duyulduğunda tekrarlanması, hata yapan kişilere ceza vermek yerine cazip
eğitimlerle bilgi eksikliğinin giderilmesinin faydalı olacağı kanaatine
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Düzeltici Önleyici İşlem, Eğitim, Hasta
Güvenliği, Kalite,

ANALYSIS OF CORRECTIVE PREVENTIVE ACTIVITIES
CONCIDERING PATIENT SAFETY IN A TRAINING AND
RESEARCH HOSPITAL
SUMMARY
Investigation of corrective preventive activity (CPA) forms opened in
terms of patient safety, in Şişli Hamidiye Etfal Training and Research
Hospital
Total hospital data was considered and corrective preventive activity
forms which was opened in 2014, were reviewed retrospectively. A
total of 244 CPA forms were opened in 2014 in a variety of subjects
and it is determined that %10.6 of them were associated with patient
safety. The distribution of issues of CPA forms were like this: %38.4
of them patient falls, %34.6 were authentication error, %19.2 were
lack of education of hospitalized patients, %3.9 were lack of security
code information, %3.9 were deficiencies of filling the surgical safety
checklist. 742 people were retrained about the related issues as a
result of corrective preventive activities.
The use of corrective preventive activity forms contributed to the
development of that the patient safety culture, keeping more time for
in-service trainings about patient safety and necessity of increasing
the participation of them, repeating the training program every year
and when needed, rather than to punish people who made mistake
making up their knowledge defeciency with attractive educations
would be useful.
Keywords: corrective preventive activity, education, patient safety,
quality

SONUÇ
Sonuç olarak; düzeltici önleyici faaliyet formlarının kullanımının, hasta güvenliği kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğu, hizmet içi eğitimlerde hasta güvenliği konusuna daha fazla vakit ayrılması ve katılımın artırılması gerektiği, bu
eğitimlerin her yıl ve gerek duyulduğunda sürekli tekrarlanması, hata yapan kişilere ceza vermek yerine cazip eğitimlerle
bilgi eksikliğinin giderilmesinin faydalı olacağı sonucuna varılmıştır. Eğitimler sırasında verilen standart eğitim bilgileriyle
beraber kişiler güvenlik kültürüne katkıda bulunan kahramanlar olarak vurgulanmış, hatalar üzerine daha çok konuşmak
ve gerektiğinde özür dileyerek yanlışlığın düzeltilmesi yoluna gidilmesi gerektiği anlatılmıştır. Açılan DÖF’lerin ağırlıklı
olarak yılsonu ve sene başı aylar Kasım-Aralık-Ocak aylarında olması kalite denetimlerinin başlama döneminde kişilerin
bu konudaki farkındalığının artması olarak değerlendirilmiştir. Özellikle hasta düşmeleri konusunda açılan DÖF sayısının
fazlalığı dikkat çektiğinden hemşire grubuna tekrar eğitimler düzenlenmiş ve farkındalıkları artırılmıştır. Ayrıca DÖF’lerin
yılsonunda daha fazla olması denetim gözlem ve çalışmalarının önemini tekrar vurgulamıştır. Bunlarla birlikte açılan DÖF
sayısı ciddi personel sirkülasyonu olan hastanemiz için çok fazla bulunmamış ancak hasta güvenliği konusunda hatayı
minimuma indirmek için çalışmalara önem verilmesinin önemini de gözler önüne serilmiştir.
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KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Fatma ÖZENVER1, Sevilay SÜRMEN1
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, fozenver@hotmail.com

1

THE KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVOIRS OF THE
STAFF OF THE KARABÜK TRAINING AND RESEARCH
Giriş-Amaç: İş Sağlığı ve Güvenliğinin temel amacı, çalışanların sağHOSPITAL WITH REGARD TO THE OCCUPATIONAL
lıklarını korumak, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlaHEALTH AND SAFETY
maktır. Bu araştırmada amacımız, hastane çalışanlarının İş Sağlığı
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ÖZET

ve Güvenliği ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmektir.

SUMMARY

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmada, 01.05.2015-31.05.2015 tarihleri arasında Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 532
kişiye 23 sorudan oluşan bir anket uygulandı. Veriler toplandıktan
sonra frekans dağılımı ve Ki kare testi ile istatistiksel değerlendirme
yapıldı. Araştırmaya 239 hemşire, 26 doktor, 127 stajyer öğrenci, 83
temizlik personeli,26 röntgen teknisyeni, 23 laboratuvar teknisyeni
ve 8 fizyoterapist katılmıştır.

Introduction-Objective the main objective of the Occupational
Health and Safety is to protect the health of the employees and
ensure a safe and healthy environment the objective of this research
is to assess the knowledge, attitude and behaviors of the hospital
staff with regard to the Occupational Health and Safety.

Bulgular: Katılımcıların Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) %84
kullandığı ve %81,9’nun teminde bir sorun yaşamadığı saptanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin % 94,1 oranında verilmesi
gerektiği, %91,3 oranında da bu eğitimleri aldıkları görülmektedir.
Ancak katılımcıların iş yaşamları boyunca %33’ü iş kazası geçirmesine rağmen bunlardan %32’si bildirimde bulunmuştur. İş Kazalarına
bakıldığında çalışanın güvenli olmayan davranışı %34,8 ile ilk sırayı
almaktadır. En çok %55,1 ile hemşirelerin iş kazası geçirdiği ve buna
en fazla Delici Kesici Alet yaralanmasının sebep olduğu görülmektedir.
Sonuç: Katılımcıların bilgi durumlarının iyi olmasına rağmen tutum
ve davranışa yansımadığı görülmektedir. Eğitimlerin, çalışanların
eğitim düzeylerine uygun, çalışılan iş ortamlarında ve görsel öğelerle destekli yapılması, Yönetim desteği ile takiplerinin sağlanması,
çalışanda davranış ve tutum değişikliği oluşturulabilir.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, bilgi, tutum, davranış

Material and Method: A survey consisting of 23 questions has been
applied to the 532 employees working in the Karabük Training and
Research Hospital between the dates of
01.05.2015-31.05.2015. A statistical evaluation has been made
with the frequency distribution and Chi Square Test upon receiving
the data. The research has been participated by the 239 nurses,
26 physicians, 127 apprentice students, 83 cleaning staff, 26 x-ray
technician, 23 lab technicians and 8 physiotherapists.
Findings It has been founded that 84% of the participants has used
Personal Protective Equipments (PPE) and 81, 9 % has no problem
providing it. It has been determined that Occupational Health
and Safety trainings shall be given at the rate of 94, 1% and 91,
3% has received these trainings. However, 33% of the participants
have occupational accidents throughout their professional life
and only 32% have given notification about it. When we look at
the Occupational Accidents, unsafe behavior of the employee has
ranked at first with 34, 8%. It has been specified that nurses have
experienced the most occupational accidents with 55, 1% and the
reason is the piercer and sharp object the most.
Result: Even though the knowledge of the participants is sufficient,
this has not been reflected on their attitudes and behaviors. It may
cause a change of behavior and attitude in the employee providing
that trainings are conducted in line with the education level of
the employees, supported with visual elements in the working
environment and supported by the Management and followed up.
Keywords: Occupation Health and Safety, knowledge, attitude,
behavior

SONUÇ
Bu araştırma ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki çalışanların, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bilgi, tutum ve
davranışlarını ölçmek amacıyla, KKD kullanımı, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, İş kazaları, konularında çalışanların bilgi,
tutum ve davranışlarını, anket yardımıyla öğrenerek gerekli düzenlemelerin yapılması amaçlanmıştır.
Araştırmaya, 239 hemşire, 26 doktor, 127 stajyer öğrenci, 83 temizlik personeli, 26 röntgen teknisyeni, 23 laboratuvar
teknisyeni ve 8 fizyoterapist katılmıştır.
Çalışanların birim bazında kullanacakları KKD malzemelerini bilme durumları %88,9 evet ve %8,4 kısmen ile olumlu bulunmuştur. KKD kullanma ile ilgili sorumluluklarınızı biliyor musunuz? Sorusuna ise %85,9 çalışan evet, %10,9 çalışan
kısmen cevabını vermiştir. Yaptığınız işe uygun KKD (eldiven, önlük, gözlük, kulaklık v.b.) kolaylıkla ulaşabileceğiniz bi-
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Bu iş yerinde iş kazası geçirenlerin %55,1’i hemşire, %7,4’ü doktor, %18,1’i stajyer öğrenci, %15,3’ü temizlik personeli,
%1,1’i röntgen teknisyeni, %2,8’i laboratuvar teknisyenidir. İş kaza oranının yüksek olmasının nedenlerinden biride kişinin
çalışma yaşamı boyunca geçirmiş olduğu iş kazası bildirilmiş olup, İSG eğitimleriyle bağlantılı son 1,5 yılın iş kazası geçirme durumu sorgulanmamıştır. En fazla iş kazasını hemşirelerin geçirdiği görülmektedir. İş kazası geçirmenin, çalışma
yılı ile Ki kare testi sonucu bağımlı olduğu anlaşılmıştır (P=0.028). En fazla, 0-1 yıl ve 10-20 yıl arası çalışanlarda iş kazası
görülmektedir. İş kazasının her öğrenim durumunda da geçirildiği ve Ki kare testi sonucu, iş kazası geçirmenin öğrenim
durumuna bağımlı olmadığı anlaşılmıştır (P=0.48).En çok iş kazası, Kesici Delici Alet yaralanması %63,5 ve %15,8 ile Kan
ve Vücut Sıvıları sıçraması şeklinde gerçekleşmiştir. İş kazaları geçirme durumları ile çalışılan birim ilgisi incelendiğinde
en fazla 68 iş kazasının servislerde, 26’sının ameliyathane, 22’sinin yoğun bakım, 32’sinin acil, 7’sinin kan alma, 13’ünün
poliklinik, 7’sinin laboratuvarlar da geçirildiği ortaya çıkmıştır. Ki kare testi sonucu, iş kazası geçirmenin çalışılan birim ile
bağımlı olduğu ile anlaşılmıştır (P=0.000).
Hastanemizde hazırlanmış olan el broşürleri, afiş, İş Sağlığı ve Güvenliği rehberleri dağıtılmış, eğitimler sıklaştırılmış olmasına rağmen, iş kazaları görülmektedir. Altıok ve ark’.nın araştırmasına göre de hemşirelerin %83, laborantların %74,3,
hekimlerin %66,2’sinin kesici delici alet yaralanması geçirdiği belirlenmiştir. Araştırmamızda, Altıok ve ark.’nın araştırması
gibi en fazla hemşirelerin iş kazası geçirme durumu ve en çok delici kesici alet yaralanması ortaya çıkmış ancak bizim
araştırmamızda iş kazası geçirme oranları daha düşük düzeyde belirlenmiştir (Altıok vd., 2009:75-76).
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İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin, mutlaka verilmeli %53,2, verilmeli diye düşünen çalışan oranı %40,9 dur. Eğitimlerin
çalışma ortamına olumlu katkısı olduğunu düşünenlerin oranı % %73,3, kısmen katkısı olduğunu düşünenlerin sayısının
%21,2 oranındadır. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine katılma durumları araştırmaya katılanlar arasında
%91,3 ile yüksek oranda bulunmuştur. Katılımcılar, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi gerektiğine ve eğitimlerin çalışma ortamını olumlu etkilediğini düşünmektedir. KKD’lerin üzerindeki CE işaretinin ne anlama geldiği sorusuna,
%62 evet, %33 oranında hayır bilmiyoruz yanıtı verilmiştir. Eğitim alma durumlarıyla karşılaştırıldığında eğitim alanların
%58›i soruyu bildiğini, eğitim alan %30›unun soruyu bilemediğini belirlenmiştir. Meslek bazında soruyu bilememe durumu incelendiğinde Ki kare testi sonucu, CE işaretini bilmenin meslek ile ilişkisi olduğu anlaşılmıştır (P=0.000). Soruyu
Stajyer öğrencilerin daha fazla oranda bilemedikleri belirlenmiştir. Eğitimlerin, çalışanların eğitim düzeylerine uygun düzenlenmesi uygun olacaktır.
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çimde iş ortamında bulunuyor mu? Sorusuna %81,9 çalışan evet, %12,5 çalışan kısmen, Gözlük, eldiven, önlük gibi KKD
malzemelerini kullanılması gereken yer ve zamanlarda bu kurala mutlaka uyarıma yanıt olarak %84 çalışan evet, %13,5
çalışan kısmen cevabını vererek hastane çalışanlarının önemli çoğunluğunun KKD kullanım konusunda bilinçli olduklarını
göstermektedir. %12,5 oranındaki iş ortamımda KKD malzemelerini kısmen buluyorum ve başka bir soruda KKD kullanmayan çalışanların %17,1’çalıştıkları birimde malzemelere ulaşamadıklarını belirtmesi, Birim Sorumluları tarafından
denetlenmesi gereken bir durumdur. KKD kullanmayan 135 çalışandan, %52,8 i iş yoğunluğundan kullanmadıklarını, %
24,2 si ise KKD’nin işe yaradığına inanmadıkları için kullanmadıklarını belirtmişlerdir. İş yoğunluğu konusu, yönetim tarafından iş yükü analizi ile araştırılıp gerekli düzenlemeler yapılabilir. KKD’lerin işe yaramadığını düşünen çalışanların, niçin
böyle düşündükleri araştırılabilir. Demirbilek ve Çakır’ın bu konudaki araştırmalarına göre işçilerin ulaşılabilir KKD oranı
%31,2 iken, bazen ulaşılabilirliği çok yüksektir. İşçilerin %43,5’inde KKD kullanma davranışı sergilemediği ortaya çıkmıştır.
Bu oranlar bizim araştırmamıza göre çok düşüktür (Demirbilek ve Çakır 2008:184).

Çalışanların, İş Kazası geçirme durumları incelendiğinde, %33›ü İş Kazası geçirdiğini, ancak kaza geçiren çalışanlardan
soruya cevap veren 220 çalışandan, %32’si bildirim yaptığını söylemiştir. %60’ı bildirim yapmadığını, %8,6’sı bazen bildirim yaptığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre çalışanlarda iş kazası bildirimlerinin kayıt altına alarak bildirim yapmadıkları
görülmektedir. Bildirim yapmama nedenlerinin (iş yoğunluğu, hizmet alım personelleri iş kaybı korkusu gibi) araştırılması, Bildirim düzeyi anketleri yapılması, eğitimlerin sıklaştırılması ile çalışanda tutum değişikliği oluşturulabilir. İş kazasını
geçirdi iseniz bildirim yaptınız mı? Sorusu meslek bazında incelendiğinde 34 hemşirenin evet, 64 hemşirenin hayır,12
hemşirenin ise bazen bildirim yaptıkları, 1 doktorun evet, 13 doktorun ise hayır diyerek bildirim yapmadıkları, stajyer
öğrencilerin 16 evet, 25 hayır, 3 bazen, temizlik personelin ise 20 evet, 25 hayır 3 bazen yanıtını vermişlerdir. Bildirim yapmayanların yüksek oranı dikkat çekmektedir. Bildirim yapma zorunluluğu SHKS kapsamında yapılması gerekliliği olması
yanında, 6331 sayılı kanunun uygulanması ile iş kazaları bildirimlerinin zorunluluğu sık sık İSG eğitimlerinde anlatılması
ile iş kazası geçirenlerin bildirimlerinde artış gözlenmektedir. Kalite birimine yapılan 2015 yılı bildirimleri, 2014 yılına göre
artmış durumdadır. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin 2014 yılında başladığı düşünülürse, çalışanların bildirim düzeylerinin de giderek artacağı düşünülmektedir. Altıok ve ark.’nın araştırmasında çalışanların %87,3 gibi büyük bir oranında
kazaları raporlamadıkları ortaya çıkmıştır (Altıok vd., 2009:75-76).
İş kazası geçirenlerin %34,8’i çalışanın güvenli olmayan davranışı, %30,5 ‹i çalışma ortamının güvenli olmaması, %10›u
kişisel koruyucu donanımların güvenli olmaması, %8,6 Teknolojinin yeterli olmaması, %8›i ise yapılan işle ilgili eğitim eksikliğini geçirdikleri iş kazası nedeni olarak görmektedir. Bu sonuca göre çalışanın güvenli olmayan davranışı öne geçmiş
olup, çalışanların çalışma ortamlarında güvenli görmedikleri faktörler incelenebilir. % 10 çalışan KKD›leri güvenli görmemektedir. Demirbilek ve Çakır›ın araştırma sonuçlarına göre iş kazası nedenini %45,3 çalışanın güvenli olmayan davranışı, %53,5 iş güvenliği olmayan çalışma ortamı olarak çıkmıştır. Bu araştırmada, çalışanların güvenli olmayan davranışı
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neden olarak görme oranı daha yüksek çıkmıştır (Demirbilek ve Çakır 2008:183).
İş kazalarının oluşmasında hangi faktörlerin etkili olduğunu inandıkları sorusunu yanıtlayan 514 çalışanın, % 43,1’i eğitim eksikliğini, %15,2’si Yönetim Hatalarını,%13,8’si Denetim Eksikliğini, %9,3’ü Teknoloji Hatalarını İş Kazası oluşumuna
neden olan faktörler olarak görmüştür. Ankete katılan çalışanlar, %43,1 ile eğitim eksikliğini iş kazalarının oluşmasında
etkili faktör olarak ilk sırada görmektedir. Çalışanlar, yönetimi ve denetim eksikliğini de iş kazalarının oluşmasında faktör
olarak görmektedir. Eğitim eksikliğini faktör olarak gören çalışanların mesleki anlamda mı ya da çalışan iş sağlığı güvenliği
ile ilgili eğitim eksikliğinden mi kaynaklandığını düşündükleri araştırılmalıdır.

KAYNAKLAR
1.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri iş yerlerinde güvenlik kültürünün oluşmasında, tehlikeli davranışın tehlikeli olmayan
davranışla değiştirilmesinde çok önemli bir role sahiptir. Eğitime katılımın yüksek çıktığı araştırmamızda, çalışanların
bilgi durumlarının iyi fakat tutum ve davranışa dönüşmediği, iş kazalarının görüldüğü ve bildirimlerin az olduğu ortaya
çıkmıştır. Eğitimlerin, çalışanların eğitim düzeylerine uygun, çalışılan iş ortamlarında ve görsel öğelerle destekli yapılması
bu süreçte daha faydalı olacaktır. Yönetim desteği ile takiplerinin sağlanması, çalışanda davranış ve tutum değişikliği
oluşturulabilir.
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2

rine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri” olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle üniversite
öğrencilerinin akılcı ilaç kullanım durumlarını belirlemek amacı ile
bu çalışma planlandı.
Yöntem: Çalışma 2014-2015 eğitim öğretim yılında; Eğitim Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda
öğrenim gören 563 öğrenciye sosyodemografik özellikler formu ve
akılcı ilaç kullanım anketi uygulanarak yapıldı.
Bulgular: Öğrencilerin %47.1’i evde bulundurduğu ilaçları buzdolabında saklarken, buzdolabında saklanması gereken ilaçların ise
%65’i buzdolabı kapağında saklamaktadır. Öğrencilerin büyük
bölümü (%60.6) bir tedavi sonrası arta kalan ilaçları daha sonra
tekrar kullanmak için saklarken önemli bir kısmı ise (%23.6) çöpe
atmaktadır. Öğrencilerin %29.7’si gerekli olabileceği düşüncesi ile
ilaç alırken; çevresindekilerin tavsiyesi ile ilaç kullananların oranı
%25, kendisi ile benzer sağlık şikayetleri olan yakınlarına ilaç tavsiye
edenlerin oranı %36.4’tür. Hekimin verdiği ilaçları hekimin önerdiği
süre kullananların oranı %37.3’tür. Öğrencilerin %55.1’i grip, nezle,
soğuk algılığı gibi durumlarda muayene olmadan antibiyotik kullanmadığını belirtmektedir. Öğrenciler; ağrı kesicileri %44.6 oranında
reçete ile eczaneden, %33.6 oranında reçetesiz şekilde eczaneden,
%14.4 oranında komşu ya da tanıdıktan ve %7.5 oranında bakkal
veya marketten temin etmektedirler. Öğrencilerin önemli bir kısmı
(%48.5) muayene olmadan eczaneden ilaç aldıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanında %34.1’lik kısmı reçete ile ilaç alırken doğru ilaç
olup olmadığını kontrol etmemektedirler. Ayrıca %52.8’lik kısmı ilaç
temini sırasında eczacının önerdiği eşdeğer ilaçları kabul etmeyeceklerini belirtmektedirler.
Sonuç: İlaçların alımı, kullanımı ve saklanması ile ilgili olarak büyük
hataların yapıldığı sonucuna ulaşıldı.
Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, üniversite öğrencileri,
demografik özellikler

Introduction: Rational use of medicines was defined by World Health
Organization (WHO) as “patients receive medications appropriate
to their clinical needs, in doses that meet their own individual
requirements, for an adequate period of time, and at the lowest
cost to them and their community” in 1985. The present study was
planned to determine rational medicine use traits of university
students.
Method: The study was conducted by the application of sociodemographic characteristics form and rational medicine use survey
to 563 students attending Faculty of Education, Health High School
and Healthcare Services Occupational College in 2014 – 2015
academic year.
Findings: 47.1% of the students keep the medicines refrigerated,
while 65% of the medicine that needs to be kept in the refrigerator
was kept in the refrigerator door. Great majority of students (60.6%)
saved the medicine left over from a previous treatment for future use,
a significant portion (23.6%) disposed them to waste. 29.7% of the
students purchase medicine in case they might need it in the future,
25% take medicine with the recommendation of their acquaintances,
and 36.4% recommend medicines themselves to those who complain
about the same symptoms. 37.3% take medicines for the time period
that the medical doctor suggested. 55.1% of the students stated that
they did not take antibiotics without a prescription when they have
flu or common cold. 44.6% of the students purchased painkillers
from the pharmacy with a prescription, 33.6% purchased painkillers
from the pharmacy without a prescription, 14.4% took them from a
neighbor or an acquaintance, and 7.5% purchased them from the
grocery store or a supermarket. A significant part of students (48.5%)
declared that they purchased medicines from the pharmacy without
a physician’s examination. In addition, 34.1% did not control the
medicines they purchase with a prescription to see if they were the
accurate medicine. Furthermore, 52.8% stated that they would not
accept generic medicine that the pharmacist might propose during
medicine purchase.
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Conclusion: It was determined that students made significant
mistakes on purchasing, administering, and storing the medicine.
Keywords: Rational use of medicines, university students,
demographics

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin ilaç kullanımı konusunda ilaçların alımı, kullanımı ve saklanması ile ilgili
olarak büyük hataların yapıldığı sonucuna ulaşıldı. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında;
Üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanım davranışlarını artırmaya yönelik eğitim ve rehberlik programlarının oluşturulması; gazete, dergi, televizyon, internet, broşür ve afişler gibi iletişim araçlarının kullanımıyla, akılcı ilaç kullanımı
konusunda, halkın bilinçlendirilmesi önerilmektedir.
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Araştırmanın amacı, öğrenci hemşirelerin uygulamaları sırasında
tıbbi hata yapma durumunu, hata tür ve nedenlerini, hatalı uygulamaların hastalarda oluşturabileceği olumsuz sonuçlarını tanımlamaktır. Araştırma, Türkiye’deki tüm hemşirelik öğrencileri arasından
12 ildeki üniversitelerde okuyan ve tabakalı örnekleme yöntemi ile
seçilen 1067 öğrenci ile gerçekleştirildi. Veriler, öğrencilerin demografik özellikleri, uygulamalarda hata yapma durumu ve nedenlerine
ilişkin anket ve tıbbi hata ölçeğiyle toplandı; yüzde, korelasyon, Kruskall Wallis ve Mann-Withney U testiyle değerlendirilmiştir. Bulgulara
göre, öğrenciler ortalama 21.17±1.82 yaşında, %80’i kız, %38’i 2. sınıftadır. Öğrencilerin %57’si klinik uygulamalarını öğretim elemanı/
rehber hemşireyle birlikte yapmasına rağmen %28’i hatalı tıbbi uygulama yaptığını belirtmiştir. Öğrenciler tıbbi hata olarak sterilite/
asepsi kurallarına uymama (%32), hasta kimliğini yanlış tanılama
(%19), yanlış doz ilaç uygulama (%12) yaptığını; bu uygulamaların
hastaya zarar vermediğini (%77), tedaviyi geciktirdiğini (%18) belirtmiştir. Öğrenciler tıbbi hataların; tecrübesizliğe bağlı kendilerinden
(%74), öğrencilere güvenilmemesine ve iletişime kapalı olmasına
bağlı hasta ve ailesinden (%64), öğrencilere öğretici tavır gösterilmemesine bağlı hemşirelerden (%61) ve sağlık ekibi üyelerinden (%53)’i
öğrenci sayısının çokluğuna bağlı öğretim elemanlarından (%55),’ü
ve hemşire sayısının yetersizliği nedeniyle öğrencilerin kullanılmasına bağlı sistem ve koşullardan (%48) kaynaklandığını belirtmiştir.
Öğrenciler tıbbi hata ölçeğinden toplamda 4.19±0.62 puan alırken,
en düşük puanı 3.9±0.78 ile ilaç uygulamalarından almıştır. Sonuçta, özellikle her üç öğrenciden biri tıbbi hata yapmakta ve ilaç uygulamalarına ilişkin daha fazla geliştirilmeleri gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi Hata, Malpraktis, Öğrenci, Hemşire,
Hemşirelik

THEIR CAUSES AND MEDICAL ERROR STATE OF
NURSING STUDENTS
SUMMARY
The objective of the research is to describe the status of nursing students in making medical errors during their practices, the types and
reasons of such errors, and the negative outcomes of erroneous practices suffered by patients. The research was conducted with 1067
nursing students who were studying at the universities in 12 provinces of Turkey and who were selected using the stratified sampling
method. The data were collected using a questionnaire for students’
demographic characteristics, their statuses of making errors in their practices and the reasons for these and the medical error scale
and they were analyzed using percentages, correlations, the Kruskall
Wallis and Mann-Whitney U tests. The results showed that the mean
age of students was 21.17±1.82, 80% of them were female and 38%
were in their second year; although 57% of them performed their clinical practices together with an instructor / a guiding nurse, 28% of
them stated that they had performed erroneous medical practices.
They reported that the medical errors they made included failing to
adhere to sterility/asepsis rules (32%), incorrect identification of patients (19%), and administering incorrect doses of medication (12%),
but these practices did not harm the patient (77%), only delayed
the treatment (18%). The students reported that the medical errors
originated from themselves (74%) due to inexperience, from the patient and their family (64%) due to lack of trust towards students
and being closed to communication, from the nurses (61%) and the
health staff members (53%) due to lack of instructive attitude towards students, from the instructors (55%) due to the excessive number
of students and from the system and circumstances (48%) due to
utilizing students in the presence of insufficient number of nurses.
While the students obtained an overall score of 4.19±0.62 from the
medical error scale, they obtained their lowest score from drug practices with an average of 3.9±0.78. In conclusion, one out of three
students makes medical errors and they should be trained more in
the area of drug practices.
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SONUÇ
Hemşirelik öğrencilerinin tıbbi hata yapma durumu ve hata nedenlerine yönelik yapılan bu araştırmada, çoğunluğu kız,
beşte ikisi ikinci sınıf öğrencisi olan hemşirelik öğrencilerinin yarısından biraz fazlası klinik uygulamalarını öğretim elemanı/rehber hemşire ile birlikte gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte, her üç öğrenciden birinin de belirttiği gibi öğrenciler
klinik uygulamalar sırasında tıbbi hatalar yapmaktadır. Öğrenciler, bu hataları daha çok hemşirelik esasları ve iç hastalıkları dersi uygulamasında ve hastanelerin servislerinde yaptığını açıklamıştır. THÖ’ne göre de ikinci sınıf öğrencileri üst
sınıflara göre, hastanelerde uygulamalarını gerçekleştiren öğrenciler de toplum ve aile sağlığı merkezlerinde uygulamalarını gerçekleştiren öğrencilere göre daha fazla tıbbi hataya yatkındır. Hata yapıldığında ise öğrencilerin çoğu bu hatayı
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açıklayacağını belirtirken, her beş öğrenciden ikisi hatayı bildirmekten korktuğunu açıklamıştır. Bununla birlikte öğrenciler, yaptıkları hataları sterilite, asepsi kurallarına uymama, yanlış doz ilaç uygulama gibi ihmale ve işleme bağlı hatalar
olarak belirtmiştir. Ölçeğe göre de öğrencilerin daha çok ilaç hataları konusunda gelişmeye ihtiyacı olduğunun ya da
hataya yatkın olduğunun belirlenmesi bu sonucu doğrulamıştır. Ayrıca, öğrencilerin yaptığı bu hatalar çoğunlukla hastaya zarar vermese de tedavilerini geciktirmiş ve iyileşme sürelerini uzatmıştır. Öğrenciler hataları, tecrübesizliklerinden,
hemşirelerin ve sağlık ekibinin öğretici tavır göstermemesinden, sistem ve koşulların yetersizliğine bağlı öğrencilerin bir
çalışan gibi kullanılmasından, öğrenci sayısının çokluğundan, hastaların öğrencilere güvenmemesinden kaynaklandığını
belirtmiştir. Son olarak, hasta güvenliği/tıbbi hatalar konusunda bir kurs vb. toplantıya katılan ve tıbbi hatalar konusunda
bilgi sahibi olan öğrencilerin, tıbbi hatalara ilişkin daha dikkatli davrandığı belirlenmiştir.
Bu sonuçlar doğrultusunda, hemşirelik fakülte ya da hemşirelik bölümlerinde müfredat programlarında tıbbi hatalar/
hasta güvenliğine yönelik dersler verilmelidir. Bu dersler sayesinde öğrencilerin bilgi ve farkındalık düzeyleri artırılarak
hataların oluşmadan engellenmesi sağlanabilir. Bununla birlikte, öğrencilere klinik uygulamalarına çıkmadan, tekrar tekrar beceri uygulamalarını yapma fırsatı bulacakları gerçek klinik ortama benzer şekilde hazırlanan simülasyon laboratuvarlarında uygulama fırsatı sağlanmalıdır. Dolayısıyla beceriler konusunda yeterli hale geldikten sonra uygulamaya çıkan
öğrencilerin hata oranları azaltılabilir. Farmakoloji dersi saati artırılabilir ve bu dersin içeriğinde ve diğer ilgili derslerde
ilaç yönetimi, ilaç uygulama ve ilaç hesaplamalarına ilişkin vaka ve örnek olay çalışmalarına daha fazla yer verilmelidir.
Ayrıca, tüm öğrencilerin klinik uygulamalarını mutlaka öğretim elemanları ya da nitelikli ve özel seçilmiş rehber hemşirelerin gözetiminde yapması sağlanmalıdır. Öğretim elemanlarının ilgilendiği öğrenci sayısı azaltılmalıdır. Öğrencilerin
sorumlu olduğu hasta sayısı ve rotasyon sayıları da sınırlandırılmalıdır. Bunların yanı sıra, öğrencilere klinik uygulama
öncesi ve kliniğe kabul edildiklerinde kliniklerin tanıtımını yapılmalı ve öğrencinin kliniğe oryantasyonları sağlanmalıdır.
Ayrıca, öğrencilerin mümkün olduğunca rol model olabilecek, hasta güvenlik kültürüne sahip sağlık kurum ve servislerde
uygulama yapması sağlanmalıdır. Klinik uygulama öncesinde klinikteki hemşire ve yöneticilerle toplantı ve görüşmeler
yapılarak ders hedefleri ve öğrencilerden beklenen davranışlar konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.

KAYNAKLAR
1.

WHO (2009), “Patient Safety Curriculum Guide for Medical
Schools”, WHO Press, France.

11. http://www.sorubak.com/hemsirelik-taban-puanlari-20142015_1906.r_html, (26.06.2015).

2.

WHO (2011), “Patient Safety Curriculum Guide”, Multi-professional Edition, WHO Press, Malta.

3.

Alemdar, DK, Aktaş, YY (2013), “Medical Error Types And Causes Made By Nurses İn Turkey”, TAF Preventive Medicine
Bulletin, Cilt 12, No. 3, sayfa 307-314.

12. Özata, M, Altunkan, H (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.

4.

ICN (2009), Nursing Matters; Medication Errors, Fact Sheets,
International Council of Nurses, Geneva, Switzerland.

14. Cebeci, Fatma, Karazeybek, Ebru, Sucu, Gulten, Kahveci, Rabia (2015), “Nursing Students’medication Errors And Their
Opinions On The Reasons Of Errors: A Cross-Sectional Survey”, J Pak Med Assoc., Vol 65, No 5, pp. 457-462.

5.

Aiken, L, Clarke, S, Sloane, D, Sochalski, J, Silber, J (2002),
“Hospital Nurse Staffing And Patient Mortality, Nurse Burnout, And Job Dissatisfaction”, JAMA, Vol. 288, No 16, pp.
1987-1993.

6.

Mayo, AM, Duncan, D (2004), “Nurse Perceptions Of Medication Errors: What We Need To Know For Patient Safety”,
Journal of Nursing Care Quality, Vol. 19, No 3, pp. 209-17.

15. Cebeci, F, Karazeybek, E, Sucu Dağ, G (2014), “Öğrenci Hemşirelerin Hastane Uygulamaları Sırasında Tanık Oldukları
Tıbbi Hata Durumları”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt 3, No. 2, sayfa 736-748.

7.

Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik,
Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim
Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete,
02.02.2008, sayı 26775.

16. Vaismoradi, M, Salsali, M, Marck, P (2011), “Patient safety:
Nursig Students’s Perspectives And The Role Of Nursing
Education To Provide Safe Care”, International Nursing Review, Vol. 58, No 4, pp. 434-442.

8.

Bodur, S, Filiz, E, Çimen, A, Kapçı, C, Erbakan, N (2012), “Ebelik ve Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Hasta Güvenliği ve
Tıbbi Hatalar Konusundaki Tutumu”, Genel Tıp Dergisi, Cilt
22, No. 2, sayfa 37-42.

9.

Wolf, ZR, Hicks, R, Serembus, JF (2006), “ Characteristics of
Medication Errors Made By Students During The Administration Phase: A Descriptive Study”, J Prof Nurs, Vol. 22, No.1,
pp. 39-51,

17. Karaöz, Süreyya (2013), “Hemşirelik Eğitiminde Klinik Değerlendirmeye Genel Bakış: Güçlükler ve Öneriler”. Dokuz
Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi,
Cilt 6, No. 3, sayfa 149-158. http://www.deuhyoedergi.org
(05.11. 2015).

10. Ayık, G, Özsoy, S, Çetinkaya, A (2010), “Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Uygulama Hataları”, İ.Ü.F.N. Hemşirelik Dergisi, Cilt
18, No. 3, sayfa 136-43.

556

13. Alcan, Z. -Tekin Eren, D. -Civil Özbudak, S (2012), Hasta Güvenliği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

18. Gülendam, Karadağ, Serap, Kılıç Parlar, Nimet, Ovayolu,
Özlem, Ovayolu, Hülya, Kayaaslan (2013), “Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamada Karşılaştıkları Güçlükler ve Klinik
Hemşireler Hakkındaki Görüşleri”, TAF Prev Med Bull; Cilt 12,
No.6, sayfa 665-672.

POSTER BİLDİRİLER
19. Kyrkjebø, JM, Hage, I (2005), “What We Know And What They
Do: Nursing Students’ Experiences of İmprovement Knowledge İn Clinical Practice”, Nurse Educ Today, Vol. 25, No 3,
pp. 167-75.

24. Reid, M, Estacio, R, Albert, R (2009) “Injury And Death Associated With İncidents Reported To The Patient Safety Net”,
American Journal of Medical Quality, Vol. 24, No. 6, pp. 520524.

20. Attree, M, Cooke, H, Wakefield, A (2008), “Patient Safety İn
An English Pre-Registration Nursing Curriculum”, Nurse
Educ Pract. Vol. 8, No 4, pp. 239–48.

25. Milch, C, Salem, DN, Pauker, SG et al. (2006) “Voluntary Electronic Reporting Of Medical Errors And Adverse Events An
Analysis Of 92,547 Reports From 26 Acute Care Hospitals”,
Journal of General Internal Medicine, Vol. 21, No.2, pp. 165–
170.

23. Aydın, MF, Argun, MŞ (2010), Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane
Uygulamalarından Beklentileri ve Karşılaştıkları Sorunlar,
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; Cilt 1, No. 4,
sayfa 209-213.

27. Dolansky, MA, Druschel, K, Helb,a M, Courtney, K (2013),
“Nursing Student Medication Errors:A Case Study Using
Root Cause Analysis”. Journal of Professional Nursing, Vol.
29, No 2, pp. 102-8.
28. Ayhan, Y, İntepeler, ŞS (2014), “Examination of Nursing and
Medical Schools Students’ Medical Errors Attitudes”. 6. International Nursing Management Conference, 27-29 October,
Haccettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara, s. 69.

01-04 Mart 2016, Antalya

22. Yanıkkerem, E, Aycan, N, Kitapçıoğlu, G, Korkmaz, E, Çalık,
C (2006), “Öğrencilerin Hemşire Eğitimcilerde Aradığı Özellikler” Değerlendirme aracının geliştirilmesi çalışması. E.Ü.
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi; Cilt 22, No. 1, sayfa 37-53.

26. Cooper, E (2013), “From The School of Nursing Quality And
Safety Officer: Nursing Students’ Use of Safety Reporting Tools And Their Perception of Safety Issues İn Clinical Settings”
Journal of Professional Nursing, Vol. 29, No 2, pp. 109-116.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

21. Kumcağız, H, Koyuncu, S, Aydın, G, Yılmaz, A, Uzun, A, Güneştaş, İ (2005),” Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Kuramsal ve Uygulamalı Eğitimde Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi”, OMÜ Deneysel ve Klinik Tıp
Dergisi, Cilt 22, No. 2, sayfa 71-77.

557

POSTER BİLDİRİLER
P-136

HASTANE ORTAMINDA BULUNAN TEHLİKELİ MADDELER VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA
FARKINDALIK OLUŞTURMA
Serdar Savaş GÜL1, Filiz YILMAZ2, Hatice BESLER2, Nagihan TÜVAR2, Mustafa KESİCİ2, Şenol KOCABAY2,
Tuğba ŞAHİNER3
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, TOKAT, gopnukleertip@gmail.com
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi, TOKAT, sakaryanukleertip@mynet.com
3
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği Çınarcık Devlet Hastanesi, YALOVA, tugba_sahiner@hotmail.com
1

ÖZET

HAZARDOUS SUBSTANCES WHICH CONTAINED
IN HOSPITAL AND CREATING AWARENESS FOR
Hastanelerde sağlık hizmetinin uygulaması sırasında potansiyel
HEALTHCARE WORKERS
olarak tehlikeli maddeler ile çalışılmaktadır. Tehlikeli maddelerin
yönetimi büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştımalarda tehlikeli SUMMARY
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2

madde kullanımı ve atılması ile ilgili personel eğitimlerinin yetersiz
olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarında tehlikeli maddeler ile ilgili farkındalık oluşturmaktır. Hastane ortamında bulunan tehlikeli maddeler hakkında neler bildiklerini ölçmek
için 204 sağlık çalışanına anket soru formu çalışması yapıldı. Sonuç
olarak hastane çalışanlarının tehlikeli maddeler ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı anlaşıldı. Bu konuda sağlık çalışanlarına etkili
şekilde eğitim verilmelidir ve bu eğitimler belli aralıklarla devam
ettirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Tehlikeli madde, sağlık çalışanları

It is working with hazardous substances as potantial during the
administration of healthcare services in hospitals. Management
of hazardous substances is great importance. It was reported that
personnel training inadequate about for hazardous substances use
and disposal. The aim of this study to create awareness among healthcare workers on hazardous substances. 204 healthcare workers
were performed the survey questionnaire form study to measure
what they know about hazardous substances in hospitals. As a result, it was revealed that the healthcare workers have not sufficient
information about hazardous substances. On this subject healthcare workers should be trained to effectively and this training must be
maintained at regular intervals.
Keywords: hazardous substance, healthcare workers

TARTIŞMA VE SONUÇ
Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, üreme için toksik, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı,
tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeler çalışanların
sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabileceği için tehlikeli madde olarak kabul edilmektedir. Tehlikeli maddelerin
açığa çıkmasından yok edilmesine kadar olan süreç, hastanelerin günlük faaliyetlerinin bir parçası olduğundan dolayı bu
maddelerin yönetilmesi, hastaneler için çok önemlidir (Prüss, 1999: 1).
Hastane bünyesinde tehlikeli madde yönetim sistemleri oluşturarak, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması ya da azaltılmasını sağlanabilir, böylece hem hastane içinde hem de hastane dışında sağlığa zararlı maddelerin etkileri en aza
indirilebilir. Hastaneler tehlikeli maddelerin kullanımı sırasında, tehlikeli olan bileşikleri daha az tehlikeli olan bileşikler ile
değiştirerek de potansiyel tehlikelerin önüne geçebilirler (Environment Science Center, 2003: 24).
Çevre yönetim sisteminin de ayrılmaz bir parçası olan tehlikeli madde yönetimi, uyulması gereken sıkı standartlar içermelidir Bu standartların içerisinde şunlar olmalıdır: Tehlikeli maddelerin alımı, taşınması, depolanması ve imha edilmesi
ile ilgili süreçler yazılı prosedürlerle takip edilmelidir. Potansiyel olarak tehlikeli maddeler kullanılmadan önce değerlendirmeli ve onaylanmalıdır. Hastanede kullanılan tehlikeli maddelerin üreticileri ve satıcıları tarafından bu maddelerin
potansiyel tehlikeleriyle ilgili bilgileri içeren ürün güvenlik bilgi formları temin edilmelidir. Tehlikeli maddeleri yönetmek
için kimyasal maddenin adı, açıklaması, eş anlamı, faaliyet alanı, çevre ve insan riskleri, kullanım talimatları, koruyucu
önlemleri, acil ve ilk yardım talimatları ve uygun imha etme yöntemlerinin yer aldığı yazılı bir prosedür oluşturulmalıdır.
Tehlikeli maddeler sızdırma, dökülme, saçılma olmamasına dikkat edilerek taşınır. Ürün güvenlik bilgi formları ve tehlikeli
maddeler envanter listesine göre taşınması sağlanır. Tüm hastane bölümleri ve bölüm çalışanlarına, tehlikeli maddelerin
varlığı ve kullanımı için eğitimler verilmelidir (Roberts, 2011: 45). Yaptığımız çalışmada sağlık çalışanları kendilerine tehlikeli maddeler hakkında ayrıntılı bilgi verilmesini istemişlerdir.
Laboratuvarda çalışmalarda kullanılan tehlikeli maddelerin çoğu sağlığa zararlıdır. Uygun kayıt ve kullanım prosedürleri
oluşturarak ve bu maddelerin kullanımı için eğitimler düzenleyerek güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, çalışanlar,
hastalar ve çevre için potansiyel tehlikelerin önlenmesi anlamına gelmektedir. Kullandığımız birçok kimyasal madde teh-
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likeli madde olma özelliğini taşıyor ve ambalajı üzerinde bu özelliğini belirten çeşitli işaretler bulunmaktadır. Yaptığımız
çalışmada sağlık çalışanlarının hastanede kullanılan tehlikeli maddelerin özelliklerini bilmediği ve oluşturduğu tehlikenin
farkında olmadığı anlaşılmıştır.

Sağlık kuruluşlarında güvenli ve kaliteli bir hizmet verilmesinde çalışanların önemli bir rolü vardır. Sağlık çalışanları için
hastanedeki tehlike maddelerin ve risklerin ne olduğunun, nerede bulunduğunun, işin yürütülmesi sırasında hangi aşamada ortaya çıktığının, temasın, vücuda giriş yolunun ve maruziyetin çalışanı etkileme şeklinin bilinmesi gerekir. Ülkemizde hastane ortamının tehlike ve risklerini belirlemeye yönelik araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Ergör ve arkadaşları
(2001)’nin araştırmasında sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarındaki tehlike ve riskleri; toz, gürültü, soğuk, olumsuz
ergonomik faktörler, fazla çalışma, çalışanlara yönelik sürekli ve düzenli eğitimin olmaması olarak tanımlanmıştır (Taşçıoğlu, 2007: 7). Yaptığımız çalışmada sağlık çalışanları hastanede kullanılan tehlikeli maddeler ile ilgili olarak kendilerini
yeterli bilgi sahibi olarak görmemektedirler ve kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgi verilmesini istemektedirler.
Sonuç olarak yaptığımız tehlikeli madde farkındalık anketimiz sonucunda; hastane çalışanlarının tehlikeli maddeler ile
ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı anlaşılmıştır. Bu konuda sağlık çalışanlarına etkili şekilde eğitim verilmelidir ve bu eğitimler belli aralıklarla devam ettirilmelidir. Tehlikeli madde uyarı işaret ve sembollerinin bütün çalışanlar tarafından bilinmesi gereklidir. Sağlık çalışanları arasında tehlikeli madde uyarı işaretlerinin anlamları yeterli olarak bilinmemektedir.
İlginç olarak tehlikeli madde sembolleri uyarı işaretlerine göre daha fazla bilinmektedir. Tehlikeli maddelerin bulunduğu
dolapların yeterince dikkat çekmesi için tehlikeli madde uyarı işaretleri ve sembolleri ile etiketlenmesinin gerekli olduğu
düşünülmüştür.
Çalışmanın Kısıtlılıkları
Çalışma yalnızca Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi sağlık çalışanlarında yapıldığından
dolayı; çalışmanın sonuçlarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına genelleme yapılmamalıdır. Değerlendirmeler çalışanların
verdikleri yanıtlar üzerinden yapıldığı için objektif olmayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.
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Tutuşabilir ve yanıcı sıvılar, yangına karşı korumalı dolap, raf gibi yerlerde saklanır. Kullanılacak kimyasal madde tehlikeli
olduğu durumlarda satın alınan maddenin miktarı kullanılma süresine uygun olmalıdır. Depolama olanaklarının sınırlı
olduğu yerlerde sık sık alım yapılmaz. Tehlikeli maddeler son kullanma tarihlerine göre depo edilmelidir. Raflar tehlikeli
madde sınıf sembolleri belirterek etiketlenmelidir. Depo ve dolaplar, içinde bulunan maddelerin oluşturduğu tehlikeye
göre etiketlenmelidir. Yaptığımız çalışmada tehlikeli maddelerin konulduğu dolaplar tehlike uyarı işaretleri ile etiketlenmiştir. Anket çalışması sonucunda tehlikeli madde dolaplarına konulan tehlike uyarı işaretleri sağlık çalışanları tarafından
faydalı olarak bulunmuştur.
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Hastanede bulunan tehlikeli maddelerin konulduğu depolar kilitli bulundurulmalı ve depolara yetkili olmayan kişilerin
girişi engellenmelidir. Depolardaki kimyasal maddeler orijinal ambalajlarında saklanmalıdır. Depo ısısı 18–20 0C arasında
olmalıdır. Zararlı kimyasal malzeme ve ürünlerin konulduğu depolar, depolanan maddenin oluşturabileceği zararlar göz
önüne alınarak; gerekli ısı, izolasyon, havalandırma, alarm, yangın söndürme gibi sistemler ile donatılmalıdır. Tehlikeli
maddelerin saklanmasında, satın alınan firmanın önerdiği koşullar dikkate alınmalıdır. Bizde yaptığımız çalışma sonucunda hastane ayniyat deposunda güvenlik önlemlerine dikkat ederek tehlikeli maddeler için ayrı bir bölüm oluşturduk.
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EVALUATION OF THE RESULTS OF HEALTH
SCREENING KAHTA STATE HOSPITAL HEALTH
Sağlık çalışanları diğer sektörlerde çalışanlara göre farklı risklerle
WORKERS
karşılaşmakta; ciddi, bazen ölümcül hastalıklara maruz kalabilmek-
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ÖZET

tedir. Bu nedenle sağlık çalışanlarında sağlık tarama programlarının
uygulanması önem arz etmektedir. Hastanemizde 2012 yılında Çalışan Sağlığı Birimi kurularak sağlık tarama programının daha etkin
yapılması hedeflenmiştir. Bu çalışmada Kahta Devlet Hastanesinde
sağlık tarama programı 2015 yılı verilerinin değerlendirilmesi ve Çalışan Sağlığı Birimi kurulmasından önceki 2011 ile 2015 yıllarındaki
meslek gruplarına göre katılım oranlarının karşılaştırılması amaçlandı. Her iki yıla ait verilerde meslek gruplarında en düşük katılım
oranının hekimlerde olduğu saptandı. Hekim ve diş hekimlerinde
2011 yılında katılım oranı %52 iken 2015 yılında % 59,7 olarak saptandı. Dış Kaynaklı Personel katılım oranı 2011 yılında %59,4 iken
2015 yılında % 94,3 olarak tespit edildi. İdari Personelde de bir değişiklik izlenmiş 2011 yılında % 67,6 olan katılım oranı 2015 yılında %
79 olmuş, Diğer Sağlık Personeli katılım oranları benzerdi. 2015 yılında eğitim durumuna göre Lisans ve Lisansüstü eğitimli olanlarda
katılımın daha düşük olduğu tespit edilirken, cinsiyete göre katılım
oranlarının benzer olduğu belirlendi. Sağlık çalışanlarına verilecek
eğitimlerle sağlık taraması kültürünün oluşturulmasının ve yasal
mevzuatta yapılabilecek değişikliklerin sağlık taramasına katılım
oranlarını arttırabileceği ve daha etkin sağlık tarama programlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık taraması, Çalışan sağlığı birimi, Sağlık
çalışanları

SUMMARY

Health employees in accordance with employees in other sectors are
being exposed to different, serious risks, even deadly diseases. For
this reason, it is so important to apply health screening program
for health employees. With the aim of applying the health screening
program efficiently, employee health unit established in our hospital in 2012. The aim of this study was to evaluation of datas of
health screening program in Kahta Public Hospital in 2015 and was
to compare participation rates according to professional groups
in 2015 with 2011 before establishing employee health unit. With
datas belong to both two years have determined that the lowest
participation rate belongs to Doctors. While participation rate was
52% for doctors and dentists in 2011, it increased to 59.7% in 2015.
While participation rate was 59% for exogenous employees in 2011,
increased to 94.3% in 2015. There was a change in administrative
personnels too, participation rate was 67.6% in 2011, increased t%
in 2015. The participation of other health employees are similar.
While observing the participation rate was lower for graduate and
postgraduate in 2015, determined the participation were similar by
gender. It is believed that creating health screening culture by education of health employees and changes needed in legal legislation
can increase the participation rate of health screening and can contrubute to establish more effective health screening program.
Keywords: health screening, employee health unit, Health
employees

TARTIŞMA VE SONUÇ
Sağlık çalışanları diğer sektörlerde çalışanlara göre farklı risklerle karşılaşmakta; ciddi, bazen ölümcül hastalıklara maruz
kalabilmektedir. (http://www.cdc.gov, 2015) Bu nedenle sağlık çalışanlarında sağlık tarama programlarının uygulanması
önem arz etmektedir.
Kahta Devlet Hastanesinde 2011 yılından itibaren sağlık taraması yapılmaya başlandı. 2012 yılından itibaren bütün sağlık
çalışanlarımızın rutin kontrollerinin yapılacağı “Çalışan Sağlığı Birimi” oluşturuldu. Bu birime bir hemşire ve bir de enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor görevlendirildi. Hemşirenin görevi çalışanların sağlık tarama programına göre taramaya
katılmalarını sağlamak ve sekretaryasını yürütmek idi. Görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanı ise gerçekleştirilen sağlık
tarama sonuçlarını değerlendirmek ve birimi organize etmekle görevlendirildi. Bu aşamadan sonra çalışanların sağlık
taramasına katılımında bir yükseliş izlendi. 2011 yılında katılım oranı %67 iken 2015 yılında ise bu oran % 82 ye yükseldi.
Çalışan Sağlığı Birimi kurulması ve ardından oluşturulan otomasyon programı ile sağlık tarama zamanı gelen personelin
cep telefonlarına kısa mesaj ile bildirim yapılması, tüm personele sağlık taramasının önemini belirten eğitimlerin verilmesinin, bu konuda görevli hekim ve hemşirenin özverili çalışmasının ve hastane idaresinin desteğinin katılım oranlarının
yüklemesine katkı sağladığı düşünülmektedir.
Dikkat çekici nokta çoğunluğu çalışma öncesi sağlık risk eğitimi almamış, riskler konusunda işveren tarafından yeterince
bilgilendirilmemiş, aşı yapılmamış, yeterince kişisel koruyucu ekipmana sahip olmadan işe alınan dış kaynaklı personelin,
etkin bir eğitim programı ile bilgilendirilmesi neticesinde sağlık taramalarında 2011 yılında % 59,44 ile katılım oranının en
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düşük olduğu 2. grup iken 2015 yılında %93,8 katılım oranı ile en yüksek katılım gösteren grup haline gelmeleridir. Hekim
ve diş hekimi grubu ise hem 2011 hem de 2015 yıllarında katılım oranının en düşük olduğu meslek grubu idi.
Eğitim durumuna göre katılım oranları değerlendirildiğinde eğitim seviyesi yükseldikçe katılım oranının azaldığı, eğitim
seviyesi düştükçe katılım oranlarının daha fazla olduğu görüldü. Hastanemizdeki eğitim programlarında eğitim seviyesi
yükseldikçe eğitime katılım oranlarının düşmesi, sağlık taramasına katılım oranlarının düşük olması ile benzerlik göstermektedir.
Cinsiyete göre sağlık tarama programına katılım oranlarına bakıldığında Erkeklerde %82,2 ve Kadınlarda ise %81,7 olarak
saptanan katılım oranların benzer olduğu görülmüştür.
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Sağlıkta dönüşüm sürecinde yapılan değerlendirmeler (Sağlıkta Kalite Standartları ve Verimlilik gözlemcisi yerinde değerlendirmeleri) neticesinde ülkemizdeki, hastanelerde bina yapıları haricinde hizmet sunumunda farklılıklar ortadan
kalkmış durumdadır. Ancak ülkemizde çalışanlarda sağlık taramaları halen etkin bir şekilde yapılamamaktadır. Öncelikle
sağlık çalışanlarına verilecek eğitimlerle sağlık taraması kültürünün oluşturulmasının ve yasal mevzuatta yapılabilecek
değişikliklerin sağlık taramasına katılım oranlarını arttırabileceği ve daha etkin sağlık tarama programlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Ülkemizde sağlık tarama için belirlenmiş standart bir sağlık tarama programı olmadığı ve hukuki boyutta da bir zorunluluk olmadığı için maalesef sağlık taraması yaptırmak istemeyen personele zorlama yapılamamaktadır. Bu da katılım
oranlarının istenilen düzeye ulaşamamasına neden olmaktadır.

561

POSTER BİLDİRİLER
P-140

BİR DEVLET HASTANESİ PERSONELİNİN YEDİ YILLIK SÜREDE KAN VE VÜCUT
SIVILARINA MARUZİYET DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çiğdem TORUN EDİS1, Özlem EROL1, Serpil AKDOĞAN2, Selma ÜNAL2, Nihal KARGIN3, Tekin AKÇA4
Kırıkkale Kamu Hastaneler Birliği Yüksek İhtisas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, cigdemedis@yahoo.com
Kırıkkale Kamu Hastaneler Birliği Yüksek İhtisas Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi, serpilakdogan.cs@hotmail.com
3
Kırıkkale Kamu Hastaneler Birliği Yüksek İhtisas Hastanesi Kalite Yönetim Birimi, nihalkargin-76@hotmail.com
4
Kırıkkale Kamu Hastaneler Birliği Yüksek İhtisas Hastanesi Hastane Yöneticisi, dr.tekinakca@hotmail.com
1

ÖZET

EVALUATION OF EXPOSURE TO THE BLOOD AND
BODY FLUIDS AMONG HEALTH STAFF WORKING AT A
Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan enfeksiyon etkenleri sağlık çalışanlaSTATE HOSPİTAL DURING THE SEVEN YEARS
rının sağlığı açısından önemli mesleki tehlike oluştururlar ve başlıca
bulaş faktörü kesici/delici alet yaralanmalarıdır.
SUMMARY
Bu araştırma, 2009-2015 yılları arasında, Kırıkkale Yüksek İhtisas
Hastanesinde çalışanların maruz kaldığı tıbbi yaralanmaların demografik ve yaralanma özelliklerinin belirlenmesi ve alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.
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Kan ve vücut sıvılarına maruziyet sonrası Enfeksiyon Kontrol Komitesine(EKK) başvuran kişilere EKK hemşirelerince doldurulan “Tıbbi Yaralanma Takip Formları” retrospektif olarak irdelendi ve 195 kişinin
bilgileri SPSS programı kullanılarak değerlendirildi.
Olguların 119’u(%61)kadın ve 76’sı(%39) erkekti. Yaralanmalar incelendiğinde 156’sının(%80) iğne batması, 15’inin(%7,7) bisturi vb.
kesici alet yaralanması, 16’sının(%8,2) cilt/mukozaya kan ve vücut
sıvısı sıçraması ve 8’inin(%4,1) intraket batması olduğu tespit edildi. Yaralanmalar öğrenci hemşirelerde 74 kişi(%38) iken; temizlik
personelleri 61 kişi(%31,3), hemşireler 49 kişi(%25,1), sağlık memurları 5 kişi(%2,6), diğer sağlık personeli 3 kişi (%1,5) ve doktorlar 3
kişi(%1,5) şeklindeydi. Yaralanma sırasında 149 kişi(%77) kişisel koruyucu ekipman kullanıyordu.

This research was conducted to determine the demographic and
injury characteristics of medical injuries between years 2009- 2015,
experienced by the medical staff who work in The State of Kırıkkale.
After exposure to blood and body fluid, “Medical Injury Follow-up
Forms” were filled by Infection Control Committee (ICC) nurses; these
forms for 195 people were retrospectively analyzed by using SPSS.
119(61%) of the staff were female and 76(39%) were male. When
the cases were divided based on the nature of the injury, 156(80%)
stingings, 15(7.7%) etc. scalpel. cutting wounds, 16(8.2%), skin /
mucous membranes to blood and body fluids splashes and 8(4.1%)
intracath sink inginjuries were categorized. Of the injured people,
74 people(38%) were the students of the student nurses who
attend to hospital for internship, 61(31.3%) were in cleaning staff,
49(25.1%)were nurses, 5(2.6%) were health officials, 3(1.5%) were
other health personel 3 and 3(1.5%) were doctors. When the injury
occurs,146(%77) people were wearing protective equipment.

Sonuç olarak hastanemizde tıbbi yaralanmaların öğrenci hemşireler ve temizlik personellerinde sık oluştuğu ve iğne ucuyla yaralanmaların daha fazla gerçekleştiği tespit edilmiştir. Yaralanmaları
azaltmak için özellikle kliniklerdeki öğrencilerle işe yeni başlayan
personellerin hizmet içi eğitimlere düzenli katılımları sağlanmalı
ve hepatit aşıları tamamlanmalıdır. Ayrıca kişisel koruyucu ekipmanların eksiksiz kullanılmasının takibiyle birlikte atıkların uygun
bertarafı yaralanmaların azaltılmasında çok önemlidir. Bu konuda
denetim ve eğitimlerin sürekliliği sağlanmalıdır.

As a result, in our hospital it is determined that most common
injuries were experienced by the student nurses and the cleaning
staff; injuries were in flicted mostly by a needlestick. In order to
minimize injuries, participation to the service trainings need to be
ensurede specially of the thenewhires and the students from the
clinic; in addition, they all must complete their hepatitis vaccination.
Moreover, monitoring of personal protective equipment usage and
properdisposal of waste are very important in reducing injuries. In
this regard, it is important to ensure the control and continuity of
education.

Anahtar Kelimeler: Kesici-Delici Alet, Personel, Yaralanma.

Keywords: Sharp and Penetrating Tool, Staff, injury

TARTIŞMA VE SONUÇ
Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumunda enfeksiyon etkenleriyle kontamine olabilmektedirler. Kan ve/veya vücut sıvıları ile temas sonucu bulaşabilecek olan 20 farklı patojen ajanın başlıcaları Hepatit B virüsü (HBV), Hepatit C virüsü (HCV)
ve insan immun yetmezlik virüsü (HIV)’dür. Ancak, tüm önlemlere rağmen kan yolu ile bulaşan enfeksiyonlara mesleksel
maruziyet devam etmektedir. Sağlık çalışanlarının sıklıkla kesici/delici aletlerle yaralandığı bilinmektedir. ABD’de sağlık
çalışanlarında her yıl 600.000-800.000 iğne batması veya kesici alet yaralanması olmaktadır. (Özyiğit, 2014:169; Gülay,
2009:210)
Bizim çalışmamızda da literatürdeki verilerle (Karabay, 2009:3; Gülay, 2009:211; Altıok, 2009:74) uyumlu şekilde sağlık
çalışanlarının maruz kaldığı yaralanmalarda delici-kesici alet yaralanmaları ve bunun içinde de iğne ucu batmaları (%80)
en yüksek oranda tesbit edildi.
Tek kullanımlık tıbbi malzemelerin kullanılması, vakumlu tüple kan alma, delici ve kesici aletlerin sert kutulara atılması
gibi yaklaşımlar, yaralanmaları önemli ölçüde azaltmıştır. İğnelerin kullanıldıktan sonra kapakları kapatılmadan atık ku-
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Bizim çalışmamızda yaralanmaya en fazla maruz kalan grup %74 oranla Sağlık Meslek Lisesinde okuyan öğrenci hemşireler ve bunu takiben %61 oranla temizlik personeliydi. Çalışmalarda genel olarak hemşirelerin en fazla yaralanmaya maruz
kaldığı görülmüş olup bu durum ilgili çalışmalarda öğrenci kaza bildirimlerinin değerlendirmeye alınmaması veya bazı
çalışmalarda öğrenci hemşirelerin hemşire grubuna dahil edilmesiyle açıklanabilir. (Aygün, 2007:386; Bozkurt, 2013:450;
Karabay, 204:3; Altıok, 2009:75; Akkaya,2014: 96) Gülay ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da öğrenci hemşireler bizim
çalışmamızda olduğu gibi en çok yaralanmaya maruz kalan grubu oluşturuyorken (Gülay, 2009: 214), Merih ve ark.larının
(Merih,2009:12) çalışmalarında temizlik personelleri en çok yaralanan meslek grubuydu ve genellikle atık toplama sırasında yaralanmaya maruz kalmışlardı. Altıok’un, öğrencilerin bu konuda teorik ve uygulamaya yönelik eğitim içeriğinin
yeniden oluşturulmasını amaçladığı çalışmada, tıp ve sağlık yüksekokulu öğrencilerinin en az bir kez delici ve kesici aletle
yaralanmaya maruz kaldıkları ve yaralanmanın en çok enjektör iğnesi ile yaşandığı belirtilmiştir. (Altıok, 2009:75)
Verilerdeki bu farklılıklara bir diğer sebepolarak kesici alet yaralanmalarının yetersiz rapor edilmesi de gösterilebilir.
CDC’nin bir araştırmasına göre kazaların %60 kadarı rapor edilmemektedir. Bu alanda yapılan bir çok çalışmada tıp
öğrencilerinin bu tip kazaları bildirmemesinin en sık nedeni olayın yeterince önemli olduğunun düşünülmemesi ve utangaçlık olarak bildirilmektedir. Özellikle mesleğe yeni başlayanların bu tip kazaları bildirmekte daha çekingen davrandığına dikkat çekilmektedir. Ayrıca, bu kişilerin bulaşabilecek hastalıkların sonuçları hakkında da daha az bilgi sahibi olduğu
bilinmektedir. Bildirim oranının artması için mesleğe yeni başlayanlara konu ile ilgili yeterli eğitim verilmelidir. (Merih,
2009:13)
Hepatit B, aşı ile önlenebilir bir hastalık olarak bu tür yaralanmalarda sağlık personeli için büyük risk oluşturabildiğinden
yaralanma sonrası, hasta ve yaralanan kişi hızla serolojik olarak değerlendirilmeli ve gerekli işlemler yapılmalıdır. Ülkemiz koşullarında (%5-8 HBsAg pozitifliği, %20-50 anti-HBs pozitifliği) aşılama öncesi tarama testlerinin yararı tartışılabilir;
genelde yapılan sağlık personelinin taranarak aşılanmasıdır. (Aygün, 2007:389) Bizim çalışmamızda yaralanan personelin %85,6 sı Hepatit B’ye karşı aşılı tesbit edilmiştir. Bu oran diğer çalışmalardan (Merih, 2009:14; Erol 2005:102; Altıok,
2009:75; Bozkurt, 2013:452) daha yüksek olmakla birlikte aşıyla korunabilir bir hastalık olduğundan sağlık personeli ve
hemşirelik öğrencilerinde Hepatit B’ye karşı aşılama oranlarının %100’lere ulaştırılması hedeflenmelidir. Sonuç olarak,
sağlık alanında çalışan personel ve öğrenciler her zaman kan ve vucut sıvılarını içeren yaralanmalar sebebiyle risk altında
olmayı sürdüreceklerdir. Bu riskleri en aza indirmek için herkes üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir. Hemşirelik
okulu öğrencilerine klinik eğitimi öncesinde ve kliniklerde çalışırken hastane enfeksiyonları, üniversal önlemler, kanla geçen enfeksiyonlar, yaralanmayı rapor etme ve bulaş sonrası profilaksi konularında düzenli ve sürekli hizmet içi eğitimler
verilmeli, eğitimler katılım artırılmalı ve sağlık çalışanlarının Hepatit B’ye karşı aşılamalarının tam olması sağlanmalıdır.
Ayrıca kişisel koruyucu ekipman kullanılmasının sağlanması ile birlikte atıkların uygun bertarafının (özellikle iğne uçlarının kılıfına takılmadan delinmeye dayanıklı tıbbi atık kutularına atılmasının takibi) önemi anlaşılmalıdır. Bu konularda
denetim ve eğitimlerin sürekliliği tüm sağlık kurumları için bir gereklilik olarak kabul edilmelidir.
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Kişisel koruyucu ekipmanların (eldiven, maske, gözlük, önlük v.b.) kullanımı da sağlık çalışanları arasında her zaman
dikkat edilmeyen diğer önemli bir konu olup bizim değerlendirmemizde de yaralanan personelin 149’u (%77) yaralanma sırasında kişisel koruyucu ekipman kullandığını ifade etmişken 46 kişi (%23) kullanmadığını bildirmiştir ve bu oran
başka çalışmalarla yaklaşık seviyelerdedir. (Altıok, 2009:75; Karabay, 2014:3; Akkaya, 2014:97; Samancıoğlu, 2013 :47;
Kaya, 2009: 109; Özdemir, 2013: 13) Bariyer önlemlerinin alınması, sağlık çalışanlarının kan ve vücut sıvılarıyla temasını
önleyerek kanla bulaşan enfeksiyonların riskini azaltacaktır. 1982 yılında Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) tarafından standard önlemler önerilmiş ve ilerleyen yıllarda bu öneriler geliştirilmiş olup 2008 yılında bu konuyla
ilgili yeni bir rehber yayımlanmıştır. Bu önlemlere göre tüm hastalar ve kan örnekleri enfekte kabul edilmeli ve standard
önlemlere uyulmalıdır. (Akkaya, 2014:97) Öğrenci hemşirelere de klinik öncesi eğitimleri ve klinik uygulamaları sırasında
bu konuda eğitim ve denetimler düzenli olarak yapılmalıdır.
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tularına atılması önerilmesine rağmen iğnelerin ortamdan uzaklaştırılması sırasında halen sıkıntılar yaşanmaktadır. (Karabay, 2009:3) Bunun nedeninin sağlık çalışanı tarafından kesici ve delici alet kutusu kullanmaya gösterilen direnç ya da
hızlı çalışılması gereken ortamlarda kesici ve delici alet kutularına ulaşmanın zorluğu olduğu düşünülmektedir (Akkaya,
2014;97). Bu tür tutumların engellenebilmesi için düzenli eğitimlerin tüm sağlık personeline belirli aralıklarla yapılması
ve katılımın sağlanması gereklidir.
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mü gerçekleşmiş kişiden alınan sağlam ve aynı görevi üslenecek bir
organın, organın bir parçasının veya dokunun nakledilmesi işlemidir. Bu çalışmadaki amacımız; hastanemizin personel ve doktorlarının organ bağışına karşı tutumlarını ve bilgilerini tespit etmek,
organ bağışının lokomotifi olacağını düşündüğümüz sağlık çalışanlarının organ bağışı hakkında bilinçlendirilmeleri ve bu konudaki
eksikliklerimizi tespit etmektir.

Gereç ve yöntem: Bu anket çalışmamıza, Sivas numune hastanesinde çalışan 315 sağlık personelini katılmıştır. Çalışmamıza katılan
hastane personelimize; beyin ölümü hakkındaki görüşleri, organ
bağışında bulunup bulunmadıkları, organ bağışına bakış açıları, organ bağışının arttırılması için ülkemizde yapılabilecek değişikliklerin
neler olabileceği hakkındaki düşüncelerini belirlemek amacı ile 32
soruluk bir anket düzenlendi. Sonuçların analizi, SPSS 20.0 paket
programı ile tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışanların; 42 (%13.3)’ ü beyin ölümü hakkında bilgisi
olmadığını, 119 (%37.7) beyin ölümü hakkında hizmet içi eğitim almadığını, 201 (%63.8)’i organ bağışında bulunmadığını belirttiler.
Organ bağışını artırmak için ne yapılmalı sorusuna ise şu şekilde
cevap vermişlerdir: 248 (%78,7)’ si organ bağışının dini yönden uygunluğunun anlatılması, 171 (%54.2)’ i organ bağışı bekleyenlerin
dramı ve organ bağışıyla hayata tekrar umutla tutunanların sevinçlerinin halkla daha sık paylaşılması gerektiğine, 139 (%44.1)’ i radyo
ve televizyonda aralıklı olarak konunun halka anlatılması gerekliliğine, 100 (%31.7)’ si bu konunun öneminin sağlık çalışanlarına okul
eğitimleri esnasında anlatılması gerektiğine ve 32 (%10)’ uda donör
yakınlarına para verilmesi gerekliliğine inandıklarını tespit ettik.
Sonuç: Organ bağışı konusunda topluma yön verecek en önemli kitlenin sağlık çalışanları olacağını düşünmekteyiz. Öncelikle yapılması
gerekenin sağlık çalışanlarının bu konuya ilgi duymalarını ve bilgilenmelerini arttıran eğitim programları hazırlanması gerektiğini,
bununla birlikte kitlesel iletişim araçları yoluyla toplumun bu konuya bakış açılarını değiştirmemiz gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Beyin ölümü, organ bağışı, donör.

Purpose: Organ and tissue grafting (transplantation) is the transfer
of a healthy, functioning organ or tissue or a portion of one, from
either a living or a brain-dead patient, to replace a corresponding
but no longer functioning organ or tissue in the body of another
patient. The goal of this study was to ascertain the attitudes and
knowledge of the doctors and other personnel in our hospital
concerning organ donation, to raise awareness of transplantation
in health workers, whom we deem to be the driving force in organ
donation, and to identify our shortcomings in this regard.
Materials and Methods: The questionnaire in our study was
administered to 315 health care personnel who work at Sivas
Paradigm (Numune) Hospital. We conducted the 32-question survey
on participating staff members with the aim of determining their
positions on brain death, whether they were organ donors, their
views on organ donation, and any ideas they might have about
changes that could be made in our country to increase organ
donation. The results obtained were analyzed and evaluated
using the descriptive statistical methods of the SPSS 14.0 software
package.
Findings: Of the employees surveyed, 42 (13.3%) indicated they
had no knowledge about brain death, 119 (37.7%) declared they
had received no in-service training concerning brain death, and
201 (63.8%) said they were not organ donors. In response to the
question of what should be done to improve organ donation, 248
(78.7%) recommended explaining its acceptability from a religious
standpoint, 171 (54.2%) advised more frequently sharing with the
public both the drama of those awaiting transplant surgery and the
great joy of those who now have a new lease on life thanks to organ
transplants, 139 (44.1%) said it was necessary to explain the issue to
the public at intervals on radio and television, 100 (31.7%) endorsed
expressing the importance of this issue to health care professionals
during the course of their education, and 32 (10%) indicated cash
awards should be offered to the loved ones of potential donors.
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HEALTH WORKERS’ THOUGHTS ABOUT BRAIN DEATH
AND ORGAN DONATION
Amaç: Organ ve doku nakli (transplantasyon); vücutta görevini yapamayan bir organın veya dokunun yerine canlı kişiden, beyin ölü- SUMMARY

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Result: We believe health care workers are the most important
group to lead the community in organ donation. It is our considered
opinion that our number one priority is to develop training
programs with the aim of enhancing the interest and knowledge of
those professionals about this subject, and also to utilize the mass
media to change society’s perspectives concerning the issue.
Keywords: Brain death, organ donation, donor.

SONUÇ
Sonuç olarak organ bağışı ve nakli konusunda toplumun eğitimi ve toplumun bu konuda olumlu tutum içinde bulunması
organ bağış sayısının artmasında çok önemlidir. Organ bağışı konusunda topluma yön verecek en önemli kitlenin sağlık
çalışanları olacağını düşünmekteyiz. Öncelikle yapılması gerekenin sağlık çalışanlarının bu konuya ilgi duymalarını ve
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bilgilenmelerini arttıran eğitim programları hazırlanması gerektiğini, bununla birlikte kitlesel iletişim araçları yoluyla toplumun bu konuya bakış açılarını değiştirmemiz gerektiğini düşünmekteyiz.
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AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE BİLGİ DÜZEYİNİN ARTTIRILMASI
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amacıyla bir eylem planı hazırlanmıştır. Bu eylem planına yön vermesi için hasta ve yakınlarına, hastane çalışanlarına altı soruluk bir
anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları analiz edildiğinde doğru
cevaplama yüzdelerine bakılarak eğitici programlar ve bildiriler hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anket, Analiz, Ağız Diş Sağlığı, Eğitim

Patients served by our hospitals and hospital employees for mouthteeth of awareness and knowledge about health in order to increase
the action plans are produced action plans to patients and relatives
to give direction, hospital employees conducted a survey of six
questions. Educational programs looking at survey results,when
analyzed per cent correct answers and statements are prepared.
Keywords: Survey,Analysis,Oral Health,Education.

SONUÇ
Diş ve diş eti hastalıkları ülkemizde ve dünyada en önemli sağlık sorunları arasındadır. Ancak hayatı doğrudan tehdit
etmediği için gereken önem verilmemektedir.
Samandağ Devlet Hastanesinden Ağız Diş sağlığı hizmet alan hastalarımız ve çalışanlarımız için yapılan farkındalık ve
bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik eylem planımızdan çalışanlarımız, hastalarımız ve yakınlarından olumlu görüşler
alınmıştır.
Yaptığımız afişler hasta bekleme alanlarına çok sayıda asılmıştır. Çalışanlarımızın, hasta ve yakınlarının afişleri dikkatlice
incelediği görülmüştür.
TV yayınlarında bulunan eğitici programların izlendiği ve izlenmesi için bekleme koltuklarının düzenlenmesi ve bu koltukların düzeni birim çalışanları tarafından kontrol edildiği görülmüştür.
Çalışanlarımıza diş sağlığı ile ilgili eğitim konferans salonunda Diş Hekimlerimiz tarafından verilmiştir. Hastane personelinde eğitime katılım yüzde yetmiş olduğu görülmüştür. Eğitime nöbet çıkışı olanlar ve nöbetçi olanlar için dört defa
verilmiştir. Eğitime katılmayanlar için ve bilgilerin yenilenmesi için aralık ayında eğitimin yenilenmesine karar verilmiştir.
Eğitimlerde soru cevap yöntemiylede hastane personelimizin Ağız Diş Sağlığı konusunda bilgi düzelerinin arttırıldığı gözlemlenmiştir. Anket analizleri eğitimi alan kişilerlede paylaşılmıştır.
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INCREASING THE LEVEL OF KNOWLEDGE IN ORAL
HEALT SERVICES
Hastanemizin hizmet verdiği hasta ve hastane çalışanlarına yönelik ağız diş sağlığı ile ilgili farkındalık ve bilgi düzeyinin arttırılması SUMMARY
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ÖZET

Samandağ Devlet Hastanesi çalışanlarına, hizmet alan hasta ve yakınlarına yönelik Ağız Diş sağlığı hizmetlerinde bilgi
düzeyinin arttırılması için yaptığımız eylem planının olumlu yansımaları olduğunu gözlemledik.
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ÖZET
Bası yarası, Avrupa Basınç Ülserleri Tavsiye Paneli sonunda yapılan
tanılamaya göre; basınç, sürtülme, yırtılma ve diğer faktörlerin etkisiyle deri ve deri altındaki dokularda meydana gelen bölgesel doku
zedelenmesidir. Bası ülseri, dekübit ülseri, yatak yarası gibi çeşitli
terimler, bası yarası ile eşanlamlı olarak aynı tür yarayı anlatmak
için kullanılmaktadır. Basınç ülserleri hareket kısıtlılığı ya da kronik
hastalığı olan hastalarda ve yaşlılarda sağlığı tehdit eden önemli
bir durumdur. Bası yaralarının etiyolojisi, patolojisi, korunma, erken tanı ve tedavi yöntemleri çok iyi bilinmesine karşın, günümüzde
halen ciddi bir klinik ve cerrahi sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Basınç ülserleri uygun hemşirelik girişimleri ile önlenebilir. Bu
nedenle yatağa, tekerlekli sandalyeye bağımlı olan bireyler ya da
pozisyon değiştirmede problemi olanlar basınç ülserlerinin gelişme
riskini arttıran faktörler açısından değerlendirilmelidir. Bası yaralarının %10’u hareketli hastalarda gözlenirken, %53’ü yatağa bağımlı,
%37’si ise tekerlekli sandalye kullananlarda gelişmektedir. Araştırmamızda, Temmuz 2014- Haziran2015 tarihleri arasında 2. ve 3.
basamak yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların tamamına ulaşmak hedeflenmiş olup, 3429 hastanın tamamı, bası yarası görülme
oranındaki değişimi belirlemek üzere örneklem kapsamına alınmıştır. Veri toplama aracı olarak bası yarası riskini değerlendirmek için
Braden Risk Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Basınç yaralarının
görülme sıklığı, günümüzde sağlık hizmeti sunan merkezlerin hizmet
kalitelerinin göstergelerinden biri olarak kullanılmaktadır. Basınç
yaralarının görülme sıklığını azaltmada en etkili adım yara oluşmasına neden olan faktörlerin belirlenmesi ve dolayısı ile yaraların
oluşmadan önlenmesidir. Çünkü basınç ülserleri, hastanın yaşam
kalitesini etkilemekte ve sağlık bakım maliyetini arttırmaktadır. Bu
araştırmada bir eğitim ve araştırma hastanesinin 2. ve 3. basamak
ünitelerinde tedavi gören hastalarda alınan bası yarası tedbirleri
sonucu bası yaralarının gelişme oranındaki değişimin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bası Yarası, Yoğun Bakım, Braden Skalası

INTENSIVE CARE IN PRESSURE ULCER RISK
ASSESSMENT
SUMMARY
Pressure sore is the local dermic and hypodermic damage caused
by pressure, friction, laceration and other factors according to the
definition by the European Pressure Ulcer Advisory Panel. Various
terms such as pressure sore, decubitus ulcer and bedsore are used
as synonyms of pressure sore in order to describe the same type of
sores.
Pressure sore is an important case which threatens health of old
people and the people who suffer from limitation of movement and
or chronic illnesses. Although etiology, pathology, protection, early
diagnosis and treatment modalities for pressure sore are known
very well, it is still a serious clinical and surgical problem today.
Pressure ulcers can be prevented by some appropriate nursing
attempts. Thus, the individuals who are wheelchair-bound or
bed-bound or who have problems with changing positions should
be evaluated from the point of the factors which increase the
occurrence risk of pressure ulcers. %10 of pressure sore cases is
observed in patients who can walk and %53 in bed-bound patients
and %37 in wheelchair-bound patients.
In this study, the goal is to reach all patients who were in secondary
and tertiary intensive care units between July 2014 and June 2015
and all of the 3429 patients have been included to the sample.
Braden Risk Assessment Scale has been used as a data collection
tool in order to evaluate the risk of pressure sore.
The frequency of pressure sore cases is used as a quality indicator
of the health centers today. The most effective step of reducing the
frequency of pressure sore is to determine the factors which are
the reason of it and so to prevent the sore before occurrence. For
pressure ulcers affect the patient’s life quality and increase the
healthcare costs.
In this study it has been aimed to determine the change of occurrence
rate of pressure sores as a result of the taken precautions for the
patients who are treated in the secondary and tertiary units of a
training and research hospital.
Keywords: Pressure Sore, Intensive Care, Braden Scale

SONUÇ
Bası yarası tedbirleri sonucu bası yarası gelişme oranındaki değişimin belirlenmesi amacıyla çalışmaya alınan 3429 hastanın 53’ünde bası yarası geliştiği görülmüştür. Söz konusu hastaların yaşları geniş bir aralıkta değişmekte olup, yarısından
fazlası 65 yaş ve üzeri olarak belirlendi ve bası yarası gelişen 53 hastaların 20’sinin bayan, 33’ünün erkek olduğu tespit
edilmiştir. Bası yarası gelişme durumu incelendiğinde; hastaların %1.54’ ün de bası yarası geliştiği saptanmıştır.
Çalışmamızda bası yaralarının en sık sacrumda görülmüş olup bunun nedeni olarak; hastaların genellikle baş kısmı kaldırılmış yataklarda yatmaları sonucu olduğu düşünülmektedir (Katran 2008). Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören
hastalarda bası yarası gelişme riskinin ve hemşireler tarafından uygulanan önleyici uygulamaların etkinliğinin değerlendirildiği bu çalışmada; yoğun bakımlarda oluşan bası yarası oranı hedefimiz %2,8 iken hemşirelerin bası yarasını önleyici
uygulamaları düzenli yapmaları durumunda yoğun bakımlarda oluşan bası yarası oranımız %1,2 olup hedefin altındadır.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET; BEYAZ KOD SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Selin KESKİN KIZILTEPE1, Selma NİZAMOĞLU1
İzmit Seka Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Birimi, sekadhkalite@gmail.com

1

Son yıllarda ülkemizde ve sağlık kurumlarında görülen şiddet olaylarının sayısı giderek artmaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik olan
bu tür eylemleri önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen beyaz kod uygulaması önemli bir acil durum yönetim aracıdır. Bu çalışma da 2012-2014 yılları arasında meydana gelen beyaz
kod olaylarının verileri retrospektif olarak analiz edilmiştir. Verilerin
analizinde SPSS 15.00 paket programından faydalanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde beyaz kod bildirim formu kullanılmış olup,
kayıtları doğru ve eksiksiz tutulmuş formlar baz alınarak çalışma
sınırlandırılmıştır.
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Çalışmamızda şiddete en çok maruz kalan meslek grubunun % 43,6
ile hekimler olduğu, beyaz kod olaylarının %69,1 ‘unun polikliniklerin
olduğu saatler arasında görüldüğü belirlenmiştir. Olayların en çok
görüldüğü alan ise %41,8 ile acil servis olarak bulunmuştur. Beyaz
kod olaylarının sonlanma sürelerinin %40 ‘ı 0-1 dk arasında olup,
olayların ulaşma süresi ile gerçekleştiği yerler arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur (p=0,00). Beyaz kod olaylarının sonuçlarına bakıldığında kişilerin %12,7’si fiziksel şiddete, %83,6’sı psikolojik şiddete
maruz kaldığı görülmüştür. Şiddetle karşılaşan personelin %58,2’sinin kadın olduğu bulunmuş, kadınların şiddet olayları ile daha çok
karşılaştığı ve cinsiyet durumu ile olaylara maruz kalma durumu
arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır (p=0,00). Şiddet
olayına maruz kalan çalışanlara gerekli desteklerin sağlanması ve
gerçekleşen olayların tekrar etmemesi için gerekli düzeltici-önleyici
faaliyetlerin yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Beyaz Kod, Çalışan güvenliği, Şiddet.

VIOLENCE AGAINST HEALTH WORKERS; EVALUATION
OF THE RESULTS OF WHITE CODE
SUMMARY
In recent years, the number of violent incidents is seen increasingly
in our country and medical institutions. White code applications
developed by the Ministry of Health in order to prevent such actions,
which are important for health care workers in an emergency
management tool. In this study, the data of the white code incidents
were analyzed retrospectively between the years 2012-2014. Data
were analyzed by 15.00 SPSS package program has benefited from
it. White code notification has been limited to work on the basis
of correct and complete form that form is used to assess the data
record.
Our study showed that physicians with 43.6% of the occupational
groups most exposed to violence, was seen in 69.1% of incident
white code ‘in that the clinic hours.
The most significant events are the areas where emergency services
with 41.8%. White code event ending time’s 40% of between 0-1 min.
There is a significant difference between the place and time to reach
(p = 0.00).
Looking at the results white code 12.7% of people exposed to
physical violence of the event, it was seen that the 83,6’s% exposed
to psychological violence. It has found that women in strongly
experiencing 58.2%, women faced more violence and exposure to
events and gender status situation has emerged as a significant
relationship between its.(p = 0.00). To provide the necessary support
to workers who exposed to violence and the necessary corrective
and preventive action is required to prevent the recurrence of the
events.
Keywords: White Code, Employee Safety, Violence

SONUÇ
Şiddet hem sağlık çalışanlarının hem de hasta ve hasta yakınlarının kuruma yönelik memnuniyetsiz bir tutum sergilemelerine, sağlık çalışanlarının ve dolayısıyla sağlık kurumlarının hizmet kalitesinin önemli derecede düşmesine neden olur.
Sağlık çalışanlarına güvenli bir ortam sağlanması ve olabilecek şiddet içerikli davranışların azaltılması için çalışanların
şiddeti önleme yöntemleri, şiddet ile başa çıkma yöntemleri ve şiddet sonrası ruhsal, bedensel sorunlarla başa çıkma
yöntemleri konularında eğitilmesi sağlanmalıdır.
Kurumsal düzeyde şiddetin ortaya çıkmasına zemin hazırlayıcı etkenlerin ortadan kaldırılması için kurumsal politikalar oluşturulmalı, bekleme salonlarındaki kalabalığın azaltılması, randevu saatlerinin tam olarak ayarlanması, hasta odalarının ve koridorların çevresel anlamda daha iyi düzenlenmiş olması,
güvenlik personeli sayısının artırılması, odalarda saldırı anında haber verecek bir alarm sisteminin olması, güvenlikli
kapılar ve güvenlik kameralarının olması gibi önlemler ile biraz da olsa şiddetin veya saldırganlığın önüne geçilmiş olunacaktır.
Toplumsal bir kitle iletişim aracı olan medya ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddet içeren yayınların kısıtlanması/kaldırılması şiddetin önlenmesinde medyanın desteğinin sağlanarak toplumda bu konuyla ilgili farkındalığın arttırılması gerekmektedir. Uygulanan sağlık politikaları kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılmasını destekleyecek
mevzuat ve yasaların düzenlenmesi ile uygulanan şiddet olaylarının daha da azalacağı düşünülmektedir.
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ACİL KLİNİĞE BAŞVURAN İHMAL VE/VEYA İSTİSMAR TANISI ALAN 0-18 YAŞ GRUBU
ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Ahsen ULUKUŞ1, Ayfer AÇIKGÖZ2, Dilek ŞAYIK1, Ahmet MUSMUL3
Eskişehir Devlet Hastanesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Sağlık Yüksekokulu
3
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı
1
2

EXAMINATION OF FUTURES A GROUP OF CHILDREN
WITH THE AGE OF WITHIN 0-18 WHO ADMITTED TO
Bu araştırma son bir yıl içinde Eskişehir Devlet Hastanesi Çocuk Acil,
THE EMERGENCY DEPARTMENT WITH IN ATTENTION
Erişkin Acil ve Kadın Doğum Acil kliniklerine başvuran 0-18 yaş araAND/OR DIAGNOSIS OF ABUSE
sı hastalardan, ihmal ve/veya istismar tanısı alanların tanımlayıcı
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özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma retrospektif bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini 09.11.2013-09.12.2014
tarihleri arasında Eskişehir Devlet Hastanesi Acil Kliniklerine başvuran 193.743 çocuk acil olgusundan, ihmal ve/veya istismar tanısı
konulan 1528 çocuk (tam sayım) oluşturmuştur. Veriler hastane
bilgi işlem sistemindeki istatistik programından (FONET-İstatistik)
alınmıştır. Veri değerlendirmesi SPSS 21.0 paket programında yapılmıştır. Olguların %75.9’u fiziksel ihmale (n:1160), %23.3’ü duygusal
ihmale (n:356) maruz kalmıştır. Olguların % 51.7’si (n=790) erkek,
%58.7’si (n=896) 0-5 yaşlar arasındadır. Çocukların %0.13’ü fiziksel
istismara, %0.52’si cinsel istismara, %0.19’u duygusal istismara maruz kalmıştır. Sonuç olarak acil kliniklere başvuru nedenleri arasında çocuk istismarı ve/veya ihmali önemli bir yer tutmaktadır. Erkek
cinsiyet ve 0-5 yaş arası çocuklarda risk daha fazladır. Önerimiz;
istismara uğrayan çocukların erken tanısı, uygun tedavisi ve izleminin sağlanması, toplumun ve ailelerin çocuk istismarı konusunda
bilgilendirilmelerine yönelik programlar oluşturulmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, istismar, ihmal, acil

SUMMARY

This research in the past year, Eskişehir State Children’s Hospital,
Emergency, Adult Emergency and Emergency obstetric clinics
referring patients aged 0-18, abuse and neglect of the body identifier
for the purpose of determination of their properties. Research
is a retrospective study. The sample of the research 09.11.201309.12.2014 between the dates of Eskişehir State applied to the Clinics
Hospital Emergency 193.743 emergency cases, children from neglect
and/or abuse is diagnosed 1528 children(full count). Data from the
statistical program in hospital information systems (FONET-statistics)
are taken. Data assessment was conducted in SPSS 21.0. Of cases
75.9% physical neglect (n:1160), 23.3%), emotional neglect (n:356)
has been exposed. 51.7% (n=790) male, 58.6% (n=896) between the
ages of 0-5. 0.13% of children from physical abuse, sexual abuse
0.52’s%, 0.19% were exposed to emotional abuse. Consequently,
among the reasons submitted to the emergency clinic of child abuse
and / or neglect holds an important place. Male gender and children
between 0-5 years of age are more at risk. Our recommendation; The
early identification of children abused, appropriate treatment and
monitoring should be provided, programs should be established for
the community and the family to be informed about child abuse.
Keywords: Child, abuse, neglect, emergency

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çocuk istismarı ve ihmalinin tespit ve tedavisinde multidisipliner yaklaşım önemlidir. İstismara uğrayan çocuk ve ailesine psikolojik destek sağlanmalıdır. İstismar olgularının değerlendirilmesinde tıp, hukuk ve sosyal hizmetler alanlarının
işbirliği içinde çalışması gerekmektedir. İstismara uğrayan çocukların erken tanısı, uygun tedavisi ve izlemi sağlanmalıdır
böylece çocukların erişkin dönemlerinde istismar uygulama riskleri azalacaktır. Yoksulluk, madde bağımlılığı ve aile içi
şiddet çocuk istismarına yol açanrisk faktörlerinin en önemlilerinden olduğundan bu risklerin önüne geçilerek çocuk
istismarı ve ihmali en aza indirilmelidir. İstismar sadece olayın yaşandığı zaman diliminde değil bireyin hayatı üzerinde
uzun yıllar etkisini sürdüren bir konudur. Çocukların kendilerini güvende hissedecekleri ortamlara zemin hazırlanmalıdır. Bu yüzden toplumun ve ailelerin çocuk istismarı konusunda bilgilendirilmeleri gereklidir. Ayrıca hekimlerin, hemşirelerin, sosyal hizmet çalışanlarının ve psikolojik danışmanların bu konuda daha özenli davranarak istismar ve ihmale
yatkın ailelerin belirlenmesi konusunda bilinçlendirilmelidirler. Çocuk ihmal ve istismarı ailenin yaşam stresleriyle ilişkili
olabileceğinden, ailedeki ekonomik ve sosyal streslerin belirlenerek, baş etmelerin geliştirilmesine yardımcı olunmalıdır.
Ailelerin ceza ve disiplin arasındaki ayırımı yapabilmelerine yardımcı olunmalı, şiddetin çocuğun eğitilmesinde bir araç
olarak kullanılmaması sağlanmalıdır. Çocuk istismarı ve şiddeti önlemeyle ilgili olarak yetişkinlerin çocukları sevmeleri,
kızmamaları, çocuklara güvenmeleri, inanmaları, çocukları dinlemeleri, bağırmamaları, oyun oynamalarına izin vermeleri, başkalarıyla kıyaslamamaları ve çocuklar ergenlik çağına girdiğinde daha bilinçli davranmaları gerektiği konusunda
bilinçlendirilmelidir.
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SAĞLIK HIZMETLERINDE BIR RISK YÖNETIMI TEKNIĞI OLARAK X TIPI MATRIS METODU:
ACIL SERVISE YÖNELIK BIR UYGULAMA
Kürşat YURDAKOŞ
Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, urungukaan@hotmail.com

Risk, belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın
şiddetinin bileşimi olarak tanımlanabilir. Bu çalışma, Ocak – Nisan
2014 tarihleri arasında Samsun Gazi Devlet Hastanesinde çalışan
personelin, hastaların ve ziyaretçilerin korunmasını olumsuz yönde
etkileyen sebepleri tespit ederek iyileştirme yapılabilecek noktaları
saptamak, kurumlarda risklere karşı alınan tedbirleri ortaya koymak ve etkili risk yönetimiyle risklerin en aza nasıl indirilebileceğinin
araştırılması amacıyla yapıldı.
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ÖZET

Acil servis sürecini, X Tipi Matris Analizi açısından değerlendirmeden
önce bu servis hakkında üst seviyede bilgi sahibi olan, birim kalite
sorumluları, yardımcıları ve kalite yönetim direktörü, acil servis sorumlu hekimi, acil tıp uzman hekimlerinden oluşan risk belirleme
ekibi kurulup, yeni iş güvenliği yasasıyla birlikte iş güvenliği uzmanları da sürece dahil edilip, mevcut riskler belirledikten sonra, bu risklerin analizi yapıldı.
Araştırmamızda sağlık çalışanlarına yönelik 11 adet ana tehlike ve
bu tehlikelere bağlı olarak 24, hasta/hasta yakınlarına yönelik olarak ise 11 adet risk tespit edildi. Sağlık çalışanlarına yönelik 11adet
ana tehlike irdelendiğinde, risklerin, risk değerlerine göre 9’u Orta
Risk, 37’si Düşük Risk, 69’u Minimum Risk ve 2’si ise Risk Yok olarak
değerlendirilmiştir. Hasta/hasta yakınlarına yönelik 11 adet risk incelendiğinde, risklerin, risk değerlerine göre 3’ü Orta Risk, 7’si Düşük
Risk, 9’u Minimum Risk ve 3’ü ise Risk Yok olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: X Tipi Matris Metodu, Risk Yönetimi, Çalışan
sağlığı ve Güvenliği.

TECHNIQUE AS A RISK MANAGEMENT IN HEALTH
SERVICES MEDICAL X MATRIX METHOD: EMERGENCY
THE TOWARDS AN APPLICATION
SUMMARY
Risk can be defined as combination of occurrence possibility of a
particular hazardous event with the severity of damage, loss and
injury posed by this event. This study was performed between
dates January 2014 and April 2014 for the purpose of; detecting
points to be improved, pointing out measures taken against risks
in the institutions and investigating how risks could be minimized
with effective risk management by determining reasons that affect
protection of employing staff, patients and visitors negatively in
Samsun Gazi State Hospital.
Before analyzing the emergency service process in terms of X Type
Matrix Analysis, risk analysis has been performed after detection of
current risks and establishing risk detection team consisting of unit
quality officers and unit quality vice-officers, quality management
director, doctor responsible form emergency service, emergency
medical expert doctors having upgrade knowledge of this service by
including also occupational safety experts to the process.
In our study, 11 main hazardous events regarding to health workers
and based on these events 24 risks have been identified and besides
11 risks regarding to patient/patient relatives have been identified.
When 11 main hazardous events regarding to health workers were
scrutinized, risks were evaluated as: 9 of the risks were Moderate
Risk, 37 of the risks were Low Risk, 69 of the risks were Minimum Risk
and 2 of the risks were Risk-Free. When 11 risks regarding to patient/
patient relatives were scrutinized, risks were evaluated as: 3 of the
risks were Moderate Risk, 7 of the risks were Low Risk, 9 of the risks
were Minimum Risk and 3 of the risks were Risk-Free.
Keywords: X Tipi Matrix Method, Risk Management, Occupational
Health and Safety.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Hizmet sektörünün en önemli alt dalı ve emek yoğun bir sektör olan hastanelerin ülke ekonomisi içindeki payının, dünya
genelinde ortalama yaşam süresinin artması ve buna bağlı olarak tıp teknolojisinin ve bilgisinin hızla gelişmesi aşikârdır.
Bu doğrultuda yapılacak olan risk yönetimi ve analizi, sunulan hizmet kalitesini artıracağı gibi finansal kaybı da önleyecektir.
Bu çalışma, sağlık hizmeti sunumu sırasında hasta ve personelin göreceği zararlar; hasta açısından yaralanma, hastanede kalış süresinin uzaması, sakatlık hatta ölümlerle, sağlık çalışanı açısından ise daha çok hastalığa maruz kalma ve
yaralanma gibi tehlikeleri engelleyerek, sağlık çalışanlarının güvenliğini sağladığı gibi hastaların da hastaneye karşı güvenlerini artıracaktır.
Diğer taraftan acil servis ünitesi sağlık hizmeti sunumunun önemli bir adımı olmakla beraber hem hasta hem de çalışan
için çeşitli riskler taşıyan süreçlerin başında gelmektedir. Bu nedenle hem hasta ve çalışan güvenliği için hem de hastane
enfeksiyonlarının azaltılması bağlamında çeşitli risk kontrol mekanizmalarını kullanmak yerinde olacaktır.
Yapılan bu çalışmada, proaktif bir program olan X Tipi Matris risk analizi yönteminin, her aşamada, hastanenin tüm
süreçlerinde uygulanabilecek bir risk kontrol mekanizması olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu öneriyi desteklemesi
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amacıyla acil servis ünitesine yönelik örnek bir X Tipi Matris Analiz çalışması uygulayıcı ve akademisyenlerle paylaşılmak
üzere sunulmuştur. Böyle bir çalışmanın risklerin ele alınmasında, riskin değerlendirilmesinde önleyici bir yöntem olabileceği görülmüştür.
Konu ile ilgili çalışan ve farklı alanlardan oluşan takımın hazırladığı X Tipi Matris Analiz metodu, risk analizini yapmak
amacında olan hastane ve diğer sağlık kuruluşlarına faydalı bir model olarak sunulmuştur. X Tipi Matris Analiz metodu
haricinde Fine-Kinney, 3T risk değerlendirmesi matrisi, FMEA, HAZOP, SWIFT ve BOW TIE gibi farklı yöntemlerin de araştırmacılar ve uygulayıcılar tarafından ele alınması risk yönetimi kültürüne pozitif etki yapacaktır.
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BİR ÖZEL HASTANEDE BEKLENMEDİK OLAY BİLDİRİMLERİ VE HASTA GÜVENLİĞİ
KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI
Arzu KILÇIK
Özel Medline Adana Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları, arzukilcik@gmail.com

UNEXPECTED EVENTS AND PATIENT SAFETY CULTURE
APPLICATIONS IN A PRIVATE HOSPITAL
Gerek bilgi çağındaki teknolojik gelişmeler gerekse müşteri odaklı
olabilme kültürü ; hizmet sektöründe , özellikle de sağlık kuruluşla- SUMMARY
rındaki hizmetlerin sunumunda yüksek standartları da beraberinde
getirmiştir. Bu kültürün oluşumunda verilecek sağlık hizmetleriyle
beraber hastanın güvenliğinin de ele alınması hizmet kalitesini artıran bir özellik olarak görülmektedir. Bu çalışma sağlık çalışanlarının hasta güvenliği ve kültürünü algılamaları ve uygulamalardaki
bazı değişkenlerle olan ilişkilerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
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ÖZET

Bu araştırma özel bir hastanede sağlık çalışanlarının hasta güvenliği kültürünü algılama düzeyini değerlendirmek amacıyla yapılan
tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışma özel bir hastanede çalışan
gönüllü sağlık çalışanı ile yürütülmüştür.
Anahtar kelimeler: Hasta Güvenliği Kültürü ,Sağlık Çalışanları ,
sağlık hizmeti

Both the technological developments in the age of information
and the culture of customer focus trend in the sector of service
particularly in the suggestion of the services brings the high
standards in line with it. Concentration on the patient security along
with the services suggested in the culture formation processes is
taken into account as a peculiority that increases the quality of the
services as well .This research was conducted in a private hospital
to reveal the relations of the health staff with same variations
concerned with perceptions as well as applications of the patient
security and the culture.
This is a descriptive study that evaluates the detection level of
patient safety culture of health care workers working in a private
hospital. Study was conducted with health care workers working in
a private hospital.
Keywords: patient safety culture , health care workers, health
service

SONUÇ
Sağlık hizmetlerinde hasta güvenliğinin sağlanması ülkelerin gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın her ülkenin önemle üzerinde durması gereken bir konudur. Sağlık sektöründe her yıl yüzbinlerce insan insan hatalarının başrol oynadığı hatalar
nedeniyle hayatını kaybetmekte ya da telafisi mümkün olmayan kalıcı hastalıklara yakalanmaktadır ( Akalın 2004b). Gerek
maddi gerekse manevi anlamda önemli kayıplara neden olan böyle bir sorunun çözümü ise sağlık organizasyonlarında
her düzeyde etkin olan bir hasta güvenliği kültürünün oluşmasına bağlıdır. Hasta güvenliği hastanede görev yapan tüm
bireylerin sorumluluğundadır. Bu çalışanların hasta güvenliği farkındalıklarını belirlemek için anketler yapılmaktadır.
Güvenlik iklimi anketi hasta güvenliğini tehdit eden unsurlar hakkında genel bir fikir vermesi ve personelin bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili algılamasını gösteren , sistemdeki zayıf noktaların tespit edilmesini sağlayan pratik bir testtir (15).
Yaptığımız çalışma sonuçlarına göre JCI akreditasyonunu 2 kez almış bir hastane olarak çalışanlarımız % 50’nin üzerinde hasta güvenliğini önemli bulduklarını ve kabul ettiklerini söylemişlerdir. hasta güvenliği ile ilgili eğitimleri aldıklarını
söylemişlerdir. Bizim hastanemizde genç nüfus ve meslekte deneyim yılı az olan çalışanlar olmasına rağmen çalışan
güvenliği farkındalığı yüksek çıkmıştır. Bu oran diğer sağlık işletmelerinde yapılan çalışmalara göre yüksek bulunmuştur.
Bu sonuçlar hastanemizde JCI ve sağlık bakanlığı denetimleri nedeniyle yapılan çalışmaların çok etkili olduğunu göstermektedir.
Altındiş ve arkadaşlarının yaptığı çalışma sonuçlarına göre, çalışanların %75,5 ‘i tıbbi hataların çoklu sistem hataları olduğunu düşündürmektedir. Hata raporlamalarından sonra geri bildirim yapılması ve personelin güvenlik konusunda
sorunları iletilebileceği kanalları bilmeleri , tıbbi hata raporlamayı teşvik eden faktörler olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar
tıbbi hata raporlamalarının yönetimin güvenlik konusundaki tutum ve davranışlarından etkilendiğini göstermektedir. Bu
da, hata raporlama sistemlerinde pozitif olana odaklanmak gerekliliğini desteklemektedir. Bu çalışma verilerine göre; çalışanların güvenlik algıları ve yönetimin güvenlik bağlılığı orta düzeydedir ve geliştirilmelidir. Yönetimde sorunların iletilebileceği mercilerin bilinmesi ve raporlamalardan sonra geri bildirimin olması, tıbbi hataların raporlanmasını teşvik eden
faktörlerdir. Yönetimin hasta güvenlik bağlılığı, çalışanların güvenlik algılarıyla doğrudan ilişkili olarak bulunmuştur (7).
Yolcu ve arkadaşlarının kamu hastanelerinde yaptığı çalışmada hasta güvenliği kültürü kabul edilebilir derecede olumlu
olarak tespit edilmiştir. Hastaneler arası ve ölçeğin alt boyutları arasından hasta güvenliği puan ortalamalarının farklılık
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gösterdiği tespit edilmiştir (10). bizim çalışmamızda da tıbbi hata raporlamaları vardır ve artma eğilimindedir. Tıbbi hata
raporlama için cesaretlendirme %53 oranındadır.

İstanbullu ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, çalışanlar tarafından hasta güvenliği ile ilgili olaylar arasında sıklıkla hasta düşmeleri (%13,8), transfüzyon güvenliği (%12,3), cerrahi güvenliği (%12,3) ve ilaç güvenliği (%15,2) olaylarıyla
karşılaşıldığı ifade edilmiştir.
Bizim hastanedeki bildirimlerde ise % 31’i kimlik doğrulama, %22’si ilaç güvenliği - ramak kala ve % 21’i cerrahi güvenlik
olarak kayıt altına alınmıştır. 2015 yılı ilk 8 ayında %26’sı ilaç güvenliği- ramak kala , %25’i kimlik doğrulama , %19’u cerrahi güvenlik olmuştur . Bizim çalışmamızda düşme bildirimleri oranı çok düşüktür. İstanbullu ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada yine%62’si karşılaştığı bir olayla ilgili olay bildiriminde bulunmadığını belirtirken, %24,6’ sı 1 kez, %13,4’ü
iki ve daha fazla kez olay bildiriminde bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca %84,1’inin olay bildiriminde bulunma konusunda
herhangi bir çekincelerinin olmadığı belirtilirken %15,9’unun olay bildiriminde bulunma konusunda çekinceleri olduğu
ifade edilmiştir. Bizim çalışmamızda %53 oranında olay bildirimi yatıklarını ve arkadaşlarını cesaretlendirdiklerini bulmuştuk. Çırpı ve arkadaşları (2009) ise hasta güvenliğine yönelik hemşirelik uygulamalarının belirlenmesine yönelik çalışmasında, ilaç uygulama hatalarının %47, kan transfüzyon hatalarının ise %0,8 düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Bodur ve
ark.’nın (2012) yaptıkları çalışmada, ebe ve hemşire adaylarının %37’sinin stajları sırasında tıbbi hata yaptıkları, hataların
çoğunluğunun (%59) ilaç hataları olduğu, yapılan bu hataların %12’sinde hastaların zarar gördüğü, ancak çoğunlukla
(%71) hataları rapor etmedikleri bildirilmiştir. Öğrencilerin staj sırasında arkadaşlarının kendilerinden daha fazla hata
yaptığını ve hastaların da daha fazla zarar gördüğünü düşündükleri belirlenirken, ayrıca yapılan hataların çok azının
rapor edildiği bildirilmiştir. Hataların bildirilmemesi, hata karşısında suçlayıcı ve cezalandırıcı bir tutumun olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, tıbbi hataları önlemede hasta güvenliği eğitiminin daha fazla yer almasının, hasta güvenliğine
katkı sağlayacağı bildirilmiştir.
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Hemşirelerin hasta güvenliğine ilişkin bulguları değerlendirildiğinde ; hemşirelerin % 76,2’sinin hasta güvenliği konusunda bir eğitim aldığı, eğitim alanların %91,3’ünün aldığı eğitimi yeterli bulduğu ve % 60,9’unun hasta güvenliği ile ilgili eğitim ihtiyacının olmadığı görülmektedir. Eğitim ihtiyacı olduğunu belirtenlerin % 16,6’ sı (n=59) “düşmelerden kaynaklanan
risklerin azaltılması”, %16,6’ sı “iletişim” ve yine aynı oranda “tıbbi cihaz güvenliği” konularında eğitime ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. Hemşirelere hastanede çalıştıkları süre içerisinde hasta güvenliği uygulamalarına yönelik raporlama
yapıp yapmadıkları sorulduğunda ise %91,4’ünün böyle bir raporlama yapmadıklarını, raporlama yaptığını belirtenlerin
ise %92,3’ünün (n=13) “düşme” konusunda raporlama yaptıklarını söyledikleri saptanmıştır. Çalışmamızda ayrıca çalıştıkları kurumda hasta güvenliği uygulamalarının etkin olduğunu düşünenlerin oranı %81,5’tir (14). Çalışmada, hasta güvenliği uygulamalarına yönelik raporlama oranının oldukça düşük olması (%8,6) ve en fazla düşme konusunda raporlamanın
yapıldığı bildirilmesi üzerinde durulması gereken bir konu olmaktadır. Hataların raporlanması, bir kurumda hasta güvenliği kültürüne yönelik en önemli göstergelerden biri olarak kabul edilmektedir. Hemşirelerin hasta güvenliği uygulamaları
ile ilgili eğitim alma oranı yüksek olmasına rağmen raporlama oranı düşük bulunmuştur. Bu durum bize hemşirelerin
güvenlik raporlama sistemi ile ilgili tutum ve davranışlarında yetersizliğin veya sorunların olduğunu göstermektedir (14).
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GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi çalışmasında hasta güvenliği kültürünün boyutları değerlendirildiğinde çalışan boyutu ortalamasının en yüksek , bakım ortamı boyutunun ortalamasının
en düşük olduğu saptanmıştır. Bu durumda hasta güvenliği kültürünün oluşmasına hemşirelerin yatkın oldukları ancak
hasta bakımını gerçekleştirdikleri ortamın ve koşulların yeterli olmadığını düşündürebilir. Yönetim ve liderlik boyutu
ortalamasından sonra ikinci sırada yüksek olduğu saptanmış. Yönetimin hasta güvenliğine önem verdiği ve bu çalışmaları desteklediği fakat kurum kültürü haline henüz dönüşmediği söylenebilir. Çalışanların eğitimi boyutu ortalaması da
üçüncü sırada yer alıyor. Bu sonuç çalışanların hasta güvenliğine önem verdiği önem ve yatkınlığa rağmen hemşirelerin % 41,62’sinin bu konuda eğitim aldığı ancak bu eğitimin yeterli olmadığını düşündürmektedir. Beklenmedik olay ve
hata bildirimi ortalaması düşük bulunmuştur (12).

Yaptığımız çalışmada hasta güvenliği kültürünün bizim hastanemizde diğer hastanelere göre yüksek oranda olduğu ve
hata bildirme oranlarının yüksek olup çalışanların uyumlu olduğu görülmüştür. Çalışanlarımızın yönetime ve bölüm
liderlerine olan güvenleri yüksektir ve her türlü sorunlarını endişelerini çözeceklerini düşünmektedirler. Yönetimin v
çalışanlarımızın fikirlerini alarak uygulama yapacaklarına güvenleri yüksektir.
Sonuç olarak hastane yönetimleri hasta güvenliği ve güvenli çalışma ortamı için planlar yapmalı ve prosedürler oluşturmalıdır. Mutlaka geri bildirimler yapılmalı ve bu sayede oluşan olaylar hem hasta hem de çalışan açısından mercek altına
yatırılarak değerlendirilmelidir. Önlemler alınarak tekrar oluşmaması sağlanmalıdır.
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“KOAH HASTA OKULU EĞİTİM PROGRAMI” NIN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI
Hacer KOŞUN1, Dilek TOPA1, Rukiye ERTÜMEN1 , Fikret ÖZKAN1, Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK1
Sivas Numune Hastanesi, haceraysondu@hotmail.com

1

Çalışma 2014 yılı hastanemiz göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran ve hekim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, pulmoner rehabilitasyon birimine yönlendirilen ve KOAH Hasta Okulu’na katılımı uygun görülen gönüllü 30 KOAH’lı hasta üzerinde,
Şubat-Mart ve Ekim-Kasım ayları arasında toplam iki dönemde
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma KOAH Hasta Okulu’nda verilen eğitimlerin hastaların yaşam kalitesine olan etkisinin değerlendirilmesi
amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı ve yüzde, aritmetik
ortalama, non-parametrik testlerden Wilcoxon Testi, Kruskal Wallis
Testi ve Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Sonuçlar %95 güven
aralığında, anlamlılık p<0.05 olarak değerlendirilmiştir. Yapılan
analizlerde SF-36 alt bileşenlerinden ‘Fiziksel Fonksiyon’ ve ‘Akıl Sağlığı’ dışındaki tüm değerlerde; KOAH Hasta Okulu Eğitim Programıyla, hastaların günlük yaşam kalitelerinin arttığı ve Kronik Obstrüktif
Akciğer Hastalığının daha iyi seyirli geçtiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: KOAH, Eğitim Programı, Yaşam Kalitesi

"COPD PATIENTS SCHOOL CURRICULUM"
INVESTIGATION OF QUALITY OF LIFE'S IMPACT
SUMMARY
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is characterized by
progressive airflow obstruction, a disease that causes significant
morbidity and mortality worldwide (1). Sivas Numune Hospital for
evaluations of patients admitted to the pulmonology clinic was
comprised of patients with COPD, the majority of these patients. The
drop in the quality of life in patients with COPD, and that because of
the training needs that can not be ignored in the majority of COPD
patients in the hospital within the school project was brought to life.
With this project, creating a social environment for COPD patients
the information they learn with hands-on training was aimed made
to make lifestyle. At the end of training certificate is given to patients
with successful participation.
Work in 2014 in our hospital outpatient clinic pulmonary diseases
and evaluations conducted by the physician, pulmonary approved
participation in the directed and COPD Patients school rehabilitation
unit 30 volunteers with COPD on patients, was carried out in two
phases between February and March and October and November.
This research was carried out of training school in COPD patients to
evaluate the impact on patients' quality of life.
SPSS 20.0 software package to analyze the data and so arithmetic
mean, non-parametric tests of Wilcoxon test, Kruskal-Wallis test and
Mann-Whitney U test was used. Results at 95% confidence intervals
were considered as significant p <0.05. According to the analysis
component of the SF-36 'Physical Function' and 'Mental Health' in
all value outside; Patients with COPD School Education Program,
better prognosis of the patients increased their daily quality of life
and chronic obstructive pulmonary disease was found to pass.
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Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), ilerleyici hava akımı
obstrüksiyonu ile karakterize, tüm dünyada önemli mortalite ve
morbiditeye neden olan bir hastalıktır(1). Sivas Numune Hastanesi göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran hastalarda yapılan
değerlendirmeler sonucu bu hastaların büyük çoğunluğunun KOAH
hastalarından oluştuğu görülmüştür. KOAH hastalığında bireyin
yaşam kalitesinin düşmesi ve bu hastaların eğitim ihtiyacının göz
ardı edilemeyecek kadar çoğunlukta olması nedeniyle hastane bünyesinde KOAH Hasta Okulu projesi hayata geçirilmiştir. Bu projeyle
KOAH hastaları için sosyal bir ortam oluşturularak, yapılan uygulamalı eğitimlerle öğrendikleri bilgileri yaşam tarzı haline getirmeleri
hedeflenmiştir. Eğitim sonunda ise başarılı olan hastalara katılım
belgesi verilmiştir.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Keywords: COPD, Education Program, Quality of Life

SONUÇ VE TARTIŞMA
KOAH gibi kronik solunumsal hastalıklarda, hastaların günlük yaşam performanslarını optimum seviyede devam ettirebilmeleri yaşam kalitelerinin artması için çok önemlidir. Bu amaçla hastanemiz bünyesinde ‘KOAH Hasta Okulu’ projesi
hayata geçirilmiş, KOAH hastaları için sosyal bir ortam oluşturularak, yapılan uygulamalı eğitimlerle öğrendikleri bilgileri
yaşam tarzı haline getirmeleri hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında belirlediğimiz bu hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını görmek için, hastaların yaşam kalitesi değerleri eğitim öncesi ve eğitim sonrası olmak üzere iki kez değerlendirilmiştir. Bu
değerlendirmeler sonucunda;
1.

Cinsiyetin verdiğimiz eğitim programında yaşam kalitesini etkileyen bir faktör olmadığı, kadın ve erkeklerin verilen eğitim programından eşit ölçüde faydalandıkları,

2.

Yaşın, verdiğimiz eğitimde yaşam kalitesini etkileyen bir faktör olmadığı,

3.

Verdiğimiz eğitim programının öğrenim düzeyleri açısından yaşam kalitesini etkilediği,

4.

Gelir düzeyinin yaşam kalitesini etkileyen bir faktör olmadığı,

5.

Verilen eğitimler sonunda, hastaların solunum sıkıntısı nedeniyle acile başvurma sıklığının belirgin oranda azaldığı ve sonuç olarak KOAH Hasta Okulu eğitim programının hastaların yaşam kalitesini arttırdığı,
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6.

KOAH Hasta Okulu eğitim programında verilen uygulamalı eğitimlerle, hastaların yaşam tarzlarını olumlu yönde
değiştirdikleri,

7.

Araştırma grubunun tamamının verilen eğitim programından memnun kaldığı

8.

SF-36 alt bileşenlerinden ‘Fiziksel Fonksiyon’ ve ‘Akıl Sağlığı’ dışındaki tüm değerlerde; KOAH Hasta Okulu Eğitim
Programıyla, hastaların günlük yaşam kalitelerinin arttığı ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının daha iyi seyirli
geçtiği,

9.

KOAH hastalığına eşlik eden kronik hastalığı olanlarla olmayanlar arasında, yaşam kaliteleri açısından istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür.

Düzenlemiş olduğumuz eğitim programında, eğitimlerin etkinliği açısından grup sayısı ortalama 15 - 20 kişi olacak şekilde planlama yapılmıştır. Eğitime ulaşım veya sağlık sorunları nedeniyle düzenli olarak katılamayan hastalar araştırma
kapsamına alınmazken, bu hastaların eksik kalan eğitimleri pulmoner rehabilitasyon birimi tarafından bireysel olarak
verilmiştir. Bu nedenle bir yıl içerisinde iki dönem halinde gerçekleştirilen KOAH Hasta Okulumuzda en fazla 33 kişiye
eğitim verilmiş ancak 30 kişi araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma kapsamına alınan birey sayısının az olması nedeniyle sonuçların genelleştirilmesine ihtiyatlı davranmak gerektiği, daha güçlü ve genellenebilir sonuçlara ulaşmak için
daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiği düşünülmektedir. Ancak araştırmanın sahip olduğu sınırlamalara rağmen bu araştırmadan elde edilen sonuçlara dayanarak, KOAH ‘da, hastaların günlük yaşam tarzının niteliği ve boyutları
hakkında bilgilendirilmesinde tüm sağlık çalışanlarına önemli sorumluluklar düştüğünü, multidisipliner yaklaşımın ve
ekip işbirliğinin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. KOAH hasta sayısının ülke genelinde çok fazla olması göz önünde
bulundurulduğunda ve eğitim süresinin de ortalama iki ayı bulması nedeniyle eğitimlerin yılda 2 defa yerine 6 defaya
kadar yapılabilmesi daha fazla hastanın eğitim programından faydalanmasına olanak sağlayacaktır. Yine bu tür eğitim
programlarının yatan hastalara da uygulanabilmesi ulaşılan hasta sayısını artıracağı düşünülmektedir. Eğitim programı
süresince birkaç hastanın ulaşım problemi nedeniyle eğitim programlarını aksattıkları göz önünde bulundurulduğunda
bu hastalar için hastane bünyesinde araç tahsis edilmesiyle bu sorunun da önüne geçilebileceği öngörülmektedir.
Kronik hastalıkların ülkemizde ve tüm dünyada giderek artması nedeniyle bu hastalara sunulan hizmetin kalitesi ve
etkinliğinin de artırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Çünkü sunulan hizmetin kalitesi hastalığın seyrini de aynı ölçüde
etkileyecektir. KOAH’da hastaların günlük yaşam aktivitelerinde nefes darlığı sıkıntısı çekmeden en yüksek düzeyde performans gösterebilmeleri ve dolayısıyla yaşam kalitelerini artırabilmeleri için bu tür eğitim programlarının yaygınlaştırılarak tüm sağlık kuruluşlarında düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.
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1
2

eden faktörlerin incelenmesi amacıyla kesitsel olarak yapılmıştır..

SUMMARY

Yöntem: Araştırmanın evrenini SDH’de bir yıllık süre içinde doğum
yapan kadınlar oluşturmuştur. 2014 yılında 5271 kadın doğum yapmıştır. Örneklem 376 kadından oluşmuştur. Veriler araştırmacılar
tarafından hazırlanan ve toplam 31 sorudan oluşan bir soru formu
ile toplanmıştır. Kadınlar doğum yaptıkları tarih dikkate alınarak
doğum sonu 4. ayda telefonla aranmış ve soru formu doldurulmuştur. Veriler SPSS programında bilgisayarda değerlendirilmiş, istatistiksel analizde Ki- Kare tersti kullanılmıştır.

Aim: The study was carried out to determine exclusive breastfeeding
behavior and affecting factors at 4th month of postpartum among
women who gave birth at Sivas State Hospital.

Bulgular: kadınların yaş ortalaması 27.40 (SD=5.14) olup, %72,6’sı
multipardır ve %76,6’sı vajinal doğum yapmıştır. Kadınların %14,9’u
gebelik sırasında, %84,3’ü doğumdan sonra sağlık personelinden
emzirme eğitimi almıştır. Kadınların %98,7’si bebeğini emzirmekte
olup, yalnızca anne sütü verenlerin oranı %64’tür. Doğumdan sonraki ilk emzirmede sorun yaşamayan, doğumdan sonra Aile Sağlığı
Merkezi (ASM) çalışanları tarafından kontrol edilen ve ASM personelinden emzirme eğitimi alan kadınların yalnızca anne sütü verme
oranları diğerlerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek
bulunmuştur (p<0.05). Kadınların diğer özelliklerine göre yalnızca
anne sütü verme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunmamıştır (p>0.05).
Sonuç: SDH’ da doğum yapan kadınların tamamına yakını bebeğini emzirmekte olup, anne sütü alan bebeklerin yaklaşık üçte birine
ek besin başlanmıştır. Aile Sağlığı Merkezi tarafından verilen hizmet
yalnızca anne sütü verme durumunu olumlu olarak etkilerken, doğumdan sonra ilk emzirmede sorun yaşama durumu olumsuz etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Doğum sonu dönem, emzirme, tam emzirme,
ek besin, etkileyen faktörler

Method: The universe of study consists of the women who gave birth
at SDH . In 2014, 5271 women gave birth. The sample included on
376 women. Data have been collected by a questionnaire, concluding
31 questions in, developled by the investigators. The women have
been called after 4 months by paying attetion to their giving-birth
dates and this form has been filled accordingly. The data have been
evaluated by using the SPSS programme with computer and x2 test
has been used at statistically analysis.
Indications: Average of the women’s age is 27.40 (SD=5.14) and the
72.6% of wmen is multipar and 76.6% of theire has given vaginal
birth. 14.9% of the women have taken breastfeeding instructions
from health personnel during pregnancy and 84.3% of the women
has taken after birth. In 4 th month of postpartum, 98.7% of
the women are breastfeeding their child and the percentage of
exclusive breastfeeding is 64%. The ratio of exclusive breastfeeding
behavior of the women who didnt face any problem with first
breastfeeding after birth, were checked up by staff of Family Health
Center (FHC) and have taken breastfeeding instructions from FHC
personnel is considerably found higher statistically (p<0.05). There
is no considerably difference by statistically the ratio of exclusive
breastfeeding according to the other properties of the women
(p>0.05).
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EXCLUCIVE BREASTFEEDING AND AFFECTING
FACTORS IN 4TH MONTH OF POSTPARTUM AMONG
Amaç: Bu çalışma Sivas Devlet Hastanesi’nde (SDH) doğum yapan
WOMEN WHO GAVE BIRT AT SİVAS STATE HOSPITAL
kadınların 4. ayda yalnızca anne sütü verme durumları ve buna etki
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Conclusion: Approximately all women who gave birth at SDH
are breastfeeding their child and the 1/3 of the babies who are
breastfeeding have been started to give additional food. The service
which is given by FHC is only affected positively the condition of
exclusive breastfeeding, but affected negatively the condition of
facing problem with first breastfeeding after birth.
Key words: Postpartum period, breastfeeding, exclusive,
additional food, affecting factors

SONUÇ
Sonuç olarak araştırmamızda çocukların ilk 4 ay yalnızca anne sütü alma durumlarını; anne yaşı, eğitim durumu, eş eğitimi, aile tipi, yaşadığı yer, emzirme ile ilgili bilgi alma durumu, doğum şekli, bebeğin cinsiyeti, taburculukta verilen eğitim,
gebeliğin isteme durumu, gebelik haftası, daha önceki emzirme deneyimi, emzirmeden önceki besin verme durumu,
doğumdan sonra emzirme alam vb gibi değişikler etkilememiştir. ASM’ de verilen eğitim ve kontrollerin ise yalnızca anne
sütü verme davranışını olumlu etkilemektedir. Bu da gebelikte başlayan emzirme eğitim ve danışmanlığı hizmetlerinde
sürekliliğin önemini ortaya koymaktadır.
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KLINIK DEPOLARINDA KI KALEM SAYILARININ ÇALIŞANLAR ÜZERINDEKI ETKILERI
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Anahtar Kelimeler: 5s- 5 adımda temizlik ve tertip, verimlilik,
depo kontrolü

THE EFFECTS OF THE NUMBER OF ITEMS IN THE
CLINICAL REPOSITORY ON EMPLOYEES
SUMMARY
Pharmacy services and Drug Administration to health facilities is
difficult, risky and important dimension of the process (Verimlilik
2015:11). Bottlenecks in various stages of production and are kept
in stock for unexpected situations (kişi.deu.edu.tr). Because of the
nember of pharmacists less than 4, in institutions especially as
psychiatry specific the units that can not be kept guard duty, mobile
storage forming it has become an inevitable. İn this case health
personel who working in inpatient clinic, workload in patient care
already whie more a well they are forced to provide the warehouse
dominance. The 5s system which target the improvement of the
work environment in the workplace, contains the basic principles
that apply to every business. The most basic healing tool and
is known as one of the most widely used techniques in the entire
world for years(lean.org.tr). As a Izzet Baysal Mental Health and
Diseases Training and Research Hospital, 5 steps in the cleaning
and arrangement work we did in the store; thus domination of our
employees have increased in storage and control more easy thus
domination of our employees have increased in storage and the
control was formed easier in a warehouse.
Keywords: 5S-5 steps cleanliness and order, efficiency, warehouse
control

SONUÇ
Depolardaki mevcut ilaç ve sarflar değerlendirmeye alınarak; 67 kalem ilaçtan kullanılmayan, az kullanılan ilaçlar tespit
edildi. Her klinik için standartlaştırılmış ilaç listeleri oluşturuldu ve 24 kalem ilaca düşürüldü. Süreç ölçümlerine bakıldığında miat kontrollerinde geçen süre uygulama öncesi 75 dakika iken uygulama sonrası 15 dakika olarak ölçülmüş ve bir
saatlik bir kazanım elde edilmiştir.

01-04 Mart 2016, Antalya

Eczacılık hizmetleri ve ilaç yönetimi sağlık tesisleri için zor, riskli ve
önem arz eden işlemlerin yer aldığı bir boyuttur(Verimlilik 2015:11).
Üretimde çeşitli aşamalarda beklenmeyen durumlar ve darboğazlar
için stok bulundurulur(kişi.deu.edu.tr)Eczacı sayısının 4’den az olması nedeniyle nöbet tutulamayan kurumlarda özellikle de psikiyatri gibi özellikli birimlerde cep depo oluşturulması kaçınılmaz bir hale
gelmiştir. Bu durum da yataklı kliniklerde çalışan sağlık personelinin
hasta bakım hizmetlerinde iş yükü zaten fazlayken birde depo hakimiyetini sağlamak durumunda bırakılmaktadırlar. İş yerinde çalışma ortamının iyileştirilmesini hedef alan 5S sistemi her işletme için
geçerli olan temel prensipleri içerir. En temel iyileştirme aracıdır ve
yıllardan beri tüm dünyada en yaygın kullanılan tekniklerden biri
olarak bilinmektedir (lean.org.tr) İzzet Baysal Ruh sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak depolarda yaptığımız 5
adımda temizlik ve tertip çalışmasıyla; bu sayede çalışanlarımızın
depolarında ki hakimiyetleri artmış ve kontrolü daha kolay bir depo
oluşturulmuştur.
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ÖZET

Çalışanlara yapılan değerlendirme anketlerinde;
Uygulama öncesi anket uygulananların %100’ü deposunda kullanılmayan, az kullanılan ilaç ve sarf olduğunu, %100’ü deposunda çok fazla zaman harcadığını, %44’ü deposunda geçirdiği zamanın işine değer kattığını, %100’ü deposunda kalem
azaltmaya gidilmesi gerektiğini ve kalem azaltmayla deposuna daha hakim olacağını düşünüyordu.
Uygulama sonrası anket uygulananların %22’si deposunda kullanılmayan, az kullanılan ilaç ve sarf olduğunu,%22’si deposunda çok fazla zaman harcadığını, %88’i deposunda geçirdiği zamanın işine değer kattığını, %33’ü deposunda kalem
azaltmaya gerek olduğunu ve kalem azaltmayla deposuna daha hakim olacağını düşünüyor.
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TEST İSTEK-SONUÇ ALMA SÜRELERİ ÜZERİNE BİR GÖZLEM; HASTANE UYGULAMASI
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Amaç: Bu çalışmada amacımız; hasta örneğinin hastanemiz içerisindeki yolculuğunda, tanımlayabileceğimiz aşamalarına hedef süreler
belirlemek, bu sürelerin gerçekleşme durumunu kontrol etmek, olası
sorunu saptamak ve iyileştirici faaliyetleri yerine getirmektir.
Yöntem: Farklı başlangıç-bitiş nokta aralıkları için hedef süreler tanımlanmıştır. Belirlenen aralık ve hedef süreler: Barkod-Kan Alma
Zamanı (BZ-KAZ)=30 dakika, Kan Alma- Laboratuvara Kabul Zamanı
(KAZ-LKZ)=30 dakika, Kabul-Uzman Onay Zamanı (LKZ-UOZ)= 240
dakika, KAZ-UOZ=270 dakika, BZ-UOZ= 300 dakikadır. Laboratuvar
Bilgi Yönetim Sisteminden biyokimya-hormon, nefelometre, hemogram, koagülasyon, sedimantasyon, idrar testleri için 1 aylık tüp sayıları ve ortalama süreleri elde edilmiştir. Bu tüpler içinde her bir
aralık bileşeni ve tüp grubu için ayrı ayrı; tanımlanan hedef sürelere
uyan ve süreleri aşanlar, ortalama süreler, Microsoft Office Excel
2007 programında filtreleme yöntemiyle bulunmuştur.
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ÖZET

Bulgular: Barkodu basılıp, testleri sonuçlandırılmış toplam tüp sayısı 47.327 idi. Tüplerin %56’sına kan alma işlemi sırasında barkod
okutulmuştur. Tüm tüpler için belirlenen aralıklardaki hedef süreleri
aşan tüp sayıları BZ-KAZ; %12, KAZ-LKZ; %52, LKZ-UOZ; %3, KAZ-UOZ; %14, BZ-UOZ; %22’dir. LKZ-UOZ ve KAZ-UOZ aralıkları için ortalama süreler sırasıyla; 129 ve 210 dakika olup belirlenen hedef süre
içerisindedir. BZ-UOZ aralığı için ise sadece polikliniklerden gelen
örneklerin belirlenen hedef sürede sonuçlandırıldığı görülmüştür.
Sonuç: Test grupları için belirlenen zaman aralıklarındaki hedef değerlere uyum oranları polikliniklerden gelen örneklerde servislerden
gelenlere göre daha yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Test-istek sonuç alma süresi, hasta güvenliği,
düzeltici faaliyet

AN OBSERVATION ON TOTAL TESTING CYCLE;
PRACTICE ON A HOSPITAL
SUMMARY
Objective: In this study we aimed to define target time periods to
some substeps of the turnaround times in our hospital and assess
the realization of these periods and determine the possible problems
and make some quality improvements.
Method: We defined target time periods for the substeps of
turnaround time as follows: Barcode-Blood Collection Time (BT
-BCT) 30 minutes, Blood Collection-Receipt of the Sample by the
Laboratory(CT-ROS) 30 minutes, Receipt of the Sample-Verification
(ROS-VT) 240 m, CT-VT 270 m, BT-VT 300 m. We collected the data
from Laboratory Information Management System for the number
of tubes used and mean realization times for biochemical analyses,
hormonal tests, nephelometer, hemogram, coagulation tests,
erythrocyte sedimentation rate, and urinalysis within a period of
one month. The mean periods both for all substeps and all tube
groups which correspond and exceed the predefined target times
were analyzed by a filtering method in Microsoft Office Excel 2007.
Results: The total number of barcoded test tubes whose analyses
were finalized amounted to 47.327 test tubes. Barcodes of 56% of
these were scanned during blood collection process. The percenage
of tubes exceeding the target times were as follows: BT-CT 12%, CTROS 52%, ROS-VT 3%, CT-VT 14%, BT-VT 22%. The mean periods for
ROS-VT and CT-VT were 129 and 210 minutes, respectively. Target
range for BT-VT period was achived only for the samples collected
from aambulatory patients.
Conclusion: For all test groups, compliance with the targeted time
periods was realized more frequently for blood samples collected
from ambulatory patients rather than those drawn from inpatients.
Keywords: Turnaround time, patient safety, corrective action

SONUÇ
Bu çalışmamızda yaptığımız incelemeler sonucunda, hastadan test istemi zamanının belirlenmesi ve ayrıca KAZ’ının kaydedilmediği birimlerin tespiti amaçlı gerekli sorgulamaların LBYS’den yapılabilmesi için yazılım uzmanlarından destek
alınmıştır. KAZ-LKZ aralığındaki hedef süreyi aşan tüp sayısının yüksek olması nedeniyle pnömotik sistemin etkin kullanımının ve laboratuvara kabul işlemi sürecinin gözlemlenerek olası sorunun tespitine ve düzeltilmesine karar verilmiştir.
Böylece TAT basamaklarının izlenebilir, ölçülebilir olması ve yapılan değerlendirmeler sonrasında belirlenen hedeflerin
yeniden gözden geçirilmesi mümkün olacaktır.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞYERİNDE ŞİDDET: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ
Yasemin BİLİŞLİ1, Deniz HİZAY2
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VIOLENCE AGAINST HEALTHCARE WORKERS IN
WORKPLACE: A CASE OF UNIVERSITY HOSPITAL
Sağlık alanında son yıllarda artan şiddet olayları sağlık çalışanlarının fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkilemektedir. Sağlık SUMMARY
çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yapılan çalışmalar Türkiye’de
sorunun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Her düzeydeki sağlık kuruluşunda ve her kademedeki sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır. Kamuoyunda sağlıkta şiddet; sağlık kuruluşlarına gelen hasta
ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına uyguladığı fiziksel şiddet
olarak bilinmektedir. Ancak fiziksel olmayan şiddet biçimleri de son
derece yaygın olarak görülmektedir.
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ÖZET

Bu çalışmanın amacı; Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çalışan
güvenliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalara yol göstermesi
amacıyla çalışan personellerin şiddete uğrama durumlarını tespit
etmektir.
Veri olarak, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlığı birimine
2013-2014-2015 yılları arasında yapılan beyaz kod bildirimleri kullanılmış olup, elde edilen veriler istatistiksel analizler için SPSS 22.0
paket programına giriş yapılmıştır. Analizlerde, 0,05’den küçük p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
Çalışmanın bulguları olarak; beyaz kod bildiriminde bulunanlardan
sözel ve fiziksel şiddete maruz kalanların %59’u hekimler, %17’si
hemşireler ve %22’si diğer sağlık çalışanları olduğu tespit edilmiştir.
Analiz sonucunda kadın hemşirelerin, hekim ve diğer sağlık personellerine oranla daha çok fiziksel veya sözel şiddet gördüğü tespit
edilmiştir. 24 saat hizmet veren hastanede 00:00-08:00saatlerinde
sözel + fiziksel şiddetin, 08:00-17:00 saatlerinde de sözel şiddetin
daha yüksek oranda gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beyaz kod; sağlık personeli; şiddet

İn recent years increasing violence incidens in the field of health
adversely affects health care workers’ physical and psychological
health. Studies on the violence against health workers demonstrate
the seriousness of the problem in Turkey. Every levels on health
organizations and every level of health care workers are exposed
to violence. Health violence on public opinion known as patients
-coming to health facilities to medical care- and patients relatives
commit physical violence toward to health care professionals. Also,
non-physical forms of violence find out to be extremely widespread.
Purpose of this study; in order to provide guideline for the safety
of Akdeniz University hospital staff is determined to violence rate
of hospital personnels which being exposed to patients enduse
violence.
Our datas derived from Akdeniz University Hospital Workplace
Health Unit’s white code notifications from 2013 to 2015 years.
Data were analysed with SPSS software package program , version
20.0. İn our analyse p < 0,05 values were considered statistically
significant.
According to white code notifications ratio of those exposed to
verbal and physical violence determined as 59% physicians, 17%
nurses and 22% other health workers. Whit respect to our finding
female nurses more exposed to verbal and physical violence than
physicians and other health workers. hospitals serve 24 hour so
that rate of verbal of physical violence higer between 00: 00-08: 00
hours than, 08: 00-17: 00 hours.
Keywords: White code; health personnel; violence

SONUÇ
Sağlık personelinin karşılaştığı şiddet durumu, birçok ülkede ciddi bir problem teşkil eden toplumsal bir olaydır. ABD’de
yapılmış bir araştırmada sağlık personelinin şiddete uğrama riskinin diğer hizmet sektörlerinde çalışanlara göre 16 kat
daha fazla olduğu saptanmıştır (Kingma, 2001: 129). Literatürler incelendiğinde elde edilen araştırmalar sonucunda sağlık çalışanlarının en sık karşılaştıkları şiddet türleri, sözlü veya tehdit şeklinde yaşandığı ve sonrasında ise fiziksel şiddet
olduğu söylenebilir (Güler, 2013).
Yaptığımız çalışmada şiddet görenlerin cinsiyetlerinin farklılık gösterip göstermediğine bakılığında kadın hemşirelerin,
hekim ve diğer sağlık personeline göre daha çok fiziksel veya sözel şiddet gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca sağlık çalışanlarına fiziksel veya sözel şiddet uygulayan kişilerin cinsiyetlerinin, çalışanların görevlerine göre faklılıklar gösterdiği tespit
edilmiştir. Erkek bireylerin diğer sağlık çalışanlarına kadınlardan daha çok fiziksel veya sözel şiddet uyguladıkları tespit
edilmiştir. ( X2= 14,258, p<0,01). Hekim ve Hemşirelere şiddeti uygulayan kişilerin cinsiyetlerinin farklılıklar olmadığı
tespit edilmiştir.
Araştırmada fiziksel veya sözel şiddetin gerçekleştiği saat ile fiziksel+sözel şiddeti gören sağlık personelinin cinsiyetlerinin farklılıklar gösterip göstermediğine bakıldığında; fiziksel veya sözel şiddetin gerçekleştiği saat ile sağlık personelinin
cinsiyetinin farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuçlara göre 00:00-08:00 diliminde kadın ve erkek personelin benzer
oranda şiddet gördükleri tespit edilmiştir. 08:00-17:00 dilimi arasında kadın personellerin erkeklere göre daha yüksek
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oranda şiddet gördüğü tespit edilmiştir. 17.00-24.00 zaman dilimleri arasında gerçekleşen sözel şiddet (hakaret) ve sözel+ fiziksel şiddete daha çok erkek personelin maruz kaldığı görülmüştür.
Çalışmada şiddetin poliklinik ve kliniklerdeki çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin farklılık gösterdiği tespit edilmiş
olup; sonuçlara göre poliklinikte görev yapan personelin gördüğü şiddet sonucunda kliklere göre daha yüksek oranlarda
işi yapamayacak duruma gelme ve aşırı sinir-stres ve üzüntü durumunu yaşadığı tespit edilmiştir. Kliniklerde ise daha
yüksek oranda moral bozukluğu görülmektedir. Ayrıca şiddetin sözel veya sözel+fiziksel olmasının sağlık personeli üzerindeki olumsuz etkilerinin farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuçlara göre sözel şiddet sonucunda kliklere göre
daha yüksek oranlarda işi yapamayacak duruma gelme ve aşırı sinir-stres ve üzüntü durumunu yaşadığı tespit edilmiştir.
Sözel+ fiziksel şiddet durumunda ise daha yüksek oranda moral bozukluğu görülmektedir.

Yüksek riskli bir iş kolu olan sağlık sektöründe, yüksek riskli mekanlar olan hastanelerde çalışan sağlık personellerinin,
öncelikle kendi güvenliği, sonrasında hasta güvenliği için, çalışan güvenliği uygulamalarını hukuki bir zorunluluk ve kültürel bir değişim olarak benimsemeleri ve uygulamaları gerekmektedir (Hakeri, 2010:59).
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Sağlık hizmetlerinin sunum sürecinde bulunan tüm personel, bir şekilde hasta ya da hasta yakınlarıyla iletişim sorunu
yaşayabilmekte ve bunun sonucunda da fiziksel ya da sözel şiddete maruz kalabilmektedir. Yapılan çalışmalarda sağlık
alanında şiddetin çok sık olduğu ancak az bildirildiği yönünde tespitler mevcuttur. Bildirimleri artırmak, çalışan güvenliğinin kurumsal kültürün en önemli parçalarından biri olduğu bilincini yerleştirmekle mümkündür. Bunu sağlayabilmek için
de, sağlık kuruluşları çalışan güvenliği konusundaki çalışmalara yön vermek ve riskli durumları önceden tespit edebilmek
amacıyla bildirim yapılması konusunda çalışanları bilinçlendirmelidir.
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Amacı insanlara yardım ve tedavi olan sağlık çalışanlarının güvenli koşullarda çalışması ve olabilecek şiddet riskinin azaltılması en doğal haklarıdır. Güvenli ortamın sağlanması; çalışanların eğitimi, mevzuatların düzenlenmesi, yöneticilerin
üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ile mümkündür.
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THE EFFECTIVENESS OF THE BLUE CODE APPLICATION
IN OUR HOSPITAL
Amaç: Mavi Kod;acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta
yakınları ve tüm hastane personeline en kısa sürede müdahale edil- SUMMARY
mesini sağlayan acil durum yönetim aracıdır. Genellikle oluşturulan
bir çağrı sistemi aracılığıyla sağlık çalışanı tarafından verilen kod,
belirlenmiş sorumlu personelin, çoğunlukla kardiyak arrest durumundaki hastaya müdahalesini mümkün kılmaktadır.Bu çalışmada
amacımız mavi kod uygulamasının hastanemizde ne kadar doğru
uygulandığını ortaya koymaktır.
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ÖZET

Materyal-Metot: Ocak 2015 – Haziran 2015 tarihleri arasında hastanemizde toplam 112mavi kod bildirimi geriye dönük araştırıldı.
Standartlar gereği mavi kod ekibi, alarm verilen kliniğe 3 dk içinde
ulaşmak zorundadır. Hastaya müdahale zamanı , müdahale sonrası ex olan , yoğun bakıma alınan ve yoğun bakım sonrası taburcu
olan hasta sayısı değerlendirildi.
Sonuç: Hastanemizde ise mavi kod ekibinin hastaya müdahale zamanı ortalama 1,8 dk (1,6-2,1) olarak saptanmıştır. Mavi kod uygulanan 112 hastanın 44 (%39)’üresusitasyona cevap vermeyerek
ex olmuş, 27 (%24) ‘si yoğun bakıma alındıktan sonra ex olmuş, 22
(%20) ‘si yoğun bakım sonrası taburcu olmuş, 19 (%17) hastanın ise
yoğun bakımda yer olmadığı için dış merkezlere sevki yapılmıştır.
Yorum: Hastanemizde hayati tehlikesi olan hastalara mavi kod uygulaması ile zamanında müdahalede edilmiştir. Hızlı müdahale ile
hastaların % 61 ‘iresusitasyona cevap vermiş olup bu hastalarımızın
% 24’ü yoğun bakıma alındıktan sonra ex olmuş , % 17’si yoğun bakımda yer olmadığı için dış merkeze sevk edilmiş ve hastalarımızın
% 20’si ise yoğun bakım sonrası taburculuğu gerçekleşmiştir.Kalite
standartları gereği de istenilen zamanında acil müdahalenin hastanemizde başarı ile uygulandığı ve istenilen hedefe ulaştığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Acil müdahale, eğitim, mavi kod

Purpose: Blue code is an emergency management tool which
ensures that action is taken within the shortest time for patients
who need medical intervention, patients’ relatives and all hospital
personnels. The code is generally given through a call system by a
healthcare personnel. It mainly serves for intervention to a patient
in the state of cardiac arrest. Our purpose in this study is to present
to which extent the blue code application is used appropriately.
Materıal And Method: A total of 112 blue code notices recorded
in our hospital between January 2015 and June 2015 were
retrospectively inquired. As per the standards, the blue code team
should have access to the clinic where blue code was alarmed. Time
of medical intervention and the number of patients who died, who
were transferred to intensive care and who were discharged after
the intervention was evaluated.
Results: The time duration of medical intervention to a patient by
our blue code team is detected to be 1,8 mins (1,6 – 2,1 mins) in
average. 44 (39%) of the 112 patients who made a blude code notice
did not respond to the resuscitation and died, 27 (24%) were died
after being taken to intensive care and 22 (20%) were discharged
after intensive care. Apart from that, 19 (17%) of the patients were
transferred to external healthcare centers as there was no room in
the intensive care unit.
Conclusıon: Patients in our hospital who had a risk of death were
intervened in time through the blue code application. Thanks to the
quick intervention, 61% of the patients responded to resuscitation
while 24% died after being taken to intensive care, 17% were
transferred to external healthcare centers due to the lack of room,
and 20% were discharged after intensive care. As per the quality
standards, it is observed that immediate treatment is conducted in
our hospital and the targeted goal was achieved.
Keywords: emergency intervention, education, blue code

SONUÇLAR
Mavi Kod çağrılarının %62,7 gibi yüksek bir oranda mesai saatleri dışında gerçekleştiği saptanmıştır. Bu da uygulamanın
24 saat sürekli olarak devam etmesinin önemine işaret etmektedir. Hastanemizde mesai içi saatlerde branş hekimi,
hemşire ve profesyonel sağlık personeli sayısı mesai dışı saatlere göre belirgin olarak fazladır. Bu da hastaların yaşamsal
bulgularında gelişebilecek bir bozulmanın ilgili personel tarafından fark edilmesine, ilgili branş uzmanı ile konsulte edilmesine ve önlenebilir sebeplerin önceden tespit edilerek erken müdahalesine imkan sağlamaktadır (1-6). Hastanemizde
ise mavi kod ekibinin hastaya müdahale zamanı ortalama 1,8 dk (1,6-2,1) olarak saptanmıştır. Mavi kod uygulanan 112
hastanın 44 (%39)’üresusitasyona cevap vermeyerek ex olmuş, 27 (%24) ‘si yoğun bakıma alındıktan sonra ex olmuş, 22
(%20) ‘si yoğun bakım sonrası taburcu olmuş, 19 (%17) hastanın ise yoğun bakımda yer olmadığı için dış merkezlere sevki
yapılmıştır. Hastanemizde hayati tehlikesi olan hastalara mavi kod uygulaması ile zamanında müdahalede edilmiştir. Hızlı müdahale ile hastaların % 61 ‘iresusitasyona cevap vermiş olup bu hastalarımızın % 24’ü yoğun bakıma alındıktan sonra
ex olmuş , % 17’si yoğun bakımda yer olmadığı için dış merkeze sevk edilmiş ve hastalarımızın % 20’si ise yoğun bakım
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sonrası taburculuğu gerçekleşmiştir.Kalite standartları gereği de istenilen zamanında acil müdahalenin hastanemizde
başarı ile uygulandığı ve istenilen hedefe ulaştığı görülmektedir.
Genel durumu hızla kötüleşen hastayı önceden fark edebilmek, hatta arresti önleyerek sağkalım oranını arttırmak için
en hızlı ve en etkin yöntem henüz bulunamamıştır. Ancak insan faktörüne bağlı gecikme ve hataları en aza indirmek için
gerekli iyileştirmelerin yapılması, eksikliklerin saptanması ve giderilmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmalar ışığında
saptanan sonuçlar, sorunlar ve eksikliklerin bu konudaki çözüm önerilerini ortaya koyacağı kanaatindeyiz. Sonuç olarak
hedeflenen sürede, eğitimli ve profesyonel bir ekiple uygulanan başarılı bir KPR, hastaların sağkalım oranını arttırması
nedeniyle hasta ve yakınları için elbette paha biçilemezdir. Bunun yanı sıra Mavi Kod uygulaması günümüzde; tıp etiği,
yasal sorumluluklar ve hastane kalitesinin değerlendirilmesinde isabetli ve vazgeçilmez bir standart halini almıştır(7-9).
Mavi Kod kayıtlarının incelenmesi ve analiz sonuçlarına göre;
nn Ekipteki herkesin olay yerine gelme durumu
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nn Ekibin olay yerine gelme süresi gibi bilgiler değerlendirilir ve alınan sonuçlar doğrultusunda düzeltici önleyici
faaliyetler planlanır.
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nn Kayıt formunun eksiksiz doldurulma durumu
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THE RESULTS OF THE WHITE CODE APPLICATION IN
OUR STUDY
Amaç: Son yıllarda sağlık çalışanlarına şiddetin artması neticesinde
beyaz kod uygulaması devreye girmiştir. Beyaz kod Hastanelerde ça- SUMMARY
lışanlara yönelik şiddeti önlemeye yönelik acil durum yönetim aracıdır. Bu çalışmada hastanemizde uygulanan beyaz kod verilerini
aktarmayı amaçladık.

Materyal-Metot: Ocak 2015 – Ekim 2015 tarihleri arasında hastanemizde uygulanan 154 beyaz kod bildirimi geriye dönük araştırıldı.
Şiddete maruz kalış şekli, etkilenen sağlık çalışanları ve savcılık bildirimi değerlendirildi.
01-04 Mart 2016, Antalya
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ÖZET

Sonuç: 154 Beyaz kod bildirimi içerisinde 130’ u sözel şiddet, 9’ u
fiziksel şiddet, 15’ i ise hem fiziksel hem de sözel şiddet olarak saptandı. 202 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. Bunların 87’ si hekim,
42’si hemşire, geri kalan 73 kişi diğer sağlık çalışanları (teknisyen,
veri giriş ve güvenlik) idi. 154 beyaz kod uygulamasından 141’ inde
savcılık bildirimi yapılırken, 13’ünde karakola intikal ettiği için şiddete maruz kalanın isteği ile bildirim yapılmadı.
Yorum: Sonuçlarımız gösteriyor ki sağlık çalışanlarına şiddet oldukça fazladır. Hastanede ki bütün çalışanlar şiddetten etkilenmektedir.
Sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması ve uygulanması, çalışanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacaktır. Kişilerin kendilerini güvende hissetmeleri,
hizmetin kalitesini artıracaktır. Sağlık çalışanlarının, iletişim becerileri, stresle baş etme yöntemleri konusunda belli periyotlarda eğitim
alması sağlanmalı, isteniyorsa psikolojik destek verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Beyaz kod, eğitim, sağlıkta şiddet

Purpose: As violence against healthcare personnel has increased in
the recent years, white code application has been active. White code
is an emergency management tool used to prevent violence against
healthcare personnel in hospitals. In this study, we aimed to present
data about the white code application in our hospital.
Material And Method: 154 white code notices that were given
in our hospital between January 2015 and October 2015 were
retrospectively analysed. The type of exposure to violence, affected
healthcare personnel and prosecution notices were evaluated.
Results: Among 154 white code notices, 130 were verbal abuse while
9 were physical violence and 15 of them included both verbal and
physical violence. 202 personnel were exposed to violence, 87 of
whom were doctors, 42 were nurses and 73 were other healthcare
personnels (technicians, data entry and security personnel). In 141
notices out of 154, the case was notified to prosecutor while in 13
notices the case was transferred to police department and was not
notified to prosecutor with the consent of victims.
Conclusion: As the data shows, violence against healthcare
personnel is on the rise. All personnel are affected by violence. In
order for them to feel secure, measures should be taken. The feeling
of security would increase the quality of service in the hospital. The
personnel should be provided with training for communication and
stress management techniques in certain periods and psychological
support should be given if needed.
Keywords: white code, education, health violence

SONUÇLAR
Hekime ve sağlık çalışanlarına karşı şiddet giderek artış göstermektedir. Hastaneler sağlık çalışanları için gün geçtikçe
tehlikeli ortamlar halini almaktadır. Hekimler ve sağlık çalışanları kendilerini güvende hissetmemektedir. Çalışmalarda
olaydan sonra çalışanların yarısından çoğunda devam eden anksiyete ve huzursuzluk ve motivasyon kaybı olduğu tespit
edilmiştir.
154 Beyaz kod bildirimi içerisinde 130’ u sözel şiddet, 9’ u fiziksel şiddet, 15’ i ise hem fiziksel hem de sözel şiddet olarak
saptandı. 202 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. Bunların 87’ si hekim, 42’si hemşire, geri kalan 73 kişi diğer sağlık çalışanları (teknisyen, veri giriş ve güvenlik) idi. 154 beyaz kod uygulamasından 141’ inde savcılık bildirimi yapılırken, 13’ünde
karakola intikal ettiği için şiddete maruz kalanın isteği ile bildirim yapılmadı.
Hastayı yakından gözlemlemek, detaylı öykü almak, hastaya yaklaşımda stresle baş etme yöntemlerini öğrenmek ve iletişim becerileri konusunda eğitim almak, hastaların ve/veya yakınlarının yeterli bir şekilde bilgilendirilmesi, Hastanelerin
fiziksel koşullarının düzeltilmesi (Bekleme salonları…..), Etkili güvenlik eğitimleri, 24 saat alan içi güvenlik sağlanması,
Güvenlikli kapılar, metal detektörler, kontrol noktaları, kameralar, panik alarmları gibi donanımların sağlanması, Acil
servislerde girişlerde arama yapılması, Hekimleri aşağılayan ve güvensizleştiren haberlere medyada yer verilmemesi,
Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanların haklarını savunan yetersiz yasal düzenlemelerin düzeltilmesi , Ceza kanununda
eksikliklerin giderilmesi hekime ve sağlık çalışanlarına karşı şiddeti azaltmakta fayda gösterebilir. Hastanede ki bütün
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çalışanlar şiddetten etkilenmektedir. Sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması ve
uygulanması, çalışanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacaktır. Kişilerin kendilerini güvende hissetmeleri,
hizmetin kalitesini artıracaktır. Sağlık çalışanlarının, iletişim becerileri, stresle baş etme yöntemleri konusunda belli periyotlarda eğitim alması sağlanmalı, isteniyorsa psikolojik destek verilmelidir.
Sonuçlarımız gösteriyor ki sağlık çalışanlarına şiddet oldukça fazladır. Sonuç olarak gerek personel, gerekse hasta veya
yakınlarının daha hoşgörülü, sabırlı ve anlayışlı davranmalarının sağlıkta şiddetin yok edilmesinin temel prensibi olduğu
unutulmamalıdır. Sağlık çalışanları hem eğitim sürecinde hem de çalışma hayatında şiddete maruz kalma riski, kendisini
şiddetten nasıl koruyacağı ve hastalarla iletişim konusunda yeterli eğitimi almamaktadır (1-6).

http://tr.wikipedia.org./wiki/hastane_acil_kod_sistemleri,
Erişim Tarihi: 10.10.2014

2.

Resmi Gazete (2011), Sağlık Bakanlığı, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik, R.G: 06/04/2011,
sayı: 27897

3.

Hastane Hizmet Kalite Standartları, Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı. Pozitif
Matbaa, Ankara, 2011:36.

4.

Mendes A, Carvalho F, Dias C, Granja C. In-hospital cardiac
arrest: factors in thedecision not to resuscitate. The impact
of an organized in-hospital emergency system. Rev Port Cardiol 2009;28:131-41.

5.

Oğuztürk H, Turtay MG, Tekin YK, Sarıhan E. Acil serviste
gerçekleşen kardiyak arrestler ve kardiyopulmoner resüsitasyon deneyimlerimiz. Kafkas J Med Sci 2011;1:114-7.

6.

Soysal S, Karcıoğlu Ö, Korkmaz T, Topaçoğlu H. Temel yaşam
desteği eğitimi: İdeal ne kadar uzakta? JAE 2005;3:40-6.
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OKULÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA YÖNELİK HİJYEN EĞİTİMİNİN ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
Mehmet KANAK1, Fatma KIRIKTAŞ2, Mehtap TETİK KAYA2
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, mkanak@cumhuriyet.edu.tr
Sivas Devlet Hastanesi,sivasdevlet@gmail.com

1
2

EXAMINING THE EFFECT OF HYGENE TRAINING FOR
PRE-SCHOOL CHILDREN
Bu çalışma, hastanemize başvuran okulöncesi dönem çocuklarına yönelik verilecek ağız ve diş bakımı ile el yıkama konulu hijyen SUMMARY
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ÖZET

eğitiminin çocuğun hijyen davranışına yönelik bilgi düzeyine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma tek grup desenli öntest-sontest çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Polikliniğine başvuruda
bulunan 48-72 ay arası çocuklardan, ebeveynleri çalışmaya katılmayı kabul eden 50 çocuk oluşturmaktadır. Çocukların her birine
ortalama 40-45 dk. etkinlik destekli hijyen eğitimi verilmiştir. Çalışmada, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan “Hijyen Davranışlarına Yönelik Bilgi Düzeyi Belirleme Formu” kullanılmıştır. Araştırmada parametrik testlerden “t testi”, parametrik olmayan testlerden
ise “Mann Withney U ve Kruskal-Wallis” testi kullanılmıştır. Yapılan
istatistiksel işlemlerde son test puanları yönünde, eğitim etkisi lehine
anlamlı fark görülmüştür (p< ,05).
Anahtar kelimeler: Okulöncesi dönem, ağız ve diş bakımı, el
yıkama, hijyen

That study has been made to examine how the hygiene education
about oral care and handwashing towards the pre-school
childrenapplied to our hospital affects their knowledge of hygiene
behaviour. There search is a sole grap figured pre-test and lastlasttest work. Working group of this research consists of 50 children
whose parents accepting this working throug happlying 48-72
months children at pediatric spoly clinic of Sivas State Hospital.
Hygien etraining with supported activity was given average
40–45 minutes to each children. In this study, ‘knowledge level
determination form which developped by researcher’ was used. In
this research, T test which in parametric tests and Mann Whitney
U and Kruskal-Wallis test which in nonparametric tests were used.
Instatistically process, meaningful difference was seen favor of the
effect on education towards last test points.
Keywords: Pre-schoolperiod, oral and dental care, washinghands,
hygiene

SONUÇ
Araştırmanın bu bölümünde araştırma sonuçları, araştırmanın bulgularını destekleyen bazı çalışmalarla birlikte verilmiştir.
Araştırmada ilk olarak 48-72 ay arası okul öncesi dönem çocuklarına yönelik verilen hijyen eğitiminin çocukların hijyen
davranışı konusundaki bilgi düzeyleri üzerine etkisine bakılmış ve eğitimin yüksek düzeyde çocukların bilgi düzeyini etkilediği sonucuna varılmıştır. Benzer bir sonuç Şahin ve arkadaşlarının 2008 yılında yaptıkları çalışmalarında yer almaktadır. Şahin ve arkadaşları, verdikleri bilgi ve beceri öğretileriyle çocuklarda temizlik bilgi beceri ve uygulamalarında artış
saptamıştır (Şahin vd., 2008). Kitiş ve Bilgili ise ilköğretim 3,4,5. Sınıflardaki öğrencilerin el yıkama bilgi ve becerilerinin
geliştirilmesine yönelik eğitim sonrasında işlem aşamalarının birçoğunu eğitim öncesine göre daha yüksek oranda başardıkları gözlemişlerdir (Kitiş ve Bilgili, 2011). Köse ve arkadaşlarının benzer bir sonucu paylaştıkları çalışmalarında ise
12-13 yaş grubu çocuklara verilen oral hijyen eğitimi sonucunda eğitim verilen gruptaki öğrencilerin plak indeksi oranı
azalırken, eğitim verilmeyen grupta bu oranın arttığı görülmüştür. Bu sonuç eğitimin etkili olduğu yönünde değerlendirilmiştir(Köse vd., 2010). Benzer çalışmaların, araştırmamızı desteklediği görülmektedir. Çünkü deneysel çalışmalarda
beklenen, eğitimin hedeflenen etkiyi yaratmasıdır. Katılımcılara sunulan eğitim hizmetleri bilgi ve farkındalık düzeyinde
bir atmayı sağlayabilecek bir içerikle hazırlanmaktadır.
Araştırma sonucunda yaş ile hijyen davranışı konusundaki bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Fakat erken müdahale anlamında mümkün olduğunca erken dönemlerde eğitim verilmesi gerekliliğine yönelik Şahin ve
arkadaşları, el yıkama ile ilgili bilgi ve beceri eğitiminin çocuklarda, erken yaşlarda verilmesinin uygun olduğunu ifade
etmişlerdir. (Şahin vd., 2008)
Çalışmamızda cinsiyet ile hijyen davranışı konusundaki bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Toplumsal beklentiler de aslında kız çocuğunun hijyen davranışlarını erkeklere oranla daha fazla göstermesi yönündedir. Çünkü kızlar özellikle anneye yardım ederek, anneyi gözlemleyip; model alarak hijyen davranışlarıyla daha sık
karşılaşmaktadırlar. Balaban ise, yaptığı çalışmasında hijyen davranışlarının cinsiyetler açısından istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık göstermediğini ifade etmiştir. (Balaban, 2011). Çalışmamız bu yönüyle Balaban’ın çalışmasından ayrışmaktadır.
Araştırmaya kaynak teşkil eden sorulardan biri de anne öğrenim düzeyinin hijyen davranışı konusundaki bilgi düzeyleri
üzerine etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Yapılan istatistiksel işlemin sonucu bu ikili arasında anlamlı bir ilişki oldu-
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ğu sonucunu vermektedir. Kaya ve arkadaşları da çalışmalarında benzer bir sonuca ulaşmışlardır. Annelerinin öğrenim
düzeyleri lise ve üzerinde olan öğrencilerin toplam hijyen puanlarının, ortaokul ve altı olanlara göre istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucunu paylaşmışlardır (Kaya vd., 2006). Alan yazında çocuğun bakımıyla birinci dereceden sorumlu ebeveyn olarak genelde anne gösterilmektedir. Annenin öğrenim düzeyinin, çocuğuna yönelik ilgisini
etkileyeceği düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlar da bu görüşe paralellik göstermektedir.

1.

Ayhan Emine, Gökler Mehmet Enes, Işıklı Burhanettin, Önsüz M. Fatih, Özay Özkan, Aydın Emre, Durmaz Gül, Kalyoncu
Cemalettin (2015)’’Eskişehir Kırsalı İlköğretim Öğrencilerinde
El Hijyeni Bilgi ve Uygulaması: Müdahale Çalışması’’,Sürekli
Tıp Eğitim Dergisi,;cilt 22,sayı 3 sayfa:99-108.

2.

Balaban, Meltem (2011). ‘’Okul öncesi dönemde hijyen alışkanlığı kazandırma eğitim programının çocukların hijyen
davranışlarına etkisinin incelenmesi’’. Yüksek Lisans Tezi,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

3.

Büyüköztürk, Şener (2009). ‘’Sosyal bilimler için veri analizi
el kitabı:İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve
yorum’’Ankara: PegemA.

4.

Coştan Şimşek, Derya (2012). ‘’İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerine Verilen El Yıkama Eğitiminin El yıkama Davranışı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi’’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

5.

Çan Gamze, Topbaş Murat, Kapucu Mehmet (2004). ‘’Trabzon’da İki Farklı Yerleşim Yerindeki İlköğretim Öğrencilerinin
Kişisel Hijyen Alışkanlıkları’’. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni;
cilt 3, no 8,sayfa:170-177.

6.

Çavuş Zeynep Seda (2010).’’ Okul öncesi dönem çocuklarının
ağız ve diş sağlığına aile tutumlarının ve beslenme alışkanlıklarının etkisinin incelenmesi’’. Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant
İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

7.

Çetinkaya Selma, Aslan Seher, Nur Naim, Demir Ö.Faruk,
Özdemir Levent, Sümer Haldun (2005) ‘’Sivas İl Merkezi’nde
Sosyoekonomik Düzeyi Farklı Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Alışkanlıkları’’, Sürekli Tıp Eğitim Dergisi; cilt 14, sayı 10 sayfa: 229-236.

8.

9.

Ercan, Zülfiye Gül (2009). ‘’ Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş
Çocuklarına Verilen Görsel Algı Eğitiminin Görsel-Motor koordinasyon Gelişimine Etkisinin İncelenmesi’’.Doktora Tezi,
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü .
Gazezoğlu Özlem (2007).’’Okul öncesi Eğitim Kurumlarına
devam eden 6 Yaş Çocuklarına Öz Bakım becerilerinin kazandırılmasında Oyun Yoluyla Öğrenmenin Etkisi’’.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü

10. Guler,Çağatay(2004). Kişisel hijyen TSK Koruyucu Hekimlik
Bülteni, cilt 3 ,no 6, sayfa:119-32.
11. Güleç Mahir, Topbaş Murat, Kır Tayfun, Hasde Metin( 2000)
‘’Ankara’da Sosyoekonomik Düzeyi Farklı İki Yerleşim Yerindeki İki İlköğretim Okulundan Seçilen Öğrencilerde El Yıkama Alışkanlıkları.’’ Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi;
cilt 57, no2 , sayfa:71-76.

12. Kaya Mehmet, Büyükserbetçi Mehmet, Meriç Mehmet B,
Çelebi Ayşe . E, Boybeyi Özlem, Isık Arda, Bozkurt İbrahim
H, Vaizoglu Songül A, Güler Çağatay (2006). ‘’Ankara’da bir
lisenin 9. Ve 10. Sınıf öğrencilerinin kişisel hijyen konusunda
davranışlarının belirlenmesi’’.Sürekli Tıp Egitim Dergisi, Cilt
15, Sayı 10, sayfa:179- 183.
13. Kitiş Yeter, Bilgili Naile (2011). ‘’İlköğretim Öğrencilerinde El
Hijyeni Ve El Hijyeni Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi’’. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi;
cilt 4, sayı 1, sayfa :93-102.
14. Neuman, W.Lawrence (2012). ‘’Toplumsal araştırma yöntemleri nitel ve nicel yaklaşımlar’’. (Çev: S.Özge), İstanbul:
Yayın Odası.
15. Önsüz Muhammet Fatih, Hıdıroğlu Seyhan(2008). ‘’İstanbul’da Farklı İki İlköğretim Okulundaki Öğrencilerin Kişisel
Hijyen Alışkanlıklarının Belirlenmesi’’ ADU Tıp Fakültesi Dergisi ;cilt 9, sayı 1, sayfa : 9 – 17.
16. Özsoy Sibel, Özsoy Gökhan (2013). ‘’Eğitim Araştırmalarında
Etki Büyüklüğü Raporlanması’’. İlköğretim Online, Cilt 12,
sayı 2, sayfa: 334-346.
17. Soydas, Emine Özel (2007). ‘’Okul çocuklarına hijyen alışkanlığı kazandırma’’Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi ,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
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Araştırma sonuçlarından biri de baba öğrenim düzeyi ile hijyen davranışı konusundaki bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir
ilişki olduğu yönündedir. Tulunoğlu ve arkadaşlarının (1999) ailelerin eğitim düzeylerinin okul öncesi çocuklardaki ağız ve
diş sağlığı uygulamaları üzerine etkisini incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada, çocukların atıştırma sıklıkları, düzenli diş
fırçalama davranışları, ailelerin diş macunundaki florid içeriğinin yararı ve fırçalama dışındaki koruyucu yöntemleri bilmeleri, anne babanın kendi fırçalama alışkanlıkları ile ebeveynlerin öğrenim düzeyi arasında ilişki olduğunu belirtmişlerdir.
Araştırmamızdan farklı olarak ise çocukların okulda sergiledikleri hijyen davranışlarının baba öğrenim düzeyi açısından
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı sonucudur

18. Şahin Mehmet Mutlu, Vural Sevilay, Vurallı Doğa, Yüksel
Seda, Yıldız Filiz, Aslan Dilek (2008). ‘’6-14 yaş grubu çocuklarda el yıkama ile ilgili bir müdahale çalışması’’. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, Cilt 7, sayı 1, sayfa: 65-7.
19. Tatar, Asiye Fatma (2009).’’Okul Öncesi Eğitiminde (5-6 Yaş)
Hoşgörü Eğitimi’’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
20. TC Sağlık Bak. (2012) TC Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Türkiye El Yıkama Araştırması.
21. Tulunoğlu Özlem, Bodur Haluk, Akal Neşe, (1999). Ailenin
Eğitim Düzeyinin Okul Öncesi Çocuklardaki Diş Sağlığı Uygulamaları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. G.Ü. Diş Hek
Fak Der, 16(27-32).
22. Üner Sarp, Sevencan Funda, Başaran Erdem., Balcı Cafer, Bilaloğlu Burcu (2009) ‘’Bir Sağlık Ocağına Başvuran Kişilerin
Sosyal El Yıkama ile İlgili Bazı Bilgi ve Tutumların Saptanması
TAFPrevMedBull ; cilt 8, sayı 3,sayfa: 207-216.
23. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en, erişim tarihi: 10/11/2015
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KAMU SAĞLIK KURUMLARINDAKİ YÖNETİCİLERİN KARAR VERME STİLLERİNİN
BELİRLENMESİ
Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ1, Ahmet ŞAKIR1, Abdullah ARKAN1, Yusuf Ramazan GÜLER1
Konya İl Sağlık Müdürlüğü, kendirci68@hotmail.com

1

Sağlık hizmetlerinde tanı ve tedavi süreçlerindeki gelişmelerin insanlara ulaşabilmesi ve fayda sağlayabilmesi için bu alanda iyi bir
yönetim mekanizmasına ihtiyaç vardır. İyi yönetim ise iyi karar verebilen yöneticiler ile mümkündür.
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ÖZET

Konya ilinde kamu sağlık hizmetlerinde görevli yöneticilerin karar
verme stillerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmaya yöneticici
pozisyonlarında olan 157 kişi katılmıştır. Çalışmamızda yöneticilerin karar verme stilleri cinsiyet, yaş, yöneticilik deneyimi, çalışılan
kurum ve kullanılan yetki düzeyi değişkenlerine göre karşılaştırılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre karar verirken bağımlı
davranış sergileyen yönetici gruplarının, erkek yöneticiler, 25-45 yaş
aralığındaki yöneticiler, 0-10 yıl idari deneyime sahip yöneticiler,
hastane ve ilçe sağlık yönetimlerinde görev yapan yöneticiler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca erkek yöneticilerin daha sezgisel, 0-5 yıl
yönetim deneyimine sahip olanların daha anlık, kurum amirleri ve
uzman kadrolarında görev yapan yöneticilerin daha rasyonel davranış sergiledikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kamu Sağlık Kurumu, Kamu Sağlık Yönetimi,
Karar Verme, Karar Verme Stili

DETERMINATION OF DECISION-MAKING STYLES OF
MANAGERS IN PUBLIC HEALTH INSTITUTIONS
SUMMARY
There is a need to better management mechanism to arrive and
provide benefit to people the developments in diagnosis and
treatment processes in healthcare services. Good governance is
possible by managers who can decide good.
157 people who are in managerial positions participated to this
study which was made to determine the style of executives decisions
in the public health services. In our study, decision-making styles of
managers were compared according to their sex, age, managerial
experience, level of used authority. According to the results of the
research it has been identified that the administrator groups which
exhibiting dependent behavior while deciding were managers who
are male, in the 25-45 age range, 0-10 years of administrative
experience, working in hospitals and district health management. In
addition, it has been seen that the male managers are more intuitive,
with 0-5 years management experience are more instantaneous,
corporate chiefs and specialists have been shown to be more
rational behavior than the others.
Keywords: Public Health Institution, Public Health Management,
Decision Making, Decision Making Style

SONUÇ
Konya ilinde, kamu sağlık kurumlarında görev yapan yöneticilerin karar verme stillerini belirlemek ve yöneticilerin belirlenen demografik değişkenleri ile karar verme stilleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmış ve yöneticilerin
karar verme davranışını etkileyen kişisel özellikleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmaya 253 yöneticiden
157’si katılmıştır. Çalışmamıza katılanların %78,34’ünü erkek, %49,7’sini 36-45 yaş grubunda olanlar, %58’ini ise 0-5 yıl
arası yöneticilik deneyimine sahip kişiler oluşturmuştur.
Yapılan analiz sonucu ankete cevap veren 157 yöneticinin karar verirken ağırlıklı olarak rasyonel, sonrasında ise sırasıyla
bağımlı, anlık, sezgisel ve kaçınma davranışı sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. Literatürde benzer sonuçlara ulaşan çalışmalar yer almaktadır. (Ayyıldız Ünnü, Nazlı Ayşe, 2012: 385, Taşdelen, Arzu, 2002: 53)
Karar verme stilleri cinsiyet değişkeni bakımından incelendiğinde yöneticilerin karar verme stillerinin sezgisel karar verme ve bağımlı karar verme ölçeklerinde kadın ve erkek yöneticiler arasında anlamlı fark olduğu, ve buna göre erkek
yöneticilerin karar verirken kadın yöneticilere nazaran daha sezgisel ve bağımlı hareket ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmaya katılan kadın yöneticilerin, 36-45 yaş aralığında, 0-5 yıl arası yönetim deneyimin grubunda ve daha alt düzey
idari kadrolarda yoğunlaştığı görülmektedir. Erkeklerin ise 36-45 yaş aralığında, 0-5 yıl yönetim deneyim gruplarında ve
görece daha üst idari kadrolarda görev yaptığı görülmüştür. Kadın yöneticilerin daha alt idari kadrolarda görev yapmalarına rağmen daha bağımsız karar verme davranışı göstermeleri dikkat çekmektedir.
Yöneticilerin karar verme stilleri yaş düzeylerine göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur.
Anlamlı farkın bağımlı karar verme stilinde olduğu ve 25-35 ile 36-45 yaş aralığındaki yöneticilerin kendilerinden yaşça
büyük yöneticilere nazaran karar verirken daha bağımlı hareket ettikleri görülmüştür.
Yöneticileri 25-45 ve 46 ve üstü yaş aralıklarında ve her bir aralığa kendi içerisinde baktığımızda üst amirlerin ağırlığının
46 ve üstü yaş grubunda daha fazla olduğu görülmüştür. Yaşları 25-35 ve 36-45 olan yöneticiler araştırmaya katılanların
%77,1’ini oluştururken 46 ve üstü yaş aralığında yer alanlar örneklemin %32,9’unu oluşturmaktadır. 25-45 yaş aralığında-
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ki yöneticiler örneklemin %77’sini oluştururken ağırlıklı olarak daha alt seviyedeki yönetim kademelerinde yer almaları,
bağımlı karar verme ortalamalarının yüksek çıkmasını açıklar niteliktedir.

Yöneticiler görev aldıkları idari pozisyonda karar verme yetki düzeylerine göre gruplandırılmıştır. Bu gruplar ile karar
verme stilleri ölçeklerine verilen cevaplar incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Bu anlamlı farkın rasyonel karar verme stili ölçeğinde olduğu ve müdür ve uzman pozisyonundaki yöneticilerin diğer
yöneticilere nazaran karar verirken daha rasyonel davranış sergiledikleri görülmektedir.
Bağımlı karar verme stilinde en yüksek puanları alan grupların, erkek yöneticiler, 25-45 yaş aralığındaki yöneticiler, 0-10
yıl idari deneyime sahip yöneticiler ile hastane ve ilçe sağlık yönetimlerinde görev yapan yöneticiler olarak bulunmuştur.
Karar vericiler, çoğu zaman karar verme davranışları üzerindeki etkenlerin farkında değildir, ayrıca tek bir stile bağlı hareket ettikleri de söylenemez. Karar tüm etkenlerin ve farklı davranış stillerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bununla
birlikte yapılan bu çalışmanın konunun bir boyutunu anlama açısında yararlı olduğu düşünülmektedir. Örneklem sayısı
artırılarak veya kurumsal yapı, örgütsel kültür, çevresel faktörler gibi farklı etkenlerinde dahil edildiği yeni çalışmaların
yapılmasının, kamu sağlık yöneticilerinin karar verme davranışlarını daha iyi anlamada faydalı olacağı düşünülmektedir.
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Yöneticilerin görev yaptıkları kurumun karar verme stilleri üzerindeki etkisi ölçmek üzere iki farklı analiz yapılmış ve farklı
iki sonuç elde edilmiştir. İlk yapılan analizde yöneticiler İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri
Birliği Sekreterliği bünyesinde çalışanlar olarak üç gruba ayrılmış ve karar verme stilleri bağlamında gruplar arasında
anlamlı bir fark bulunamamıştır. İkinci yapılan analizde ilçe sağlık yönetimleri ve hastane yönetimleri ayrıştırılarak beşli
bir grup yapılmış ve bağımlı karar verme ölçeğinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre Hastane ve İlçe Sağlık yöneticilerinin en fazla, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin ise en az bağımlı karar verme davranışı gösterdiği görülmüştür.
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Yöneticilerin karar verme stilleri yöneticilik deneyimi sürelerine göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklar
bulunmuştur. Anlamlı farkların bağımlı karar verme ve anlık karar verme ölçeklerinde olduğu saptanmıştır. 0-5 ve 6-10 yıl
arası yönetim deneyimine sahip yöneticilerin diğer yöneticilere nazaran daha bağımlı ve daha anlık karar verme davranışı
gösterdikleri görülmüştür. Yöneticilik deneyimi 0-5 ve 6-10 yıl arası olan kişilerin araştırmaya katılanların %81,6’sını oluşturduğu, bu yöneticilerin %60,9’unun da hastane yönetimlerinde ve Kamu Hastaneleri Birliği uzman kadrolarında görev
yaptığı görülmüştür. 0-10 yaş arasında yöneticilik deneyimine sahip kişilerin anlık karar verme ölçeklerinden yüksek puan
almalarının, anlık karar vermenin önemli olduğu hastane gibi yerlerde çalışmaları ile ilgili olduğu düşünülmektedir.

10. Taşdelen, Arzu (2002), Öğretmen Adaylarının Farklı Psiko-sosyal Değişkenlere Göre Karar Verme Stilleri, Doktora
Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü , İzmir.
11. Vroom, Victor (1973), “A New Look At Managerial Decision
Making”, Organizational Dynamics, Vol. 1, No. 4, pp. 66-80.
12. Yoder, Patricia S. (1999). Leading and Managing in Nursing.
Mosby Inc, Texas.
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2

Sağlık hizmetlerinin sunumunda kalite; tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinde uluslararası geçerliliği olan göstergelerdeki standartlara uygunluk, ayrıca da tüm hizmet süreçlerinde hastaların beklenti
ve ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmasıdır. Modern toplumun en
önemli göstergelerinden biri olan sağlık hizmetlerinin sunulması
sürecinde, kalite kavramının önemi gün geçtikçe önemini artmaktadır. Özellikle sağlık alanının son yıllarda öncelikli bir kavram haline
gelen rekabet, sürekli iyileşmeyi kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Sürekli iyileştirme çalışmalarının yürütülmesinde şüphesiz ki yaşanan
olumsuz olayların bildirilmesi ve bu olayların kök neden analizlerinin yapılması ve aynı olayların tekrar oluşmasının önlenmesine
yönelik çalışmalar oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Sağlık hizmeti sunumu sırasında çalışanlar pek çok risk ve tehlikeyle karşılaşmaktadırlar. Her gün, sağlık çalışanları iğne batması, delici kesici
yaralanmaları nedeniyle kanla geçen ölümcül patojenlerle karşılaşmaktadır. Sağlık çalışanlarının binlercesinde ise Hepatit B, Hepatit
C ve AIDS ile birlikte çok sayıda başka ciddi enfeksiyonlar gelişmektedir. Çalışmamız sağlık çalışanlarının bu konuda bildirimlerinin ne
düzeyde olduğu ve bu konudaki hassasiyetlerinin değerlendirilmesi
amacıyla yapılmıştır.
Ülkemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla uygulamaya giren hizmet kalite standartları indikatör yönetimi verilerin
istatistiksel olarak ortaya çıkmasına ve analiz edilmesine olanak
sağlamaktadır. Bu nedenle Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesindeki 01.01.2013-31.03.2015 tarihleri arasındaki 27 aya
ait bildirimler değerlendirilmiştir. Veriler toplanmaya başlamadan
önce tüm çalışanlar eğitime tabi tutularak ve bu olaylarla karşılaşıldığında neler yapmaları gerektiği eğitimi verilmiştir ve bu konudaki hizmet içi eğitimler sürekli tekrarlanmıştır. Çalışanların bu konudaki bildirimleri ve sonrasındaki takipleri enfeksiyon hemşireleri
tarafından yapılmış ve üçer aylık periyotlar halinde kalite birimine
raporlanmıştır. Çalışanların bu konuda duyarlı oldukları gözlenmiş,
bu duyarlılığın, korunma boyutunda daha da arttırılması gerektiği
sonucuna varılmıştır. Değerlendirilen veri sonuçları çalışan güvenliğinin korunması amacıyla önemli bir yol göstericidir. Bu kapsamda
kesici delici alet yaralanmaları çalışanlar tarafından bildirilmesi ve
gerekli tedbirlerin alınması çalışan güvenliği açısından büyük önem
arz etmektedir. Kesici delici aletlerle yaralanmanın ise kişilerin anlık
dalgınlıklarından gerçekleştiği ancak bildirim oranlarının daha iyi
düzeye sahip olduğu görüşüne varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kalite, Güvenlik Raporlama Sistemi, Kesici ve
Delici Alet Yaralanmaları

SAFETY OF HEALTH WORKERS: CUTTING AND STAB
WOUNDS OF EVALUATION
SUMMARY
The quality which comes into prominence in the presentation of health
service is the suitability of diagnostic, treatment and care services for
the standards of the indicators which are internationally accepted
and providing the needs and expectations of the patients to great
extent within the process of all the services. One of the most important
indicators of modern society in the process of presentation of health
services concept of quality is increasing its importance day by day. In
recent years, continuous improvement in competitiveness has become
in evitable which has become a dominant concept of especially in
health sector Undoubtedly there is there has an important place of
notification of adverse events and preventing from repeating by root
cause analysis on continuous improvement studies. During the deliver
of health services employees are faced with many risk sand dangers.
Everyday, healthcare workers come across with deathful pathogens
that pass by blood due to pinprick, penetrating stab wounds. In case,
in thousands of healthcare workers, in company with Hepatitis B,
Hepatitis C, AIDS, in a large number of the another serious infections
have been developed. Our study has been made with the intent of
evaluating sensibility in this subject and to determine their declarations
in which level. With intent to increase the quality of health services
in our country, service quality standards indicator management
data, which has been put into practice, provide opportunity to come
forward and to analysis them. Because of this reason, the declarations
that belong to the 27 months between 01.01.2013- 31.03.2015, in
Ankara Atatürk Training and Research Hospital. Before collecting data,
by training all the workers, what to do when one will come across with
these events, has been explained. Declarations of the workers at this
subject and their followings after that, has been made by infection
nurses and, it has been reported to quality unit in three at a time month periods. It has been observed that the workers are sensitive
at this subject, but, it has been concluded that the declarations
of infection with blood and body liquids are in very few number.
Evaluated data results are an important guideway, with the intent to
protect worker’s security. Within this scope, reporting the penetratıng
stab wounds and, bounces of blood and body fluids by workers and
taking the necessary precaution, present a great importance from
the point of workers’ security. Although the workers pay attention to
personal life saver precautions, it has been come to the inference that,
bounces of blood and body fluids are in short supply because they
have not given prompt notice without attaching importance to them,
for the reason that they see the encountered bounces as part of their
occupation, in case penetratıng stab wounds have been became realty
because of their instant inattentiveness, but, the declarations rates
have a better level.
Keywords: Quality, Safety Reporting System, Sharp Injury
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SONUÇLAR
2013, 2014 ve 2015 yılının ilk üç ayını kapsayan 27 ay boyunca Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ortalama 2439 çalışanın, toplam 269’u kesici ya da delici bir aletle yaralanmıştır. Yaralanma oranları, 2013 yılının üçer aylık
dönemlerde, (%)0,36, 0,39, 0,42 ve 0,41 olmuştur. 2014 yılındaki üçer aylık dönemlerde, (%)0,32, 0,50, 0,37 ve 0,45 olmuştur. 2015 yılının ilk üç ayında ise, %0,46 olmuştur(ortalama: %0,41)

Yaralanmayı meydana getiren kesici ve delici aletin % 82,5 oranında iğne ucudur. Enjeksiyon güvenliği ile ilgili eğitimler
arttırılmalıdır DSÖ Avrupa Bölgesi’nde yapılan araştırmaya göre tüm enjeksiyonların üçte birinin güvenli olduğu garanti
edilememektedir. Tüm dünyada tahmin edilen güvenli olmayan enjeksiyona bağlı enfeksiyon sayısı yıllık Hepatit B için
8.000.000 ve HIV için 30.000’den fazladır. Bir iğne batmasından sonra enfekte bir hastadan tahmini Hepatit B geçiş riski,
%30, Hepatit C geçiş riski %3 ve HIV geçiş riski %0,30’dur.
Kesici ve delici aletlerle yaralanmalara en fazla maruz kalan meslek grubu %35,42 ile hemşirelerdir. Bu yüzden güvenli
enjeksiyon algoritmasının başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına benimsetilmesi gerekmektedir. Temizlik
personeli kesici ve delici aletlerle yaralanmalarda en fazla maruziyet yaşayan meslek grubudur. Bu konuda eğitim dahil
koruyucu tüm önlemlerin hemşireler ağırlıklı olarak verilmesi akılcı olacaktır.
Dikkat çekici bir husus, kan ve vücut sıvılarının sıçramaları ile ilgili bildirimlerin 27 aylık dönemde toplam 37 adet ile, kesici ve delici alet ile yaralanmalarına kıyasla neredeyse yok denecek kadar az olmasıdır. Çalışanların, yaşanan sıçramaları
mesleklerinin bir parçası olarak görmeleri nedeniyle önemsemeyip bildirimde bulunmadıkları için kan ve vücut sıvıları
ile ilgili sıçramalar ait bildirimlerin az olduğu, kesici delici aletlerle yaralanma bildirim oranlarının ise daha gerçekçi bir
düzeye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
Değerlendirilen veri sonuçları çalışan güvenliğinin korunması amacıyla önemli bir yol göstericidir. Bu kapsamda kesici
delici alet yaralanmaları ile kan ve vücut sıvılarının sıçramalarının çalışanlar tarafından bildirilmesi ve gerekli tedbirlerin
alınması çalışan güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bildirimlerin yapılması ile sağlık çalışanı ve kaynak tespit
edilmiş olur. Kaynağın takibi yapılabilir. Sağlık çalışanlarının hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan olayı değerlendirmesini ve sonraki basamakları görmesini sağlanır. Bu nedenle bildirim sisteminin öneminin eğitimlerle çalışanlara anlatılması çalışma alanlarına gidilerek hatırlatmaların yapılması ve çalışanların sürekli ulaşabilecekleri bir yerde yaralanma ve
maruziyet bildirim formlarının bulundurulması gerekmektedir.
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Kesici ve delici alet yaralanmasına maruz kalanların %12,65’inin bu esnada herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadığı
tespit edilmiştir. Yaralanan çalışanların, yaralanma esnasında koruyucu ekipman kullanmama oranları, 2013 yılının üçer
aylık dönemlerde, (%)7,70, 10,70, 0,00, 17,20 olmuştur. 2014 yılındaki üçer aylık dönemlerde, (%) 25,00, 21,10, 10,70 ve
8,80 olmuştur. 2015 yılının ilk üç ayında ise, %12,50 olmuştur. Koruyucu ekipman kullanımının %100’e ulaşımının sağlanması gerekmektedir.
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Yaralanan 269 çalışanın 261’i kontamine bir aletle yaralanmıştır. Yaralanan çalışanların kontamine alet ile yaralanma
oranları, 2013 yılının üçer aylık dönemlerde, (%)92,3, 97,4, 100,0 ve 100,0 olmuştur. 2014 yılındaki üçer aylık dönemlerde,
(%)87,5, 97,4, 100,0 ve 97,1 olmuştur. 2015 yılının ilk üç ayında ise, %96,9 olmuştur(ortalama:%97,03). Çalışılan ortamın ve
yapılan işin özelliğinden dolayı sağlık çalışanlarının kesici ve delici alet ile yaralanma durumlarında yaralanmayı meydana
getiren aletlerin hemen hemen tamamına yakını kontamine bir durumdadır.
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THE FACTORS THAT AFFECTING THE PATIENTS’
HOSPITAL PREFERNECES; FIELD WORK
SUMMARY
As every business enterprise also the health institutions want to
meet the expectations of the patients in this strict sense by way of
the health services which they offer, and it is aimed to rais the quality
of the services and care, to increase to the preferabilty for patients
and to ensure the sustainabilty of this. Nowadays, this common
goals are increassing their importance to preference in determining
the cause. The main aim of the study is the evaluation of the factors
that influencing the hospital preferencies by the patients and / or
the patients’ relatives that surveyed. The study has formed on a
population of 205 people that admitted to public hospital as patients
or patients’ relatives. In this research, a questionnaire which was
comprisin 53 questions which were obtained and generated in the
light of the information from the literature was used. It was found
that according to the demographic characteristics of respondents‘
preferences influencing factor in the hospital were found to be
differences in perception. According to the study the most important
dimesions of the factors affecting the choice of the hospital are
respectively as follows; “Communication and Accessibilty”, “Quality
of service”, “Transportation Opportunities”. “Corporate Reputation
and Quality” has taken the least points in choice. When analyzing
the research data, it has been found that the following points are
effective in hospital choice, “when the people are dissatisfied with
their previous experience”, “when the hospital operates for a long
time”. The most important of hospital changing cause is: when
they had a problem and the lack of the branch they need. Besides
it is found to give positive answers to choose the criteria on the
size increases when the amount of time which people spend on
bureaucratic procedures in the hospital.
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Her işletme gibi sağlık kurumları da sundukları sağlık hizmetleri
ile hastaların beklentilerini tam manasıyla karşılamayı, hizmet ve
bakım kalitesi yükseltilerek hastalar açısından tercih edilirliklerini
artırmayı ve bunun devamlılığını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu
ortak amaçlar günümüzde hastanelerin tercih edilme nedenlerinin
belirlenmesinde önemini giderek arttırmaktadır. Çalışmanın temel
amacı, ankete katılan hasta/hasta yakınlarının hastane tercih sebeplerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesidir. Çalışmanın evrenini, İzmir ilindeki kamu hastanesine başvuran 205 hasta/hata
yakını oluşturmuştur. Araştırmada literatürden elde edilen bilgiler
ışığında oluşturulan yapılandırılmış, 53 soruyu kapsayan anket
kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ankete katılanların demografik özelliklere göre Hastane tercihlerini etkileyen faktörler
algılarında farklılıklar olduğu saptanmıştır. Çalışmada Hastane tercihlerini etkileyen faktörlerin en önemli boyutları sırasıyla “İletişim
ve Erişebilirlik”, “Hizmet Kalitesi”, Ulaşım İmkânları olarak karşımıza
çıkmıştır. “Kurum İtibarı ve Kalite” boyutu ise en az puanı alan boyutu olmuştur. Araştırma verileri incelendiğinde kişilerin önceki deneyimlerinden memnun kalması, hastanenin uzun süredir faaliyette
olması hastane seçiminde etkili olduğu tespit edilmiştir. Hastane
değiştirmelerinin en önemli nedeninin ise bir problem yaşadıklarında ve istenilen branşın olmaması doğrultusunda olduğu ortaya
çıkmıştır. Ayrıca kişinin bürokratik işlemlere harcadığı sürenin artması ile hastane tercih kriterleri boyutlarına olumlu cevaplar verdiği
görülmüştür.
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ÖZET

Keywords: Hospital, preference, quality, choosing.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sağlık hizmeti sunan kurumların sayısı günümüzde gitgide artmaktadır. Bu artış aynı zamanda hasta ihtiyaçlarını ve
beklentilerini algılamaları ve bu doğrultuda hizmet üretmelerini sürekli gerektirmekte ve bu kurumlara sektörlerinde
bir rekabet üstünlüğü sağlayabilmektedir. Ayrıca ihtiyaçları ve beklentileri karşılanan hastaların, o kurum ile ilgili olarak
çevrelerine aktaracakları bilgiler de olumlu olmaktadır.
Hastaların hastane seçimlerindeki faktörler, yaş, gelir düzeyi, sağlık sigortası türü, tercih edilen kurum, eğitim durumu,
iş durumu gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık ya da benzerlikler göstermektedir. Hastanenin ve hekimin tanınmışlığı,
doktorun hastaya yaklaşımı, tıbbi bilgisi ve tıbbi bilgisini hasta dilinde aktarması, personelin davranışı, kayıt ve bekleme
süresi, hastanenin fiziki koşulları, hastaneye ve gideceği birime ulaşım, temizlik ve hasta rahatı gibi seçeneklerin hastaların hastane seçimlerindeki önem derecelerini olumlu ve olumsuz etkilemektedir.
Hastaneler imkânları doğrultusunda hastalarına en iyi hizmeti vermekle yükümlüdür. Sağlık hizmeti diğer hizmetlerden
çok daha fazla önem arz ettiğinden ve kesinlikle ertelenemez niteliğinde olduğundan hem hastanın ihtiyacına en kısa
sürede cevap vermeli hem de hastanın ihtiyacını en iyi şekilde karşıladıktan sonra tekrar o hastanenin seçilebilmesi için
hastanın memnun ayrılmasını sağlamalıdır. Tüm sağlık kurumları bunu hedefleyerek hizmet vermektedir.
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Araştırmaya katılanların verdiği cevaplardan önceki deneyimlerinin ve hastanenin uzun yıllardır faaliyette olmasının hastane seçiminde önemli kriter olduğu görülmüştür. Hastane seçimindeki en önemli etken sorusuna ise sırasıyla; önceki
hizmetten memnun olma, dost/arkadaş tavsiyesi/reklam, yardımcı olabilecek tanıdıkların olması, alışkanlık, en yakın sağlık kuruluşu olması ve rast gele kendi seçimim cevaplarının verildiği görülmüştür.
Ayrıca katılımcıların gelir seviyesine göre hastane tercih boyutlarına verdikleri yanıtlar incelendiğinde, gelir seviyesi yüksek katılımcıların hizmet kalitesi ve kurum itibarı ve kalite boyutlarına verilen cevapların daha olumlu olduğu görülmüştür. Katılımcıların eğim seviyelerine göre değerlendirmede ise Üniversite ve Üstü seviyede mezun kişilerin Hastane Tercih
boyutlarına daha olumlu cevaplar verdiği tespit edilmiştir.

Araştırma verilerine göre beklenen süre hastane seçimini anlamlı düzeyde etkilemekte ve kayıt-bilgi işlem, doktor muayenesi nedeniyle bekleyen hastalar için diğer süreçlerin öneminin azaldığı gözlenmiştir. Bekleyen hastalar için diğer
faktörlerin önemi daha çok azalmakta olduğu düşünülmüştür.
Hastane değiştirmelerinin en önemli nedeninin ise bir problem yaşadıklarında ve istenilen branşın olmaması doğrultusunda olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sebeple hastanelerde yaşanılan sorunların ve branş/yan dal sayısının fazla olmasının
hastane tercihlerini olumlu etkilediği düşünülmektedir.

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Uzun yıllar faaliyette olan ve hastane yönetimi ve sistemi oturmuş olan hastaneleri tercih edip gelen hastaların hastaneyle ilgili tatmin düzeyi daha yüksek olup beklentileri ve hastane dışı faktörlere ilişkin önem dereceleri de daha düşük
olması kökleşmiş kurumlarda hasta ihtiyaçlarının daha çok karşılanabilir düzeyde olduğunu düşündürtmektedir.
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Hastaların memnun ayrılmalarının hastane tercih sebebini olumlu etkilemeleri hasta memnuniyetinin önemini ortaya
koymaktadır. Bu sebeple hastanelerin hasta memnuniyeti üzerine odaklanması ve iyileştirme çalışmaları yapması önerilmektedir. Böylece hizmet kalitesi, hastane tercihi ve hasta memnuniyeti sürekli istenilen seviyelerde olabileceği düşünülmektedir.
Araştırma belirli bir hastanede ve yatan hastaların yakınlarına uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Bu parametreler değiştirilerek yapılacak farklı çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşılarak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve hasta memnuniyetine
rehberlik yapacak bilgiler elde edilebileceği düşünülmektedir.
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Bunun en önemli nedeni, insan hayatının ve sağlığının maddi karşılığının ölçülememesidir. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle yöneticiler açısından çalışan sağlığı ve güvenliğinin önemi her geçen
gün artmaktadır. Çalışanların, güvenliklerinin yönetim için önemli
olduğunu hissetmesi performans ve verimliliği açısından önemlidir.
Bu çalışma, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
ebe, hemşire, sağlık memuru, teknisyen/tekniker olarak görev yapan sağlık personelinin ‘Yönetimin, çalışan güvenliği algı düzeyini’
değerlendirerek çalışanlar üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından
hazırlanan anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan
anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcılara ilişkin sosyo-demografik nitelikte ifadeler, ikinci bölümde ise güvenlik
kültürüne ilişkin ifadeler bulunmaktadır. Çalışma sonucunda; İzzet
Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının yönetimin çalışan güvenliği algı değerlendirmesi, unvan,
cinsiyet ve eğitim durumuna göre farklılık göstermemektedir. Ancak
çalışan güvenliği kültürü algı değerlendirmesinin meslekte çalışma
yılı, çalıştığı birim ve çalışma şekilleri ile ilişkisine baktığımızda sonuçlar dikkat çekicidir.
Anahtar Kelimeler: Çalışan Güvenliği, Sağlık Çalışanı, Yönetim

Human security is one of the most basic needs which is an
indispansable and important factor for workers. The most important
reason for this is the in ability to measure the financial return of
human life and health. The importance of workers healt hand safety
is increasing day by day in recent years for managers. It is important
for performance and efficiency of workers if they feel that their
safety is important for manager. This study determined the effect
of “Managers’ level of perception of workers’ safety” on Bolu İzzet
Baysal Training and Research Hospital midwives, nurses, health
officers, technicians / technicians who served as healthpersonnel.
Researchers questionnaire method is used for data collection. The
questionnaire used in this study consists of two parts. In the firstpart,
socio-demographic characteristics of participants were asked; in
these condpart questions were asked associated with safety culture.
In conclusion managers’ level of perception for workers’ safety does
not varies according to the irtitle, gender, and educational status
at Bolu İzzet Baysal Training and Research Hospital. On the other
hand results of determination of workers’ safety culture level of
perception according to working years in the profession, working
unit, and working mode was found well-remarked.
Keywords: Staff Safety, Health Workers, Management

SONUÇ
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MANAGEMENT, EMPLOYEES SAFETY EVALUATION OF
PERCEPTION OF EYE EMPLOYEES
İnsan olmanın gerektirdiği en temel ihtiyaçlarından olan güvenlik
ihtiyacı karşılanması zorunlu vazgeçilemez önemli bir faktördür. SUMMARY
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ÖZET

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğine göre sağlık işletmelerinin iş kazaları ve meslek
hastalıkları açısından en riskli grup olan ‘çok tehlikeli’ sınıfına dâhil olması, sağlık işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin
önemini ön plana çıkarmaktadır. Çok tehlikeli işyeri sınıfında olan hastanelerin yönetimine büyük sorumluluk düşmektedir. Ülkemizde 2003 yılında yürütülmeye başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programının temel hedefleri arasında çalışanlarının
yüksek motivasyonla ve güvenli ortamlarda çalışmalarının sağlanması yer almaktadır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik”(14.05.2012) ve “Hastane Hizmet Kalite Standartları”
çerçevesinde sağlık kurumlarında daha da etkili şekilde uygulanmaktadır. Sağlıkta Kalite Standartları, Kurumsal Hizmet
Yönetiminin “Yönetim Hizmetleri” bölümü kapsamında;
01.01.58.00 “Çalışan memnuniyeti anketi uygulanmalıdır”,
01.01.60.00 “Çalışanların görüşleri alınmalı değerlendirilmelidir”,
01.01.16.02. “Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması”,
01.01.43.00. “Çalışan güvenliği açısından düzenlemeler yapılmalıdır”,
01.01.43.01. “Bölüm bazında risk değerlendirmesi yapılmalı; şiddet, iletişim konularını kapsamalıdır”,
01.01.43.02. “Bölüm bazında tespit edilen risklere yönelik çalışan güvenliği için koruyucu önlemler alınmalıdır.”
şeklinde yer almaktadır. Çalışanların, çalışma alanlarında karşılaştıkları fiziksel, kimyasal, psikolojik problemlerin analiz
edilmesi, önlem alınması, veri toplanması ve tekrarların önlenmesi için gerekli çalışmalara ilgili standartlarca yön veril-
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mektedir. Çalışan gözüyle yönetimin çalışan güvenliği algısını ve mevcut durumu ortaya koyarak, çalışan güvenliğiyle ilgili
yapılacak planlamaya yol göstermesi amacıyla yaptığımız çalışmamızda İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık
çalışanlarına ait en az puan alan şu üç ifade dikkat çekmektedir:
1.

“Yönetim, çalışanların görüşüne önem verir”

2.

“Çalıştığım birimde yapılan düzenlemelerde görüşüm alınır”

3.

“Yönetim, çalışanların kurumdan ayrılmalarını azaltıcı önlemler alır” ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadelerin hepsinin ortak bir başlık altında toplandığı görülmektedir: “Çalışan görüşünün alınması.” Çalışmamız, yapılan iş ve
işlemlerde çalışan katılımının sağlanmadığı ya da çalışana bunun hissettirilmediğini ortaya koymaktadır. Mevzuata
göre çalışanların zorunlu olarak alması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri yönetim için çalışana yapılan bir
yatırım olarak görülmeli ve çalışanın aktif katılımı sağlanmalıdır. Düzenli olarak toplanan İş Sağlığı ve Güvenliği kurulunda bulunan çalışan temsilcilerinin çalışanlarla iletişimi güçlendirilmeli, saha ile yönetim arasında aktif iletişim
kanalı oluşturulmalıdır. Kurul gündemi oluşturulurken çalışan temsilcisi tarafından çalışanların fikir, görüş ve önerileri alınmalı, toplantıda konuşulan konular, alınan kararlar çalışanlarla paylaşılmalıdır. Bu tür yaklaşımlarla hem
Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları hem de İş Sağlığı ve Güvenliği gerekleri çalışanların katılımı ile yerine getirilmiş
olacaktır.

Kaliteli sürdürülebilir hizmetin sağlanmasında insan kaynağının rolü büyüktür. Çalışanların kendini güvende hissetmesi, yönetimin çalışan güvenliğine önem verdiğini hissetmesi çalışanın verimliliğini ve motivasyonunu arttıracaktır. Tablo 6’daki ifadelere verilen cevaplar da bu yöndedir. Öztürk ve arkadaşlarının yapmış olduğu “Hastanede Çalışan Sağlık
Personelinin İş Güvenliği” (2012) konulu çalışmada yoğun bakım ve ameliyathanede çalışan hemşirelerin iş güvenliğini
yetersiz bulduklarını ifade etmiştir. Öztürk ve arkadaşlarının çalışmasının aksine bizim çalışmamızda çalıştığı birimi “doğum salonu, yoğun bakım, ameliyathane” olarak belirtenlerin yönetimin çalışan güvenliği algı düzeyi değerlendirmesinde
diğer birimlere göre belirgin oranda yüksek çıkmıştır. Algı düzeyi yüksek olanların özellikli birimlerde görev yapan sağlık
personeli olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sebebinin özellikli birimlerde çalışan sağlık personellerinin hastane yönetimi
ile daha fazla iletişim halinde olduğu, yönetimin bu birimlerle çeşitli sebeplerle daha fazla iletişime geçtiği düşünülmektedir. Bu birimlerde yapılan iş ve işlemlerin hayati önemi olduğu ortadadır. Yaşanan aksaklıklara, problemlere ve ihtiyaçlara daha hızlı çözüm ve cevap getirilmesi gerekmektedir. Bu gerekliliğin özellikli birimlerde görev yapan personellerin
yönetimin, çalışan güvenliği algısını olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Ancak hastanede hizmet veren tüm birimlerin birbiriyle ilişkili olduğu, bir zincirin birer halkası olarak hizmet verdiği yaklaşımıyla bakacak olursak, hizmetin kalitesi
en zayıf halkadır. Dolayısıyla özellikli birimlerle kurulan iletişim ve işbirliğinin tüm birimlerle sağlanması gerekmektedir.
Hastanenin tüm çalışanlarına bunun hissettirilmesi, yapılan her işin değerli olduğunun, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin yönetim için önemli olduğunun vurgulanması gerekmektedir.
Çalışmada çalışma saatlerine göre yapılan değerlendirmede vardiya usulü çalışanların ifadelerinin en düşük puan alması, yukarıda belirttiğimiz çalışılan birim ile ilgili değerlendirmeyi desteklemektedir. Vardiya usulü çalışanların kurumun
oluşturduğu uygulama, kültür ve iletişimden uzak kaldığını söyleyebiliriz. Kesintisiz hizmet veren sağlık kurumlarının
dinamizmini 24 saat koruması gerekir. Mesai saatlerinde çalışmayan, nöbetlere gelen çalışanlar için hemşire masalarına,
panolara ve tedavi hazırlama odalarına bırakılacak dikkat çekici notlar, çalışan güvenliği toplantı raporları, nöbette meydana gelen iş kazası tutanaklarının bizzat kişiler tarafından ilgili birime teslim edilmesinin gerekliliği konusundaki notlarla
gece çalışan personel ve yönetim arasında bir bağ kuracak, iletişimi güçlendirecektir.
Çalışma yılına göre yaptığımız karşılaştırmada çalışma süresi fazla olanların çalışan güvenliği algı düzeyinin belirgin düzeyde yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Çalışanda bu algının oluşmasıyla birlikte, sunulan hizmetin kalitesi ve verimliliğinin artması sağlanacaktır. Çalışanlarda bu algının oluşması ve çalışanlara, çalışan güvenliğinin yönetim açısından
öneminin hissettirilmesi için yılların geçmesini beklemek yerine; en kısa sürede çalışanların uyum eğitimlerine başlayarak
iş sağlığı ve güvenliğinin önemi vurgulanmalı, yönetimin yaptığı toplantılarla, yapılan eğitimlerle ve verilen mesajlarla
devamlılığı sağlanmalıdır.
Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlar ışığında aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.
nn İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine çalışanların aktif katılımının sağlanması,
nn İşe yeni başlayanlara verilen uyum programlarında İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında; delici kesici alet yaralanmaları, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, iş kazası tutanağı, ramak kala olay bildirim formlarının vb. kullanımı,
temas yolu ile bulaş, sağlık taramaları gibi konulara ayrıntılı olarak değinilmesi,
nn Çalışan güvenliği kuruluna çalışan temsilcisi olarak iletişim konusunda yetenekli kişilerin seçilerek, çalışanlar ve
yönetim arasında çift yönlü iletişim kanalı oluşturmalı,
nn Yönetimin toplantı ve konuşmalar yaptığı özel günlerde çalışanların ve onların güvenliğinin yönetim için önemli
olduğuyla ilgili mesajlar verilmesi,
nn Yönetim ve çalışanlarla kurulan her türlü iletişim yolu ile (internet, telefon, yerel ağ vs.) çalışanlara kurul kararlarının duyurulması,
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nn Nöbet ve vardiya usulü çalışanlarla yönetim arasında dönem dönem etkinliklerin planlanması,
nn Çalışan güvenliği kurul toplantısı öncesinde gündem için çalışanların fikirlerinin alınması,
gibi uygulamalarla çalışanlar, yönetim için kendilerinin değerli olduğunu hissedecek ve bu da hastanede verilen hizmetin
kalitesine yansıyacaktır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre fizyolojik ihtiyaçlardan hemen sonra gelen güvenlik ihtiyacının önemi ve çalışanlar üzerindeki rolünü çalışmamız sonuçları göstermiştir. Çalışanların, güvenliği ile ilgili en büyük
beklentisi yönetim desteği ve yönetimle olan iletişim ihtiyacıdır.
Çalışmamız ışığında “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim için İhtiyaç mı? Zorunluluk mu? “ konulu bir çalışma yapılabilir.
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SAFETY OF HEALTH WORKERS: EXPOSURE TO BLOOD
AND BODY FLUIDS EVALUATION OF STATE
Modern toplumun en önemli göstergelerinden biri olan sağlık hizmetlerinin sunulması sürecinde, kalite kavramının önemi gün geç- SUMMARY
tikçe artmaktadır. Özellikle son yıllarda, sağlık alanında öncelikli
bir kavram haline gelen kalite sürekli iyileşmeyi kaçınılmaz bir hale
getirmiştir. Her gün, sağlık bakım çalışanları, kan ve vücut sıvılarının
sıçraması nedeniyle kanla geçen ölümcül patojenlerle karşılaşmaktadır. Sağlık çalışanlarının binlercesinde ise Hepatit B, Hepatit C ve
AIDS ile birlikte çok sayıda başka ciddi enfeksiyonlar gelişmektedir.
Bu çalışma, sağlık çalışanlarının kan ve vücut sıvılarına maruziyet bildirimlerinin ne düzeyde olduğu ve bu konudaki hassasiyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla uygulamaya giren hizmet kalite
standartları indikatör yönetimi, verilerin istatistiksel olarak ortaya
çıkmasına ve analiz edilmesine olanak sağlamaktadır.

Bu nedenle Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki
01.Ocak.2013-31.Mart.2015 arasındaki 27 aya ait bildirimler değerlendirilmiştir. Veriler toplanmaya başlamadan önce tüm çalışanlar
eğitime tabi tutulmuş ve bu olaylarla karşılaşıldığında neler yapmaları gerektiği anlatılmıştır. Çalışanların bu konudaki bildirimleri ve
sonrasındaki takipleri yapılmış ve üçer aylık periyotlar halinde kalite birimine raporlanmıştır. Çalışanların bu konuda duyarlı oldukları
gözlenmiş fakat kan ve vücut sıvıları ile bulaş bildirimlerinin çok az
sayıda olduğu sonucuna varılmıştır. Değerlendirilen veri sonuçları
çalışan güvenliğinin korunması amacıyla önemli bir yol göstericidir.
Bu kapsamda kan ve vücut sıvılarının sıçramalarının çalışanlar tarafından bildirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması çalışan güvenliği
açısından büyük önem arz etmektedir. Çalışanların kişisel koruyucu
önlemlere dikkat etmelerine ve kişisel koruyucu ekipman kullanmalarına rağmen, kan ve vücut sıvılarının sıçramalarını mesleklerinin
bir parçası olarak görmeleri nedeniyle önemsemeyip bildirimde bulunmadıkları için az olduğu kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kalite indikatörleri, Kan ve vücut sıvıları,
Sıçrama

One of the most important indicators of modern society in the process of presentation of health services concept of quality is increasing its importance day by day.In recent years, continuous improvement in competitiveness has become in evitable which has become
a dominant concept of especially in health sector Undoubtedly there
is there has an important place of notification of adverse events and
preventing from repeating by root cause analysing on continuous
improvement studies. Everyday, healthcare workers come across
with deathful pathogens that pass by blood due to saltation. In
case, in thousands of healthcare workers, in company with Hepatitis
B, Hepatitis C, AIDS, in a large number of the another serious infections have been developed. Our study has been made with the intent
of evaluating sensibility in this subject and to determine their declarations in which level. With intent to increase the quality of health
services in our country, service quality standards indicator management data, which has been put into practice, provide opportunity to
come forward and to analyse them. Because of this reason, the declarations that belong to 27 months between 01.01.2013-31.03.2015,
in Ankara Atatürk Training and Research Hospital. Before collecting
data, by training all the workers, what to do when one will come
across with these events, has been explained. Declarations of the
workers at this subject and their followings after that, has been
made by infection nurses and, it has been reported to quality unit in
three at a time - month periods. It has been observed that the workers are sensitive at this subject, but, it has been concluded that the
declarations of infection with blood and body liquids are in very few
number. Evaluated data results are an important guideway, with the
intent to protect worker’s security. Within this scope, reporting the
penetratıng stab wounds and, bounces of blood and body fluids by
workes and taking the necessary precatution, present a great importance from the point of workers’ security. Although the workers pay
attention to personal life saver precautions, it has been come to the
inference that, bounces of blood and body fluids are in short supply
becuse they have not given prompt notice without attaching importance to them, for the reason that they see the encountered bounces
as part of their occupation, in case penetratıng stab wounds have
been became realty because of their instant inattentiveness, but, the
declarations rates have a better level.
Keywords: Quality ındicators, Blood and body fluids, Splashing
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SONUÇ
2013 yılında 9 kişide, 2014 yılında 23 kişide ve 2015 yılında 5 kişide kan ve vücut sıvılarına maruziyet yaşanmıştır.
Kan ve vücut sıvıları ile maruziyet 2013’te sırasıyla ameliyathane ve yoğun bakımda, 2014’te kan alam ve yoğun bakımda,
2015’te hemodiyaliz ünitesinde en çok yaşanmıştır.
Kan ve vücut sıvıları ile maruziyet sırasıyla hemşirelerde ve stajerlerde diğer meslek gruplarından daha çok yaşanmaktadır.

değerlendirmesini ve sonraki basamakları görmesini sağlar. Bu nedenle bildirim sisteminin öneminin eğitimlerle çalışanlara anlatılması, çalışma alanlarına gidilerek hatırlatmaların yapılması ve çalışanların sürekli ulaşabilecekleri bir yerde
yaralanma ve maruziyet bildirim formlarının bulundurulması gerekmektedir.
Bu çalışma boyunca, çalışanların kan ve vücut sıvılarına maruziyet durumunda oldukça duyarlı oldukları gözlenmiş fakat
kan ve vücut sıvıları ile bulaş bildirimlerinin çok az sayıda olduğu sonucuna varılmıştır. Değerlendirilen veri sonuçları
çalışan güvenliğinin korunması amacıyla önemli bir yol göstericidir. Bu kapsamda kan ve vücut sıvılarının sıçramalarının
çalışanlar tarafından bildirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması çalışan güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.
Çalışanların kişisel koruyucu önlemlere dikkat etmelerine ve kişisel koruyucu ekipman kullanmalarına rağmen, kan ve
vücut sıvılarının sıçramalarını mesleklerinin bir parçası olarak görmeleri nedeniyle önemsemeyip bildirimde bulunmadıkları için az olduğu kanaatine varılmıştır.
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kapsamda kan ve vücut sıvılarının sıçramalarının çalışanlar tarafından bildirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması çalışan
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ÖZET
Özellikle sanayide uygulanan TKY, yoğun rekabet ortamında işletmeler için stratejik öneme sahiptir. Bu nedenle hizmet pazarlamasında da artık benimsenmeye başlanmıştır. TKY’de tüm süreçlerde
gerçekleşen öğrenme ile birlikte yenileşme ve daha iyiye ulaşma eğilimi, etkinliği ve verimliliği beraberinde getirmektedir. Müşteri memnuniyeti ise etkinlik ölçümlemesinde rol oynayan önemli bir veridir.
Çalışmada Sivas Devlet Hastanesi’nde yatarak sağlık hizmeti alan ve
taburcu olmuş 396 hasta üzerinde memnuniyet anketi uygulanmış
ve sonucunda hastanenin müşteri bakış açısıyla TKY uygulamalarını
etkin bir şekilde kullanıp kullanmadığı sorusuna cevap aranmıştır.
Anket formunda, faktör analiziyle elde edilen 9 faktörden oluşan 63
soru yer almaktadır. Hastaların hangi faktörlere dayanarak hastaneyi tavsiye ve tekrar tercih ettiklerinin analizi yapılmıştır. Sunulan
sağlık ve bakım hizmetlerinden hangilerinde tatmin seviyesinin düşük olduğu ve bu süreçte neler yapılması gerektiğinin cevapları sunulmuştur. Çalışmada müşteri (hasta) bakış açısıyla hastanenin TKY
uygulamalarını etkin kullanabildiği ancak bazı süreçlerde eksikliklerin olduğu sonucuna varılmıştır. Gelecekte yapılacak finansal, içsel
ve öğrenme/yenilik bakış açılarıyla elde edilecek ölçümlemeler bu
çalışmayla birleştirilerek hastanede TKY uygulamalarının ne derece
etkin ve doğru hayata geçirildiğinin cevabını sunabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Toplam Kalite Yönetimi, Rekabet, Sağlık
Hizmetleri, Hasta Memnuniyeti, Hizmet Kalitesi

PATIENT SATISFACTION IN THE CONTEXT OF TOTAL
QUALITY MANAGEMENT (AN EXAMPLE OF SIVAS
STATE HOSPITAL)
SUMMARY
In particular, TQM applied in industry is of strategic importance
for the company in a highly competitive environment. Therefore
currently the service marketing began to adopt TQM. The tendency
to learn with the aim of reaching better and innovation that occur in
all TQM processes brings effectiveness and efficiency. The customer
satisfaction is an important data to measure effectiveness. In this
study, satisfaction survey was applied on 396 inpatients discharged
at Sivas State Hospital and as a result the answer has been sought
whether hospital uses TQM effectively or not from the point of view
of the customer. Survey form includes 63 questions obtained through
factor analysis consisting 9 factors. Factors on which patients base
their recommendation and preference of hospital are analyzed. .the
survey of what health and care services which are provided have
low level of satisfaction and what should be done in this process
are presented. In this study, it has been found that the hospital can
use the TQM applications effectively but it possesses deficiencies on
some occasions from the point view of the customer (patient). In
the future, measurements that will be obtained through financial,
internal business and innovation and learning perspectives will
be combined with this study and answer of how effectively and
accurately the TQM applications are put into effect in the hospital
will be presented.
Keywords: Total Quality Management, Competition, Healthcare,
Patient Satisfaction,Service Quality

SONUÇ
TKY’nin başarılı bir şekilde uygulanması, daha etkin ve verimli süreçlerin tasarlanmasını sağlayarak ürün ve hizmet kalitesini artırmakta, kaynak israfını azaltmakta ve böylelikle yüksek verimliliği beraberinde getirmektedir. Bu kazanımlara ek
olarak Yunis ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada (Yunis vd., 2013: 707) TKY’nin rekabet avantajı elde etmede ve korumada
stratejik bir kaynak olduğu görülmektedir.
Sivas Devlet Hastanesi yöneticileri süreçlerde Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi’ni benimsediklerini söylemişlerdir. Müşteri (hasta) bakış açısıyla ortaya çıkan tatmin düzeyi, uygulamada hastanenin başarılı olduğu sonucuna ulaştırabilir. Ancak
TKY bütün süreçleri optimize etmeye odaklı bir felsefe olduğundan, tatmin düzeyi “vasat”a yakın çıkan “kadın doğum septik”, “kadın doğum ameliyat” ve K.B.B” servislerinde değişime gidilmesi gerektiği sonucuna ulaşılabilir. Yine hastanenin,
hastalarla etkin iletişimin sağlandığı bir tedavi süreci gerçekleştirmesi gerekliliği tatmin düzeyinde önemli bir rol oynamaktadır. Bunlarla beraber çalışan personelin, koordineli bir şekilde çalışması ve sahip oldukları tutum ve davranışlarının
iyileştirilmesi hasta memnuniyetini artırmada etkinliği sağlayacaktır. “Yemek” faktörünün tekrar tercih ve başkalarına
tavsiye konusunda önemlilik payına sahip olması, yemek hizmetinin sağlanmasında da önlemler alınması gerekliliğini
ortaya koymaktadır. Tatmin düzeyinde “sosyal tesis” fakötöründen (3,942) sonra en düşük memnuniyet seviyesine sahip
olan “yemek” faktörü ( 3,960) gelmektedir. Özetle yemek hastaların manevi ve fiziki iyileşmesinde önemli bir etkendir
ve tedavi ve bakım sürecinin bir parçası olan yemeklerin temizliğinin, lezzetinin, sıcaklığının ve sunumunun beklenilen
düzeyde olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca yemek hizmeti sağlayan personelin de nazik bir iletişim içinde bulunması
gerekmektedir.
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Görüldüğü gibi TKY uygulamalarında istenilen başarıyı elde etmek için, sağlık hizmeti sağlayıcıları bir sistem olan hastanenin bütün süreçlerinde iyileştirmeye gitmelidir. Sürece değer katan bütün faaliyetler konusunda, paydaşlara gerekli
bilgiler verilmeli ve eğitilmelidirler. Sonuçta elde edilecek etkinlik hasta tatminini artırmada stratejik bir önem taşımaktadır.

Varılan bu sonuçla beraber bundan sonraki süreçte, çalışmamızda müşteri (hasta) bakış açısıyla TKY uygulamalarının
başarılı olduğu söylenebilen Sivas Devlet Hastanesi’nde bu sonucu desteklemek için diğer bakış açılarıyla (içsel bakış
açısı, finansal bakış açısı, öğrenme/yenilik bakış açısı) (Kaplan ve Norton, 1992: 72) sistemin ele alınması ve ölçümlenmesi
Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının Sivas Devlet Hastanesi hizmetlerinin optimizasyonu üzerindeki etkisini açığa
çıkarmada yardımcı olacaktır.
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Sivas’ta 2 kamu, 1 özel ve 1 de üniversite hastanesi sağlık hizmeti sunmaktadır. Bu nedenle hastaların tercih alternatifleri
azdır. Bu bağlamda alıcıların gücünün zayıflaması şehirdeki hastaneler için bir avantaj oluşturmaktadır. Sağlık sektöründe rekabetin yerel kalması hastane süreçlerinin iyileştirilmesinde yavaş hareket edilmesini beraberinde getirmektedir.
Ancak TKY’de hedef en iyiye ulaşmak olduğundan sürekli gelişme ve öğrenmeyle beraber mükemmele doğru bir yolculuk
vardır. Bu nedenle özellikle yerel rekabetin gözlendiği ve az olduğu sağlık sektöründe dahi yönetim ekonomideki en iyi
olma eğilimini her zaman barındırmalı ve bu yönde hareket etmelidir.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Sağlık alanında diğer sektörlerdeki gibi alıcıların gücüne odaklanıldığında daha farklı bir yapı görmek mümkündür. Küresel olarak sağlık alanında tüketicilerin, sağlayıcılar ve tedaviler hakkında seçim yapma şansının pek olmaması ve ellerindeki kısıtlı bilgi düzeyi göz önüne alındığında tüketici bilinçli kararlar alacak durumda değildir (Porter, 2010: 447). Bu da
müşteri olarak tanımladığımız hastaların “alıcı gücü” penceresinden zayıf olduğunu bize göstermektedir ve hastanelerin
hastalara karşı ellerinde bulundurdukları bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. TKY’nin müşteri odaklılık kavramının,
bu bağlamda sağlık kuruluşlarında biraz daha fonksiyonundan uzaklaştığı söylenebilir.
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EVALUATION OF PATIENTS ATTENDING TO
EMERGENCY SERVICE WITH PSYCHIATRIC DISORDERS
Acil servislere çok sayıda psikiyatrik hastalık tanısı ile başvuru olACCORDING TO ICD-10
maktadır. Biz bu çalışma ile acil serviste psikiyatrik hastalık tanısı
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ÖZET

alan hastaların değerlendirilmesini amaçladık.

SUMMARY

Çalışmamızda Burdur Devlet Hastanesi acil servisine 01.09.2014 ve
31.08.2015 tarihleri arasında toplam 2931 olgunun ICD-10’a göre
psikiyatrik hastalık tanısıyla başvurduğu saptandı. Bu olguların
%41,2’si (n:1209) erkek, %58,8’si (n:1722) kadın olarak belirlendi.
Olguların yaş ortalaması 38,53 (±18,20) olarak bulundu. Sonbahar
mevsiminde erkeklerde artan başvuru oranları mevcuttu (p:0,01).
%0,8 (n:23) hastanın yatışı yapıldı, %1,6 (n:46) hastaya konsültasyon istendi ve %0,4’ü (n:13) hasta sevk edildiği bulundu. Cinsiyetlere göre konsültasyon isteme oranlarına ve yatışlara bakıldığında
erkek cinsiyette anlamlı fark bulundu (p:0,034-p:0,015).

A large number of patients diagnosed with psychiatric disorders
are registered to emergency services. In this study, we aimed to
evaluate the patients who diagnosed with psychiatric disorders in
the emergency department.

Acil servislerde çok sayıda psikiyatrik hastalık tanısı ile başvuru
olmakta fakat bu hastalara yeterli değerlendirme ve yönlendirme
yapılmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Acil servis, psikiyatrik hastalıklar

In our study, a total of 2931 patients who have psychiatric disorders
according to ICD-10 referred to Burdur State Hospital emergency
service between 01.09.2014 and 31.08.2015. 41,2% (n:1209) of these
patients were male and 58,8% (n:1722) were female. The mean age
of the patients was 38,53 (±18,20). Increased emergency admission
rates in autumn for men detected (p:0,01). %0,8 (n:23) of the patients
were hospitalized, %1,6 (n:46) of the patients have consultations,
%0,4 (n:13) of the patients were referred to another hospital. When
consultation rates and hospitalization rates compared according to
gender, being male has significant difference (p:0,034-p:0,015).
Patients with psychiatric disorders are visiting emergency
departments with increasing numbers but insufficient evaluations
and referrals for these patients are being done.
Keywords: Emergency service, psychiatric ilnesses

SONUÇ VE ÖNERİLER
Acil servislere başvuran psikiyatrik hastalık tanısı olan olgular acil servislerde önemli bir yer teşkil etmektedir. Buna karşın acil servislerde psikiyatri konsültasyonu istenme oranı, psikiyatri servislerine yatış ve sevk oranı son derece düşüktür.
Acil servislerde uygun değerlendirmenin ve yönlendirmenin yapılmaması tekrarlayan başvuruları artırmakta ve uygun
tedavinin gecikmesine neden olmaktadır.
Acil servislere başvuru yapan psikiyatrik hastalık tanısı alan hastalardan uygun hikaye alınmalı, fizik muayene yapılmalı ve
gerektiğinde uygun konsültasyon istenmelidir. Bu hastalar psikiyatri polikliniklerine ve toplum ruh sağlığı merkezlerine
yönlendirilmelidir.
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ÖZET
Laboratuvar hatalarının büyük çoğunluğu preanalitik evrede gerçekleşmektedir. Preanalitik hatalar çoğunlukla analiz için uygun olmayan numunelerin elde edilmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada,
toplam ve nedenlerine göre reddedilen numune sıklığının belirlenmesi ve altı sigma ile değerlendirilmesi amaçlandı. Ayrıca reddedilen numune sıklığının, ayaktan başvuran ve yatan hastalar ile rutin
ve acil hastalar ayrımı yapılarak ayrı ayrı belirlenmesi amaçlandı.
Retrospektif olarak tasarlanan bu çalışmada, 1 Ocak 2015 ile 30
Eylül 2015 tarihleri arasında kabul ve reddedilmiş olan numuneler
laboratuvar bilgi yönetim sisteminden elde edildi. Toplam numune
ret oranı %0.29 olarak hesaplandı. Pıhtılı numune (%37.97), hemolizli numune (%30.06) ve kan/antikoagulan oranında uyumsuzluk
(%12.66) en sık ret nedenleri olarak belirlendi. Yatan hastalar ve
acil hastalarda daha yüksek ret oranı belirlendi. Toplam ret sayısı
için sigma değeri 4.4 olarak hesaplandı. Ret nedenlerine göre ayrı
ayrı hesaplanan sigma değerleri 4.4 ile 5.9 arasında bulundu. Sigma
değerleri yatan hastalar ve acil hastalara ait toplam ret sayısı için
daha düşük belirlendi. Sonuç olarak laboratuvarımızdaki toplam ve
nedenlerine göre reddedilen numune sıklığı altı sigma ile değerlendirildiğinde herhangi bir düzeltici önleyici faaliyet gerektirmeyen süreç performansı belirlenmiştir. Buna ilaveten, yatan hastalar ve acil
hastalarda daha düşük sigma değerleri tespit edildiğinden dolayı
bu hasta gruplarında numune reddinin daha sıkı takip edilmesinin
gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Altı sigma; laboratuvar hataları; preanalitik
evre; reddedilen numuneler

THE EVALUATION PREVALENCE OF REJECTED
SAMPLES USING SIX SIGMA
SUMMARY
Preanalytical phase is the most common source of laboratory
errors. Preanalytical errors generally cause unsuitable samples
for analysis. This study was aimed to evaluate the prevalence and
type of rejected samples using six sigma. In addition, the prevalence
and type of rejected samples were compared between inpatient
and outpatient as well as between routine and stat patients. The
number and type of rejected samples were collected by laboratory
information system from 1 January to 30 September 2015. The ratio
of total rejected samples was 0.29%. The most frequent reason for the
rejection was the clotted specimen (37.97%), followed by hemolyzed
samples (30.06%) and incompatibility of blood / anticoagulant ratio
(12.66%). The frequency of rejected samples was higher in inpatient
and stat patients than outpatients and routine patients, respectively.
Sigma value was calculated as 4.4 for total rejected samples. Sigma
values were lower in inpatient and stat patients compared to those
of outpatient and routine patients, respectively. In conclusion, when
evaluated the prevalence of rejected samples using six sigma, it
was determined that any corrective and preventive action was not
required. In addition, it was concluded that the rejected samples in
inpatients and stat patients were more closely monitored.
Keywords: Laboratory errors; preanalytical phase; rejected
samples; six sigma

SONUÇ
Tanı ve tedavi yönetiminde tıbbi laboratuvarın kullanım oranı yaklaşık %70 kadardır (Plebani, 2006: 44). Bu oran, test
sonuçlarındaki hataların hasta güvenliğini ne ölçüde etkileyeceğini bariz bir şekilde göstermektedir. Bu bağlamda, doğru
test sonuçlarının elde edilmesi için, test isteminden başlayıp sonuçların raporlanmasına ve hatta değerlendirilmesine
kadar ki tüm laboratuvar süreçlerinin kalite performanslarının sürekli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Laboratuvar hataların büyük bir kısmı genel kanının aksine analitik evre dışında preanalitik ve postanalitik evrede gerçekleşmektedir. Preanalitik evredeki hatalar, genellikle analiz için uygun olmayan numunelere neden olmaktadır. Hatalı test
sonuçlarının oluşmasını engellemek için klinik laboratuvarlar uzmanları numunelerin kabul ve ret kriterlerini belirlemekle yükümlüdürler. Ayrıca, reddedilen numune sıklığının sürekli olarak belirlenerek gerektiğinde hata sıklığını azaltmayı
hedefleyen düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılması gerekmektedir.
Bu çalışmada, laboratuvarımızda dokuz ayı kapsayan zaman periyodunda reddedilen numune sayısının toplam numune
sayısına oranı %0.29 olarak bulundu. Reddedilen numuneler arasında, en sık ret nedeni pıhtılı numune olarak belirlendi.
Hemolizli numune ve kan/antikoagulan oranında uyumsuzluk diğer en sık ret nedenleri idi.
Reddedilen numune sıklığının belirlendiği daha önceki çalışmalarda en sık rastlanan ret nedeni olarak farklı bildirimler
bulunmaktadır. Öyle ki, Ana-Maria Simundic ve ark. (Simundic vd., 2010: 48) tarafından hemolizli numune; Atay ve ark.
(Atay vd., 2014: 48) tarafından yetersiz hacim ve Guimarães ve ark. (Guimarães vd., 2012: 45) ile Lay ve ark. (Lay vd., 2014:
47) tarafından ise pıhtılı numune çalışmalarında en sık ret nedeni olarak bildirilmiştir.
Numunelerin ret nedenlerini tanımlayıp ardından rastlanma sıklıklarını ölçtükten sonra numune reddine neden olan
süreçlerin performansının belirlenmesi için verilerin analiz edilmesi gerekmektedir. Analiz için en kolay yöntem kalite
indikatörlerinin -ki bu çalışmada reddedilen numune sıklığıdır- bir hedef değer ile kıyaslanmasıdır. Ancak; toplam veya
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nedenlerine göre reddedilen numune sıklığı için uzlaşıya varılmış bir hedef değer bulunmamaktadır. Ayrıca, reddedilen
numune sıklığının belirlendiği çalışmalara göre laboratuvarlar arasında ret nedenlerinin rastlanma sıklığı oldukça heterojenite göstermektedir. Bu heterojenite, diğer laboratuvarlardan elde edilen oranlardan yararlanılarak bir hedef değer
belirlenmesini kısıtlamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada çeşitli nedenlerle numune reddine neden olan süreçlerin değerlendirilmesi alternatif olarak altı sigma kullanılarak gerçekleştirildi.

Ayaktan başvuran ve yatan hasta ile rutin ve acil hastalara ait reddedilen numune sıklığı için ayrı ayrı altı sigma değerleri
hesaplandığında, 4 ve daha büyük sigma değerleri belirlendi. Bu değerlere göre, süreç performansında bu ayrımlar yapıldığında da herhangi bir yetersizlik belirlenmedi. Ancak; yatan hastalar ve acil hastalarda daha düşük sigma değerleri
tespit edildi.
Sonuç olarak laboratuvarımızdaki toplam ve nedenlerine göre reddedilen numune sıklığı altı sigma ile değerlendirildiğinde herhangi bir düzeltici-önleyici faaliyet gerektiren bir durumun olmadığı belirlenmiştir. Buna ilaveten, ayaktan başvuran ve yatan hastalar ile rutin ve acil hastalarda rastlanan numune reddi için ayrı ayrı altı sigma hesaplandığında yatan
hastalar ve acil hastalarda daha düşük sigma değerleri hesaplandığı için bu gruplarda numune reddinin daha sıkı takip
edilmesi gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır.
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ÖZET
Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 23 Sağlık kuruluşunda görev yapan personellerin motivasyonuna etki eden
faktörler ile çalışanların demografik özellikleri arasındaki ilişkileri ve
iş ortamında hangi motivasyon faktörlerinin verimlilik üzerine etkili
olduğunu belirlemektir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak
anket yöntemi kullanılmış olup 1634 hastane çalışanı çalışmaya
katılmıştır. Elde edilen veriler ortalama, standart sapma ve F testi
ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 16 istatistik paket
programından faydalanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda sağlık kuruluşu çalışanlarını motive eden faktörlerin cinsiyet, eğitim
durumu, unvan, ekonomik durum ve meslekteki çalışma sürelerine
göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Sağlık kuruluşu çalışanlarının problemlerini ve beklentilerini dikkate almak gerekmektedir.
Beklentilerine cevap verilen, ekonomik refah içerisinde yaşayan, yöneticileri ve amirleri tarafından takdir edilen, sevgi ve saygı gören
personelin motivasyonun artmaması için herhangi bir sebep yoktur.
Motive olmuş personel kurumunun daha iyi hizmet vermesine katkı
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Kuruluşları, Motivasyon, Motivasyon
Faktörleri

AN INVESTIGATION ON THE FACTORS AFFECTING
PERSONNEL MOTIVATION IN HEALTH FACILITIES
(CASE OF THE KONYA PROVINCE)
SUMMARY
To determine motivation factors and their relation to demographic
properties which affects personnel efficiencies in 23 health
institutions of the General Secretary of Konya Province Public
Hospitals Association. In this study, survey method was used and
1634 hospital personnel participated into the study. Data were
evaluated by average, standard deviation and F-test. SPSS 16
statistical program was used in the data analysis. According to the
research results, the factors that motivate health facility workers are
found to show differences as gender, education level, title, economic
welfare and professional working time. Health facility workers
problems and expectations must be taken into consideration.
There is no reason why the personnel’s motivation should not
increase when their expectations are met, live through in welfare
conditions, appreciated by their administrators and managers, and
be loved and respected. Motivated personnel would contribute to
his institution which will give better services.
Keywords: Health Institutions, Motivation, Motivational Factors

SONUÇ
İşletmelerin başarıları, insan unsurunun çok yönlü ve karmaşık yapısının iyi anlaşılmasına ve bu yapıya uygun çalışma
ortamının oluşturulmasına bağlıdır (Karakaya ve Ay, 2007; 55, Kıdak ve Aksaraylı, 2009:90). Sağlık çalışanlarının iş motivasyon düzeyinin yüksek olması sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşların daha iyi hizmet almaları için oldukça
önemli bir konudur (Tzeng, 2002: 877). Verimliliğin sadece modern teknolojiyle sağlanamadığı, aynı zamanda insan davranışlarının da önemli bir etken olduğu bilinmektedir. Bu sebeple hastanelerde verilen emek ve teknolojik hizmetlerin
kişisel olmasından dolayı, etkinliğin sağlanabilmesi için çalışan motivasyonunun yüksek düzeyde tutulması gerekir (Kıdak
ve Aksaraylı, 2009:90). Yapılan bu çalışmada, Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 23 sağlık kuruluşunda görev yapan çalışanların motivasyon düzeyleri saptanmış ve motivasyon faktörleri belirlenmiştir.
Çalışma, psikososyal, ekonomik ve yönetimsel motivasyon alt başlıklarından oluşmaktadır. Hastane çalışanları üzerinde;
psikososyal ve yönetimsel faktörlerin motivatör etkisi daha yüksek bulunmuştur. Hastane çalışanları üzerinde yapılan
bir çalışmada kurum içerisinde terfi ve takdir edilme yapılarının iyileştirilmesi önemli etkileri olan motivasyon faktörleri
olarak bulunmuştur (Ağırbaş vd., 2005: 348). Bu çalışmaya benzer sonuç Liu (2008: 30) tarafından da bulunmuştur. Liu
çalışmasında çalışan memnuniyeti üzerinde etkisi olan tüm faktörler arasında terfi fırsatlarının en önemli faktör olduğunu saptamıştır. Bu iki çalışmanın sonucu bulgularımızı desteklemektedir.
Araştırmamızda Kadın çalışanlarının motivasyonlarını etkileyen en önemli unsurun ekonomik motivasyon faktörü olduğu
tespit edilmiştir. Bunun nedeni; iş güvencesi ve düzenli para kazanma istekleri olarak değerlendirilebilir. Maaş, döner
sermaye, hizmet personelinin kadroya alınma ve diğer hakları konusunda yapılacak olan iyileştirmelerin motivasyon
açısından önemli etki göstereceği düşülmektedir.
Kişilerin aldığı eğitime uygun bir işte çalışıyor olması iş motivasyonu açısından önemlidir. Çalışmamızda lise mezunlarında; psikososyal ve yönetsel motivasyon alt faktörlerinde anlamlı çıkmış olup bunun sebebi olarak kişisel yetki ve güç
kazanma isteği, görevin devamlılığı ve yükselme hedeflerinin olmasından kaynaklandığı söylenebilir. İş yerinde kendini
geliştirme imkanı ve eğitim katılımlarının maddi ve manevi desteklenmesi motivasyon açısından önemli etki gösterecektir. Çalışanların unvanlarına göre yapılan değerlendirmede psikososyal ve yönetimsel alt faktörlerinde farklılık olduğu
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diğer meslek gruplarından (hizmet alımı personeli) kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bunun sebebi olarak takdir edilme, iş
güvencesi ile yaptığı işin yeteneklerine uygun olması olarak değerlendirilebilir. Ayrıca geliri giderinden az olan personellerin psikososyal ve yönetimsel alt faktörleri anlamlı çıkmış olup bunun nedeni olarak yönetimin, çalışanların görüşüne
değer vermesi ve çalışanların kendilerini güvende hissederek çalışması olarak değerlendirilebilir. Çalışmamızda sağlık
kuruluşu çalışanlarının mesleklerindeki toplam çalışma sürelerine göre psikososyal motivasyon alt faktörü anlamlı çıkmış
olup bunun sebebi olarak tükenmişliğin olmaması, takdir edilme beklentisi, kişisel yetki ve güç kazanma isteği olarak
değerlendirilebilir.
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Sonuç olarak demografik veriler ile motivasyonu arttıran faktörler arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Özveri ile
çalışan, hizmet sunduğu kişilerin yaşam kalitelerini kendi iş yaşam kalitelerinden daha üstün tutma gayreti içerisinde
olan sağlık kuruluşu çalışanlarının problemlerini ve beklentilerini dikkate almak gerekmektedir. Beklentilerine cevap verilen, ekonomik refah içerisinde yaşayan, yöneticileri ve amirleri tarafından takdir edilen, sevgi ve saygı gören personelin
motivasyonun artmaması için herhangi bir sebep yoktur. Motive olmuş personel kurumunun daha iyi hizmet vermesine
katkı sağlayacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, bir üç yaş arasındaki gelişimsel gecikmeleri
olan çocukların ailelerine verilen çocuk gelişimini destekleme amaçlı
danışmanlık hizmetlerinin faydasını belirlemektir. Çalışmaya, Eskişehir Devlet Hastanesi Çocuk Gelişim Ünitesine başvuran ve ilk
gelişimsel değerlendirme sonucunda gelişimsel gecikmesi olduğu
belirlenen doksan dört çocuk ve ailesi dâhil edilmiştir. Çocuk gelişimini değerlendirme aracı olarak “Denver II gelişimsel tarama testi”
kullanılmıştır. Çocuklar iki kez değerlendirmeye tabi tutulmuştur. İlk
değerlendirme sonucunda gelişimsel gecikmesi olduğu belirlenen
çocukların aileleri ile görüşülerek, çocuklarının gelişimlerini destekleyici etkinlik, davranış, materyal, oyun, oyuncak önerileri verilmiştir. Bu öneriler, uygulamalı veya sözel olarak anlatılmış ayrıca yazılı
biçimde de sunulmuştur. Ailelerin, bu önerileri yerine getirmeleri ve
bir ya da üç ay sonra tekrar kontrole gelmeleri istenmiştir. Çocuklara uygulanan son değerlendirme sonrasında, ilk test ve son test
sonuçları karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, ailelere verilen danışmanlık hizmetlerinin etkiliği olduğu belirlenmiştir. (p<0,05).
Ailelerin, çocuklarının gelişimleri ile ilgili bilgi sahibi olmaları, onların gelişimlerini destekleyici tutumlar içinde bulunmalarını sağlayabilir. Yapılan çalışmada da bu durum tespit edilmiştir. Çocukların yaşamlarının ilk dönemlerinde hastanelere sıklıkla başvuruyor
olmaları nedeniyle, hastane bünyelerinde çocuk gelişimi ile ilgili
çalışmaların yapılması, özellikle 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimlerinin desteklenmesi adına bir fırsat olarak görülmektedir.
Dünya sağlık örgütü de 0-6 yaş arasındaki çocukların en az dört
kez gelişimsel değerlendirmelerinin yapılmasını önermektedir. Bu
sayede gelişimsel gecikmelerin daha erken belirlenebilmesi; gerekli
yönlendirmelerin yapılabilmesi sağlanabilecektir.
Bu araştırmanın bulguları, sağlık sistemimiz bünyesinde, çocukların
ailelerine, çocuk gelişimini destekleme ile ilgili bilgi kazandırılmasının önemini vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Gelişimi, Gelişimin İzlenmesi,
Gelişimsel Gecikme, Çocuk Gelişimi Değerlendirme Testleri,
Gelişimsel Destek

EFFECT OF THE DEVELOPMENT SUPPORTIVE
COUNSELLING PROVIDED FOR CHILDREN HAVING
DEVELOPMENTAL DELAY
ABSTARCT
The purpose of this study is to determine the benefit of counselling
services intended for supporting child development provided for the
families of children between 1-3 years old and having developmental
delay. Ninety four children and their families applying to Eskişehir
Public Hospital Child Development Unit and determined as having
developmental delay as a result of the first developmental evaluation
were included in the study. “Denver II developmental screening test”
was used as the child development evaluation instrument. The
children were subjected to the evaluation twice. As a result of the
first evaluation, the suggestions for children development supportive
activities, behaviours, materials, games and toys were given to the
families of children determined as having developmental delay.
These suggestions were explained verbally and practically and
were presented in written. The families were asked to fulfil these
suggestions and come again for a check-up one or three months.
After the last evaluation applied to the children, the first test and
the last test results were compared. As a result of this study, it was
determined that the counselling services provided for the families
were effective (p<0,05).
The fact that the families are informed of their children development
can ensure that they act as supportive for their development. This
was confirmed in the study made. As the children frequently apply
to hospitals in the early periods of their life, making studies relating
the child development within the hospitals is seen as an opportunity
to support the development of children especially between 0-6 years
old. The world health organization suggests that the developmental
evaluation of children between 0-6 years old should be made at
least four times. Thus, determining the development delays earlier
and making necessary guidance can be provided.
The findings of this study emphasize the importance of informing
the families of children about the child development support within
our health system.
Keywords: Child Development, Development Monitoring,
Developmental Delay, Child Developmental screening test,
Developmental Support

SONUÇ
Bu çalışmada; çocukların gelişimlerinin değerlendirilmesi ve gelişimlerini destekleyici danışmanlık hizmetlerinin verilmesinin, çocukların sağlıklı gelişimleri üzerinde önemli düzeyde etkisi olduğu belirtilmiştir.
Özellikle ailelerin, çocuklarının gelişimleri ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmaları, çocukların normal gelişim göstermesinde ve gelişimsel gecikmelerinin giderilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Ailelerin, bu süreç içerisinde aktif
katılımlarının sağlanması, çocuk sağlığı ve gelişimine bütüncül yaklaşım içinde önemli hedeflerden birisidir.
Ailelerin, özellikle annelerin çocukları ile birlikte yapabilecekleri aktivitelerin görsel olarak sunulmasının, onların kendi-
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lerine olan güvenini artırdığı, verilen önerilere uymalarını olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir. Özellikle ilk kez çocuk
sahibi olan ailelerin, bu süreçten daha fazla fayda gördükleri düşünülmektedir.
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HEMŞİRELERİN MOTİVASYONUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÜNİVERSİTE VE
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FACTORS AFFECTING THE MOTIVATION OF NURSES:
A STUDY ON UNIVERSITY AND PUBLIC HOSPITALS IN
Sağlık işletmeleri sunulan hizmet, çalışan personel ve örgüt yapısı
IZMIR PROVINCE
olarak karmaşık ve farklılaşan örgütlerdir. Sağlık işletmelerinde hizmetin verimliliği ve kalitesini belirleyen işgücüdür. İşgücünün, yani
sağlık personelinin motivasyonunu arttırmak için uygulanacak araçların tespit edilmesi önemlidir.
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ÖZET

Bu çalışmada sağlık hizmetinin önemli bir parçası olan hemşireleri güdülemekte kullanılabilecek motivasyon araçlarının iki farklı
kurumsal yapıya sahip iş ortamında incelenmesi ve bunlara verilen önem düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda
kamu hastaneleri ve üniversite hastanesinde çalışan hemşireler arasından rastgele örneklem yöntemi ile seçilen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan toplam 500 sağlık personeli üzerinde araştırma
yapılmıştır. Araştırmada geçmiş yıllarda personel motivasyonunu
etkileyen faktörler üzerine yapılan bilimsel çalışmalardan derlenen
bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Toplanan veriler istatistiksel
yöntemlerle değerlendirilmiştir. Sağlık personelinin çalıştığı kuruma
göre ve demografik özelliklerine göre bazı motivasyon araçlarına
verdikleri önemin değiştiği, bazı motivasyon araçlarına ise benzer
düzeyde önem verildiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Motivasyon araçları, Hemşireler, Kamu
Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri

SUMMARY

Health facilities are complex and varying organizations in terms
of provided services, staff and organizational structure. The
determining factor of efficiency and quality of service in health
facilities is labor. It is crucial to determine the means to increase the
motivation of labor, id est healthcare staff.
This study aims to analyze motivation tools used to motivate
nurses, who constitute a crucial part of healthcare services, in two
workplace environments with different institutional structures. For
this analysis, a research was conducted on a total of 500 nurses,
selected by random sampling within the nurses working in university
and public hospitals and volunteered to join the research. A data
collection tool was compiled by reviewing previous scientific studies
on the factors affecting employee motivation, and used in the
research. Collected data was assessed with statistical methods. It is
determined that while the importance levels of certain motivation
tools differentiate due to some demographic and institutional
factor, others’ importance levels are similar.
Keywords: Motivation tools, Nurses, Public Hospitals, University
Hospitals

SONUÇ
Bu çalışmada hemşirelerin motivasyon faktörlerine verdikleri önem düzeyleri ile çalışılan kurum arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu amaçla İzmir ilinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ve Kuzey Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı
hastanelerde çalışan hemşireler üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiş ve çalışanların motivasyon araçlarına verdikleri
önem düzeyleri analiz edilmiştir.
İnsan faktörünün ön planda olduğu sağlık sektöründe hizmet sunumu devamlıdır. Gece, gündüz, hafta sonu, tatil ve
özel günler veya koşulların uygun olmaması durumunda dahi hizmet sunumu kesintisiz devam eder. Bu sektörde çalışan insanlarında istek ve ihtiyaçları bazı durumlarda bu çalışma sistemi ile çakışmaktadır. Zor koşullarda bile iş başında olmak zorunda kalan çalışanlar, çalışma zamanının kendi istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesini arzu
etmektedirler. Bu nedenle önem düzey ortalaması en yüksek motivasyon aracının “esnek zaman uygulamaları” çıktığı
düşünülmektedir.
Yapılan analizler sonucunda, hemşirelerin ekonomik motivasyon faktörlerinin grup ortalamasına göre örgütsel-yönetsel
motivasyon araçlarının grup ortalamasının daha yüksek olduğu görülmüştür. Tüm sektörlerde ve sağlık sektöründe de
ilk ifade edilen ve talep edilen ekonomik ihtiyaçlar olması nedeniyle beklenti daha çok ekonomik araçlardır. Buna karşın
yapılan çalışma sonucu örgütsel-yönetsel motivasyon araçlarına daha yüksek düzeyde önem verildiği görülmektedir. Bu
durumda çalışanların motivasyonlarını arttırmak için yönetim düzeyinde çalışmalar ve düzenlemeler yapılabilir.
Hemşirelerin motivasyon araçlarına verdikleri önem düzeyleri pek çok etkene göre farklılaşabilmektedir. Bu çalışmada
bu yönde etkili olabileceği düşünülen bazı demografik özellikler ve çalışılan kurum farklılığı dikkate alınmıştır. Bu etkenlerin tamamı tüm motivasyon araçları açısından farklılık yaratmamasına rağmen belirlenen farklılıkları ilgili grupların
motivasyonunu sağlamaya çalışan yöneticilere yararlı olabileceği düşünülmektedir.
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Genel olarak bakıldığında ekonomik motivasyon araçlarının tüm hemşireler için önemli olduğu; fakat daha ileri yaşlardaki hemşireler için ücrete, çalışma vardiyası gece olan hemşireler için ise tüm ekonomik motivasyon araçlarına verilen
önem düzeyinin diğer gruplara kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür.

Sağlık hizmetleri gibi zorluk düzeyi, karmaşık yapısı, değişkenliği ve toplumsal önemi açısından yönetimi zorlayıcı özellikler taşıyan bir hizmet alanında, bu hizmetin sunulmasının ana parçalarından biri olan hemşirelerin motivasyonlarının sağlanması yönetim kademelerinin karşı karşıya kaldığı sorunlardan bir tanesidir. Bu sorunun üstesinden gelmek
için, yöneticilerin kadrolarında bulunan hemşirelerin yapısını ve motivasyon beklentilerini bilmesi kolaylaştırıcı bir etken
olacaktır. Araştırma sonuçları sağlık yöneticilerinin motivasyon çalışmaları öncesi kurumsal yapı ve personelini çok iyi
tanıması ve ihtiyaçlarını belirlemesi gerektiğini göstermiştir. Çalışılan kurumun temel yapısının ve çalışanın özelliklerinin
etkin olan motivasyon araçlarını belirlemede önemli olduğu görülmüştür.
Bu çalışmada iki farklı kurumda çalışan hemşirelerin çeşitli demografik özellikleri de kullanılarak yapılan analizler, bu
kurumlardaki yöneticilere yol gösterici olma özelliği taşıyabileceği gibi, hemşire zümresinin belli bir düzeye kadar ortak
özellikler gösterebileceği düşünüldüğünde genel olarak tüm kurumlarda hemşire motivasyonunun yönetilmesi için en
azından bir başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. Yine de bununla yetinilmeyip yönetilecek kitlenin kendi özellikleri
içerisinde ve zamanla değişen etkenleri de yönetimde dikkate alınmalıdır.
Daha ileri çalışmalarda motivasyon araçlarının önem düzeyleri birbirleri ile kıyaslanarak hangi motivasyon araçlarının en
önemli olduğu tespit edilebilecektir. Ayrıca benzer çalışmalar sağlık çalışanlarının farklı gruplarına da yapılarak yöneticiler açısından daha yönlendirici bilgiler elde edilebilir.
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Örgütsel ve yönetsel araçlara verilen önem genel olarak 46 yaş ve üstü ve idari görevi olan hemşirelerde diğer gruplara
kıyasla daha yüksektir. Bu araçların alt boyutlarına bakıldığında amaç birliğine, iş genişletmeye ve iletişime verilen önemin 46 yaş ve üstü hemşirelerde; iş güvencesi ve manevi ödüller ile fiziksel çalışma koşullarına verilen önemin evli ve 46
yaş ve üstü hemşirelerde; yönetim ve kararlara katılım ile kalite kontrol çemberleri uygulamasının 46 yaş ve üstü ve idari
görevi olan hemşirelerde; performans değerlendirmenin 46 yaş ve üstü, üniversite hastanesinde çalışan ve idari görevi olan hemşirelerde; liderliğe verilen önemin kadın ve evli hemşirelerde karşılaştırıldıkları diğer gruplara kıyasla daha
önemli bulunduğu belirlenmiştir.
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Sosyal ve psikolojik motivasyon araçları açısından ise medeni durum, çalışılan kurum türü, yaş, eğitim durumu, idari
görev alma durumu ve çalışma sisteminin getirdiği farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Genel olarak bakıldığında evli,
46 yaş ve üstü, üniversite hastanesinde çalışan ve çalışma sistemi gece vardiyası olan hemşirelerin karşılaştırıldıkları
gruplara göre sosyal ve psikolojik motivasyon araçlarına daha fazla önem verdikleri belirlenmiştir. Bu araçlar içerisinden bağımsız çalışma imkanı yalnızca gece çalışan hemşirelerde; güvenlik 46 yaş ve üstü hemşireler ile yalnızca gece
çalışanlarda; sosyal katılım üniversite hastanesinde çalışan ve yalnızca gece çalışan hemşirelerde; terfi, eğitim ve kariyer
geliştirme olanakları üniversite hastanesinde çalışan, lisansüstü eğitim almış olan ve idari görevi olan hemşirelerde; yetki
ve sorumluluk devri 46 yaş ve üstü, üniversite hastanesinde çalışan ve idari görev alan hemşirelerde; rekabet evli ve 46
yaş ve üstü hemşirelerde; danışmanlık hizmetleri ve çevreye uyum evli ve 46 yaş ve üstü hemşirelerde karşılaştırıldıkları
gruplara kıyasla daha önemli olmaktadır.
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BİYOKİMYA LABORATUVAR TEST SONUÇLARINDA PANİK DEĞER ANALİZİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ: HASTANE ÖRNEĞİ
Ayça TUZCU1, Emin MURAT1, Mehmet KOCA1
Malatya Devlet Hastanesi, aycaurhan@gmail.com

1

Gereç ve Yöntem: AII rol gurubuna sahip Malatya Devlet Hastanesi
biyokimya laboratuvarında 2014 yılına ait tüm biyokimya test sonuçları ve belirlenmiş panik değer test sonuçları rektospektif olarak
analiz edildi. Panik değer aralığında çıkan testlerin tüm testlere sayısal oranı, isteminin yapıldığı birimler, testlerin tekrar çalışılması ve
ilgili birimlere bildirilme sıklıkları, bildirimi yapılan kişilerin meslek
dağılımları gibi parametreler yönünden tespitler yapılarak grafik ve
tablolar oluşturuldu.
Bulgular: Bir yıl (2014) içinde çalışılan toplam test sayısı
7.189.206’dır. Bunların içinde panik değer aralığında çıkan test sayısı 35.328 (%0,49)’ dur. Panik değer aralığında çıkan testlerin 7.762
(%22) bildirimi yapılmıştır. Meslek guruplarına göre 4.346 (%56) ile
en fazla bildirim hekim gurubuna yapılmıştır. Panik değer aralığında en fazla test 14.444 (%41) ile klinik servislerden geldiği tespit edilmiştir. Panik değer aralığındaki testlerin 27.478 (%78) yüksek panik
değer aralığında, 7.850’si (%22) düşük panik değer aralığında olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Ülkemizdeki hastanelerde kalite standartlarının uygulanmaya başlamasıyla önem kazanan laboratuvar panik değer kavramı,
bu çalışmadaki gibi yapılan analiz neticesinde uygulamalar ve problemlerin daha ayrıntılı ele alınması gerektiğini kanıtlamıştır.
Anahtar kelimler: Panik Değer, Biyokimya Laboratuvarı, Hasta
Güvenliği

EVALUATION OF PANIC VALUE ANALYSIS IN
BIOCHEMISTRY LABORATORY TEST RESULTS:
HOSPITAL CASE
SUMMARY
Introduction and Objective: To value the importance of panic in
patient safety; According to test results outside the normal range
and the reference value and is defined as the expected value for
patients requiring urgent measures. This study analyzed a large
sample of panic hospital laboratory values and aimed to evaluate
all aspects of the issue.
Materials and Methods: A2 group with a role Malatya State Hospital
biochemistry panic all test results and determined the value of
the test results were analyzed in the laboratory rektospektif 2014.
Numerical ratio for all tests the test Panic range, the unit that
made the request, the reworked testing and related units reported
incidence of, persons undergoing statement made determinations
in terms of parameters such as occupational distribution graphs
and tables were created.
Results: One year (2014) was studied in a total number of 7,189,206
test. Their value ranges of panic in the number of tests 35 328
(0,49%) stand. Panic value range of the test 7762 (22%) notifications
have been made. According to the 4346 occupational group (56%)
with most notifications were made to physician groups. Panic in the
most testing value range 14 444 (41%) were identified as being from
the clinical service. Panic range of tests on 27,478 (78%) in the higher
range panic, 7.850’s (22%) were found to be in the low range panic
Conclusion: The importance of hospitals in our country winning the
panic following the introduction of quality standards in laboratory
values concept has proven that need to be addressed in more detail
in the analysis of practices and problems as a result of this study.
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Giriş ve Amaç: Hasta güvenliğinde önemi olan panik değer; test sonuçlarına göre normal ve beklenen referans değer aralığının dışında
olan ve hasta için acil önlem alınmasını gerektiren değerler olarak
tanımlanmıştır. Bu çalışma ile tüm yönleriyle panik değer konusunun büyük bir hastane laboratuvar örneği ile analiz ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
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ÖZET

Key words: Panic Value, Biochemistry Laboratory, Patient Safety

SONUÇ VE ÖNERİLER
Panik değerler, hastaya acil müdahale edilmesini gerektiren veya klinik hekimin önlemeye yönelik dikkatinin çekilmesini
gerektiren bir grup kan test sonuçlarıdır. Hasta güvenliğini yakından ilgilendiren panik değerler, gerek literatürlerin az
sayıda olması, gerek uygulamadaki kronik sorunlar nedeniyle hala laboratuvarcılıkta netleşmemiş konuların başında
gelmektedir.
Çalışmamızda panik değer aralığında çıkan sonuçlar, tüm testlerin içinde (35,328) %0,49 olarak belirlenmiştir. Benzer bir
çalışmada bu oran %0,25’dir (Anand vd., 2006:125). Bu orandaki tutarsızlıkların, panik değer listelerindeki testlerin çeşit
ve sayısındaki farklılıklardan veya mevcut hasta popülâsyonundan kaynaklandığını düşünmekteyiz. Klinik hekimleri ve
laboratuvarın bir araya gelmesindeki zorluklar ve bazı testler için panik değer aralığının gerçekçi belirlenememesi gibi
durumlar buna neden olabilmektedir. Çalışmalar arası bu oransal varyasyonların olumlu bir nedeni olarak güncellenen
ve hasta profiline göre değişen panik değer tabloları düşünülebilir. 2014 yılında Amerika’da yapılan bir çalışma, beş yıl
arayla aynı laboratuvarın panik değer listelerini inceleyerek; panik değer listesinin güncel olması gerektiği, klinik ihtiyaçlara göre şekillenip değişmesi gerektiğini ortaya koymuştur (Hashim vd., 2014:29).
Çalışmamızda panik değerlerin bildirim oranı %22 iken İtalya’da yapılan geniş çaplı bir araştırmada bu oran %72 olarak
bulunmuştur (Piva vd., 201:48). Başka bir çalışmada bu oran %67 (Anand vd., 2008:132), diğer bir çalışmada ise %46
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Panik değerlerin bildirildiği kişileri Lippi G. ve arkadaşları bir çalışmayla değerlendirmiş ve %77 oranında hekime ulaşılabildiği gösterilmiştir (Lippi vd., 2007: 45). CAP (College of American Pathologists) tarafından yapılmış çalışmada bu
oran %75 olarak bulunmuştur (Wagar vd., 2007: 131). Bizim çalışmamızda bu oran %56 oranında ilgili klinik hekimine
bildirilmiş olup, hekime ulaşmadaki bu zorluğun, hastanedeki hasta yoğunluğunun fazla olmasından yine kaynaklandığı
düşünülmektedir. Piva E. ve ark. çalışmasında ise bu oran %37’de kalmıştır (Piva vd., 2010:48). Günlük çalışma pratiğinde
hekimlerin ameliyatta, poliklinikte, yoğun bakımda veya semt polikliniğinde olmalarından dolayı hekimlere ulaşılması zor
olmaktadır. Diğer sağlık personeline ulaşılması halinde bile hastaya yönelik karar mekanizmasında hekim olduğundan
hasta güvenliği amacının gerçekleşmesi istenilen düzeyde gerçekleşmemektedir. Bildirimde önemli olan hasta üzerindeki önlemleri etkileyecek olan hekimdir. Bu nedenle hekime ulaşma noktasındaki zorlukları aşacak mekanizmalar geliştirilmelidir.
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(Zeng vd.,2013:51) olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda katılan laboratuvarların büyük bir kısmı akredite olmuş laboratuvarlardır. Çalışmamızda bulunan değer literatürün çok altında görülmektedir. Bu da geri bildirim sistemi ile ilgili ciddi
yaptırımların yapılması gerektiğini göstermektedir. Bu düşük rakamın çıkmasında hastanedeki yoğun çalışma temposu,
hekime veya sağlık personeline ulaşım zorlukları, personel duyarsızlıklarının etkili olduğu kanaatindeyiz. Malatya Devlet
Hastanesinde kalite standartları giderek daha çok uygulanır hale gelmektedir. Panik değerler konusundaki bilinçlendirme çalışmaları devam ettikçe, önümüzdeki zamanlarda bildirim oranın artacağını düşünmekteyiz. Ayrıca akredite laboratuvar işletimine de biran önce geçilmelidir.

Panik değer aralığındaki testlerin istem yapıldığı birimler incelendiğinde; hastanemizde en sık %41 ile servisler, %35 ile
acil, %24 ile poliklinikler şeklinde dağılım görülmektedir. Klinik kimya dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre bu dağılım en sık %74 ile servisler, %17 ile poliklinikler, %9 ile acil birimi şeklindedir (Anand vd., 2008:132). Buna göre en fazla
panik değer bildirimi klinikte yaşanması ile literatürdeki sıklık sırası ile benzerdir. Hasta popülasyonuna, acil ve polikliniğe
gelen hastaların özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Ayrıca klinikte yatan hasta popülasyonun risk gurubu olarak
yüksek olması panik değerinde yüksek çıkmasına neden olmaktadır.
Yüksek panik değerlilerin, tüm panik değer testlerinin %78’ini oluşturduğu çalışmamızda, Potasyum (K) ve International Normalized Ratio (INR) testlerinin sayısal çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Potasyum yüksekliğinin nedeni olarak
Anand S. ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada hemoliz gibi yanlış pozitifliklere neden olabilecek preanalitik hatalar belirtilmiştir (Anand vd., 2008:132). Aynı görüşü bizlerde desteklemekteyiz. Özellikle kendi gözlemlerimize dayanarak çıkardığımız tespitlerde potasyumu (K) yüksek çıkan hastalara geri bildirimle dönülen hastalara veya hastanın klinik durumu
ile kolere edildiğinde anlamlı sonuçlar çıkmaması bu görüşümüzü desteklemektedir. Potasyum yüksekliğinin preanalitik
dönemdeki numune bekletme, aşırı sallama vb. gibi sebeplerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Preanalitik aşama
laboratuvar tıbbında çok önemli bir yer tutar. Buradaki hataları azaltmak, görüldüğü gibi kritik değerlerin de güvenilir
sonuçlarda olmasını sağlar. INR hayati önem taşıyan bir koagulasyon testidir. Klinisyen INR sonucuna göre antikoagulan
doz ayarlaması yapar. Piva E. ve arkadaşlarının İtalya’da yaptığı 2014 yılına ait çalışmada panik değerlerin bildiriminin
klinik karar alımındaki önemli rolü, INR panik değer bildirimi üzerinden yorumlamıştır (Piva vd., 2014: 47). Bu çalışmada
International Normalized Ratio (INR) testine ait panik değer bildiriminin klinisyen tarafından medikal tedavinin değiştirilmesi ya da durdurulmasına yol açtığı tespit edilmiştir. Düşük panik değerli testler arasında en sık Fosfor (P) testinin
çıkması konusunda yapılan değerlendirmede ise yıl içinde laboratuvarda test ile ilgili analitik süreçte sık yaşanan cihaz
arızalarından kaynaklandığı gözlemlenmiştir.
Laboratuvar uzmanı/teknisyeni panik değer aralığında gördüğü bazı testlerin doğruluğundan emin olabilmek için testi
tekrar çalıştırır. Bizim hastanemizde bir yıl süresince panik değer aralığında çıkan tüm testlerin %33’ünün tekrar çalışıldığı, en çok tekrar edilen testin ise INR olduğu görülmüştür. INR panik değer testlerinin tekrar fazlalığının, laboratuvar uzmanının INR sonuç doğruluğu ve hasta güvenliğinin birbiriyle çok yakın ilişki içinde olduğunun farkındalığından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Yapılan bir çalışmada tüm testlerin %66’sının tekrar edildiği görülmüştür (Lehman
vd.,2014:138). Panik aralıktaki testlerin tekrar sonuçlarının çok anlamlı farklılık göstermediği, dolayısıyla zaman ve maddi
kayıplara sebep olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (Lehman vd.,2014:138, Aijun vd., 2013). Çalışmamız tekrar
edilen sonuçlarla ilk sonuçların kıyasını içermemektedir. Bu şekilde genişletilerek panik değer tekrarı konusuna daha
derin bakış sağlanabilir görüşündeyiz.
Tüm panik değerlerin bildirim zorunluluğu kuralı düşünülünce hastanemizde neredeyse günlük 96 testin bildiriminin yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu sayıdaki test sonuçlarının klinik hekimlerine ulaştırılması ciddi miktarda personel
ve zaman gerektirmektedir. Birçok çalışmada ve hastanemizde bildirimlerin çok büyük bir kısmı telefonla yapılmaktadır
(Zeng vd.,2013:51-; Piva vd., 2009:131). Hekimlere ulaşmanın zorluğu düşünüldüğünde, bilişim sistemlerinin yüksek
teknolojisini kullanma gereği ortaya çıkmaktadır. Hekimin bilgisayarına görsel ve sesli uyarı sistemleri devrede olsa bile
bu bildirimlerin zamanında ve etkili yapılması ciddi insan gücü, zaman ve emek gerektirmektedir. Bu nedenle otomasyon
programlarına direk hekimin ve hastanın cep telefon numarası tanımlatılarak HBYS üzerinden SMS gönderebilen sistem
veya uyarı niteliğinde konuşma metni hazırlanarak otomatik telefon araması yapılmalı önerisini sunmaktayız. Bilgisayar
aracılı uyarı sisteminin, insan kaynaklı olası hataları da engelleyeceğinden, panik değer bildirimi konusundaki temel problemleri çözebilme potansiyeline sahip olduğu bildirilmiştir (Piva vd., 2009:131).
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Sonuç olarak total laboratuar test sonuçlarının içinde % 0,49 gibi bir oran panik değer için düşük gözükse de hasta
güvenliğinde bu çalışmanın yapıldığı hastane için 35.328 kez ramak kala olayının yaşanması veya hasta için riskin ciddi
oranda yükselmesi azımsanmayacak bir durumdur. Bu çalışma ülkemizdeki diğer hastane laboratuvarlar sonuçları ile
genelleme yapılacak özellikte değildir. Ancak ülke genelinde yapılan kalite değerlendirmeleri sırasında yapılan gözlemsel
tespitlerimize göre benzer sonuç ve problemlerin olduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle hasta güvenliğinde önemli olan panik değer ve geri bildirim sisteminin kalite standartlarının istediği asgari oranda amaca yönelik yapılması ve eksiksiz uygulanması kaçınılmaz bir gerçek olmaktadır. Sürecin problemleri bu ve benzer çalışmalarla ortaya daha fazla konulmalıdır.
Çözüm önerileri ve yapılanma ülkemiz gerçeklerine yakın olmalıdır. Özellikle bilinç ve farkındalık düzeyinin artması için
çok çaba gösterilmeli ve buna benzer analizler belli bir periyot dahilinde lokal ve genel yapılarak süreç çıktıları yakından
değerlendirilmelidir düşüncesindeyiz
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Çalışma sonucunda önemli görüşlerimizden bir tanesi de panik değer bildirimi ile ilgili hasta güvenliğini ilgilendiren tüm
ramak kala veya gerçekleşen olayların doğru kayıt ve panik değer çıkan hastalarla klinik durum kolere edilerek bir sonraki
yıl için panik değerlerin tespitinin daha sağlıklı ve daha gerçekçi yapılmasıdır. Böylelikle daha özenli seçilmiş panik değer
test aralıklarının olması, panik değer test sayısını azaltarak gerçek anlamda hasta güvenliğini ilgilendiren test sonuçlarının bildirimini kolaylaştıracaktır. Bu olay bildirimi (ramak kala ve gerçekleşen) ile ilgili ülkemizde sağlıklı bir veri sağlanmadığı ve bu yöntem kullanılarak panik değer listesinin oluşturulmadığını tahmin etmekteyiz.
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AİLE HEKİMLİĞİ GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ NÜFUSUNDA DEĞİŞİM, KONYA ÖRNEĞİ
Enver ÇAKIL1, Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ2
Uzm. Dr. Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü, enver.cakil@saglik.gov.tr
Yard. Doç. Dr. Konya İl Sağlık Müdürlüğü, kendirci68@hotmail.com

1
2

POPULATION CHANGES OF MOBILE HEALTH SERVICES
IN FAMILY MEDICINE, KONYA EXAMPLE
Gezici sağlık hizmeti (GSH); aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi SUMMARY
yerleşim birimlerine, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen usul
ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini ifade
eder. Bu araştırmada, Konya ilindeki aile hekimliği gezici sağlık hizmetleri nüfusunun değerlendirmesi amaçlanmıştır.

Bu araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Konya İl Sağlık Müdürlüğü,
Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü resmi web sayfalarında yayınlanan
aile hekimliği duyurulardan elde edilen veriler ve Sağlık Bakanlığı
karar destek sistemi ve Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri kullanıldı. İstatistiksel analizde Epi Info-7
programı kullanıldı. Kategorik değişkenlerde “ki kare”; sürekli değişkenlerde “bağımlı gruplarda t testi” kullanıldı.
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ÖZET

GSH nüfusu 2010-2015 yılları arasında yılda binde 47,1 azalmıştır.
Haziran 2010 döneminde aile hekimliğine kayıtlı nüfusun %14,9’u
GSH’de kayıtlıdır. Haziran 2015 döneminde ise nüfusun %10,4’ü
GSH’de kayıtlıdır. Haziran 2015 döneminde yerleşim yerlerinin
%51,0’ına GSH verilmektedir. Gezici sağlık hizmeti verilen yerleşim
yerleri nüfusunun %15,3’ü GSH veren AHB’ye kayıtlı değildir.
Konya’da, aile hekimliğinin uygulandığı beş yıllık dönemde GSH verilen nüfusta azalma olmuştur. Gezici sağlık hizmeti veren aile hekimine kayıt olmama nedenleri araştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Gezici Sağlık Hizmeti, Aile Hekimliği

Mobile Health Service (MHS); family physicians and family health
staff in remote districts are determined by the director, towns,
villages, hamlets, such as settlements, Turkey Public Health in
accordance with the procedures and principles determined by the
Authority refers to the health service will give an increasingly local.
In this research, family medicine and mobile health services in the
province of Konya, it is intended to assess the population.
This is a descriptive study. Konya Provincial Directorate of Health,
Konya Public Health Department official data obtained from
published family medicine from the announcement on their web
page and the Ministry of Health decision support system and Turkey
Statistical Institute address based population registration system
data were used.Epi Info-7 program was used for statistical analysis.
Categorical variables in “chi square”; In a continuously variable
“Paired samples t test” was used.
MHS population decreased by 47.1 per thousand per year between
2010-2015. 10.4 percent of the population registered in the period
of June 2015, mobile health services. 14.9 percent of population
registered in family medicine is registered to June 2010 period MHS
10.4 percent of the population registered in the period of June 2015,
mobile health services. June 2015 period are 51.0% of settlements
mobile health services. 15.3% of mobile health services to the
population settlements that are not recorded in family physicians
mobile health service.
Konya, the implementation of family medicine in the five-year
period has been the decline in the population of mobile health
services. Reasons not to register the mobile health services that
family physicians should be investigated.
Keywords : Mobile Health Service, Family Medicine,

SONUÇ VE ÖNERİLER
Konya’da yerleşim yerlerinin yarısına, aile hekimliği nüfusunun onda birine gezici sağlık hizmeti verilmektedir. GSH verilen nüfus, 2010-2015 yılları arasında yılda binde 47,1 azalmıştır. GSH verilen yerleşim yerleri nüfusunun %15,3’ü GSH veren AHB’ye kayıtlı değildir. GSH verilen yerleşim yerlerinde ikamet ettiği halde buraya GSH veren AHB’ye kayıtlı olmama
nedenleri araştırılmalıdır.
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TEKİRDAĞ İLİ KAMU HASTANELERİNDE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN 6 AY ARA İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Nazan YOLCU1, Zeynem YILDIRIM1, Emrullah İNCESU2, Mustafa DÖNMEZ3, Kürşad KOPARAN4,
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Amaç: Bu araştırmada, ebe ve hemşirelerin hasta güvenliği kültürünün 6 ay ara ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Hazırlanan veri toplama formu kullanılmıştır. Formun ilk
5 sorusu, çalışılan hastane, cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve mesleki
tecrübeyi sorgulamakta; kalan 53 soru Türkmen ve ark. tarafından
geliştirilen “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği” nden oluşmaktadır.
Araştırmanın evrenini Tekirdağ İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sekiz devlet hastanesinde çalışan 1048 ebe-hemşire
oluşturmuştur. İzinli/raporlu hemşirelerin ve çalışmaya katılmak
istemeyen hemşirelerin olması; çalışma süresi 1 yıldan az olanların
çalışmaya dâhil edilmemesi gibi nedenlerle bir kısım ebe ve hemşire
çalışma kapsamı dışında bırakılmışlardır. Çalışma 2 adımda gerçekleştirilmiş olup, basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. İlk
adım, Eylül-Kasım 2013 tarihlerinde 503; ikinci adım ise Haziran-Ağustos 2014 tarihleri arasında 660 ebe-hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler SPSS 17 programında tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle
analiz edilmiştir.
Bulgular: Hasta güvenlik kültürü ölçeği alt boyutları (Yönetim ve
Liderlik, Çalışan Davranışı, Beklenmedik Olay ve Hata Raporlama,
Eğitim, Bakım ve Teknoloji) arasında 6 ay önceki değer ile anlamlı
farklılık tespit edilmiştir (p<0,05).
Sonuçlar: İki adımda da hasta güvenliği kültürü kabul edilebilir derecede olumludur.
Ölçeğin alt boyutları arasından hasta güvenliği puan ortalamalarının farklılık göstermekle birlikte, 6 ay önceki değerlerden yüksek
tespit edilmiştir. Bu farklılığın hastanelerimizdeki hasta güvenlik
kültürünün arttırma çalışmalarının etkili olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Güvenlik Kültürü,
Hemşirelik

COMPARISON OF 6 MONTHS OF THE PATIENT
SAFETY CULTURE OF THE PUBLIC HOSPITALS IN THE
TEKIRDAĞ
SUMMARY
Objective: In this research, it was aim to compare midwives and
nurses of patient safety culture about 6 months
Methods: Prepared data collection form was used. The first
five questions of the form composed of the hospital, gender,
age, education information and haw many years has made the
proffesion. The remaining 53 questions of the form composed of
the “Patient Safety Culture Scale” developed by Türkmen et. al. were
used.The research universe was 1048 Nurses whose working in the
Tekirdağ 8 state hospital which depend on Association of Public
Hospitals. The sample of the research was composed of midwife
and nurse who accepted to participate. The study performend 2
steps and simple random sampling method was used. First step is
carried out with 503 midwife and nurse at between the SeptemberNovember, 2013. The second step is carried out with 660 midwife
and nurse at between the June-August, 2014. Data was analyzed
with descriptive statistical methods by SPSS 17 program. The
findings of the 95% confidence interval at the 5% significance level
was evaluated.
Results: Patient safety culture sub-dimensions of the scale
(Management and Leadership, Employee Behavior, Unexpected
events and Error Reporting, Training, Maintenance and Technology)
were significant difference to the previous value (p<0,05).
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Conculusion: In this study, of two step acceptable degree of patient
safety in the culture was determined to be positive. However, Scale
from sub-dimensions of patient safety score averages difference,
higher than the previous value has been determined. This difference
in our study patient safety culture enhancement of the work is
thought to be effective.
Keywords: Patient Safety, Patient Safety Culture, Nursing

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonucunda, tıbbı hataların önlenmesi için, yüksek riskli aktivitelerin ve hataya neden olabilecek faktörlerin
belirlenmesi, etkin bir hata bildirim sisteminin kurulması, riske açık uygulamalarda her düzeyde çözüm üretilmesi, kurumun hasta güvenliğine kaynak ayırması, sonuçların bildirilmesi, yöneticilerin birimlerde hasta güvenliği vizitleri başlatması çalışan farkındalığını arttırmış, davranış değişikliği yaratmıştır. Eylül-Kasım 2013 tarihleri ile Haziran-Ağustos 2014
tarihleri arasında gerçekleştirilen Hasta Güvenliği İyileştirme çalışmaları şunlardır:
nn Çalışan memnuniyeti anketlerinden çıkan sonuçlara göre, soru bazında iyileştirme faaliyetlerinin yapılması,
nn Yöneticiler ve birim çalışanlarının oluşturduğu “Kalite Geliştirme Ekip” lerinin (KGE) kurulması ve Hasta Güvenliğine yönelik kurumlarda farkındalık çalışmalarının yapılması,
nn Hastanelerde, isim benzerliği olan ilaçların karıştırılmaması ve ayrı depolanabilmesi için raf düzenlerinin oluşturulması; HBYS (otomasyon) yetkilileri ile toplantılar yapılarak, ilaç güvenliği için tüm ilaçların ve sarf malzemelerin
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stok seviyeleri (max, min, kritik) belirlenmesi ve ilaçların son kullanma tarihleri ve stok seviyelerine göre renkli
uyarı sisteminin oluşturulması,
nn Genel Sekreterlik Kalite Birimi tarafından haftada 2 gün kurum ziyaretlerinin yapılarak, ilaç güvenliği, cerrahi
güvenlik, tıbbi cihaz güvenliği ve tıbbi kayıtlar konusunda değerlendirmelerin yapılması sağlanmış olup, elde
edilen veriler doğrultusunda hasta güvenliği kültürüne yönelik kurumlar arası kıyaslamaların yapılarak, eksik/
geliştirilmesi gereken alanlarda çalışmalar başlatılmıştır.
nn 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen sağlık bakım çalıştayları ile, hasta güvenliğini de kapsayacak kararlar alınmıştır. Hasta güvenliğini tehdit edici hataları engellemek için, hasta güvenlik kültürünü arttıracak projeler başlatılmıştır. Bu projelerden biri de “Yeşil bileklik” projesi olup; mastektomi, diyaliz şantı gibi durumlarda kullanılmaması gereken extremiteyi tanımlamak amacıyla hastanın ilgili extremitesine yeşil bileklik takılmasıdır.

nn Hizmet içi eğitimlerin içeriği gözden geçirilerek, hasta güvenliğine yönelik eğitimler görsel videolarla desteklenmiş; yöneticilerin de eğitimlere katılımı sağlanmıştır. Eğitimlerde, hata raporlamanın çalışanı cezalandırma olarak görülmeyip sistemin önemli bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
nn Kurumlarda cihazların kalibrasyonu ve bakımları için Biyomedikal Mühendislik bünyesinde çalışmalar başlatılmıştır. Tıbbi cihaz envanterleri oluşturularak kurum ziyaretleri başlatılmıştır. Bu ziyaretler doğrultusunda sağlık
tesislerindeki tüm cihazların bakım ve kalibrasyonlarının düzenli yapılması sağlanmıştır.

KAYNAKLAR
01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

nn Güvenlik Raporlama Sistemi bildirim raporları incelendiğinde, bildirimlerin etkin yapılmadığı tespit edilmiştir.
HBYS (otomasyon) yetkilileri ile görüşülerek, bildirimlerin hastane otomasyon sistemi üzerinden yapılması sağlanmıştır.
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HASTANE BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİNİN HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ ÜZERİNE
ETKİNLİĞİ
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karşılamak üzere bilişim teknolojilerini bünyesine katmakta kendisi
için gerekli olan yaşamsal fonksiyonları maliyet performans ölçütleri doğrultusunda yeniden yapılandırmaktadır.
Yüksek kaliteli hasta bakımı ve her hastanın tıbbi geçmişinin, sunulan sağlık hizmetinin ve hastanın iyileşme durumunun dikkatli bir
şekilde belgelendirilmesi gerekli kılmaktadır. İdari ve finansal enformasyon hasta bakım sürecinin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi
için gerekli hususlardır. Bilişim teknolojilerine yatırım her işletmenin
geri dönüşü en kısa zamanda gerçekleşen yatırımları arasında yer
almaktadır.
Bilgi Teknolojilerinin sağlık kuruluşlarına özel geliştirdiği HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi); tıbbi hataları azaltan, sonuçları iyileştiren, verimliliği artıran, kaliteli hizmet veren ve maliyetleri düşüren
uygulamalar bütününden oluşuyor.
HBYS ile hastanelerdeki tüm birimler uçtan uca entegre bir sistem
üzerinde izleniyor, hasta güvenliği ve çalışan güvenliğine katkıda bulunuyor. Kısacası, HBYS, hastanelerin hizmet kalitesini artırarak,
hastaların yaşam kalitesini yükseltiyor.
Bu araştırma ‘HBYS’nin hasta ve çalışan güvenliği üzerine etkinliğini’
ölçme amaçlı yapılmıştır. Araştırma yüz yüze görüşme tekniği ile anket uygulanarak yapılmış veriler Spss programı ile analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kalite, Hasta ve Çalışan Güvenliği, HBYS

In Today, hospitals are influenced of positive on technology.
When the medical activities like training, communication, data
gathering, data processing and data management, medical
decision-making ve and scientific analysis are carried out with
the help of information technology the process is called medical
informatics (“tıp bilişimi”) and it is on the verge of creating radical
change in healthcare in many countries including our own. Those
hospitals which are able to innovate in these respects display higher
performance in terms of quality, precision, reliability, speed, cost
and safety.
Hospital Information anagement System (HIMS-HBYS) is the
collection of information technologies applications that decrease
medical errors, improve results, increase efficiency, lowers costs and
helps to provide higher quality services.
HBYS enables the managers to be able to oversee the entire
integrated system and thus contributes to higher patient and
employee safety and thus increases quality of service and patient
satisfaction.
The purpose of research is patient and staff safety effetcs on HBYS.
The research has been applied of face to face interwie technical.
Data were analyzed with spss method.
Keywords: Quality, Patient and Staff Safety ,HBYS
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PATIENT AND STAFF SAFETY EFFECTS ON HOSPITAL
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM
Günümüzde hastaneler teknolojiden olumlu etkilenmektedir. Bu nedenle her organizasyon kendisinden talep edilen hizmet kalitesini SUMMARY
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SONUÇ
Sonuçlara göre HBYS ile hastanelerdeki tüm birimler uçtan uca entegre bir sistem üzerinde izlendiği, hasta güvenliği ve
çalışan güvenliğine katkıda bulunduğu bulunmuştur.
Ve yine veri sonuçlarından anlaşılabileceği gibi HBYS’nin (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi); tıbbi hataları azalttığı, sonuçları
iyileştirdiği, çalışan verimliliği ve hastanelerin hizmet kalitesini artırdığı, bir sistem olduğunu düşünülmektedir.
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Özellikle son yıllarda, sağlık alanında öncelikli bir kavram haline
gelen kalite, sürekli iyileşmeyi kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Hastane enfeksiyonları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hasta,
sağlık personeli, toplum, sağlıkta kalite ve sağlık bütçesi açısından
önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Cerrahi alan enfeksiyonları; mortaliteyi, morbiditeyi, hastanede yatış süresini ve
hastane masraflarını arttırması bakımından cerrahinin çok önemli
ve ciddi bir problemidir. Cerrahi girişimi takiben, eğer implant kullanılmamış ise 30 gün içinde, implant kullanılmış ise bir yıl içinde
gözlenen, cerrahi insizyon ve açılan veya manipüle edilen alanla
ilgili enfeksiyonlar cerrahi alan enfeksiyonu olarak adlandırılır. Bu
enfeksiyonlar insizyonel cerrahi alan ve organ/alan cerrahi alan
enfeksiyonu olmak üzere iki gruba ayrılır. Ayrıca, insizyonel cerrahi
alan enfeksiyonları da yüzeyel ve derin olmak üzere iki grup halinde incelenir. Cerrahi alan enfeksiyonuna neden olan mikroorganizmaların başlıca kaynağı cilt, müköz membran ve intestinal sistem
endojen florasıdır. Beslenme bozukluğu, diyabet, sigara kullanımı,
immün cevap yetersizliği, hastanede kalış süresinin uzaması, uygun
olmayan antimikrobiyal profilaksi operasyon odasının yetersiz ventilasyonu, asepsi ve antisepsi tekniklerine uyulmaması, cerrahi alanda yabancı materyal bulunması ve cerrahi teknik gibi pek çok faktör
cerrahi alan enfeksiyonu gelişiminde rol oynar.
Bu çalışmada, Ankara Atatürk Eğitim v e Araştırma Hastanesi ameliyathanelerinde 2014 yılı son 3 ay ve 2015 yılı ilk 6 ay boyunca
yapılan 14 ameliyat türündeki 1720 ameliyatı kapsamaktadır. Bu
ameliyatlardan 23’nde enfeksiyon gelişmiştir. Opere edilecek olan
her hastanın bu risk faktörleri açısından değerlendirilmesi ve gerekli
önlemlerin alınması cerrahi alan enfeksiyonlarının insidansını azaltacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, Asepsi, Cerrahi alan
enfeksiyonları

SURGICAL SITE INFECTION RATES QUALITY
VIEWPOINT EVALUATION
SUMMARY
In recent years, continuous improvement in competitiveness has
become in evitable which has become a dominant concept of
especially in health sector. Hospital-oriented infections stand about
against as an important problem that is in terms of patient, society
and the health care budget and health stuff in Turkey as well as
all over the world. Surgical site infections are the most important
problems of surgery. They increase morbidity, mortality, hospital
stay and hospital costs. Infection occurring within 30 days after the
operation if no implant is left in place or within 1 year if implant
is in place is described as surgical site infection. These infections
are classified into two categories; incisional or organ/space specific
infections. Incisional infections are further divided as superficial or
deep incisional infections. Development of surgical site infections is
mainly dependent on type of micro-organism and patients’ factors
related to host resistance. The endogenous flora of the patients’
skin, mucous membranes, or hollow viscera is the main source of
microorganisms responsible for surgical site infections. Development
of such infections can be influenced via a lot of risk factors such as
nutritional status, diabetes, smoking, altered immune response, and
length of preoperative stay, skin antisepsis, preoperative shaving,
duration of operation, antimicrobial prophylaxis, operating room
ventilation, inadequate sterilization, the presence of foreign material
in the surgical site, and surgical techniques. In this study, Ankara
Atatürk Training and Research Hospital’s surgery site in the last 3
months of 2014 and the first 6 months of 2015 include the 14 types
of surgery performed 1720 surgial operations. This is the twentythird of the surgery developed infections. With the improvement of
some of these factors, risk of developing surgical site infections may
be decreased.
Keywords: Operating room, Asepsis, Surgical site infections

SONUÇ
Cerrahi alan enfeksiyonları cerrahinin en önemli sorunlarından birisidir. Hastaya ait tüm faktörleri düzeltmek mümkün
olmamakla birlikte, operatif süreçle ilgili risk faktörlerinin hemen tümü düzeltilebilir özelliktedir. Bu nedenle cerrahi alan
enfeksiyonuna neden olan tüm risk faktörlerinin bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınması bu enfeksiyonların insidansını
azaltacaktır.
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Sağlık hizmetlerinin sunumunda kalite; tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinde uluslararası geçerliliği olan göstergelerdeki standartlara uygunluk, ayrıca da tüm hizmet süreçlerinde hastaların beklenti
ve ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmasıdır. Modern toplumun en
önemli göstergelerinden biri olan sağlık hizmetlerinin sunulması sürecinde, kalite kavramının önemi gün geçtikçe önemini artmaktadır.
Özellikle sağlık alanının son yıllarda öncelikli bir kavram haline gelen rekabet, sürekli iyileşmeyi kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Ameliyat masa kullanım oranlarının değerlendirilmesi, ameliyathane
performansının bir göstergesi olmakla birlikte masaların etkin ve verimli kullanılmasını planlamakta önemli bir ölçüttür. Değerlendirme
sonuçları, hasta bekleme süresinin azaltılmasına, hastane kaynaklarının, zaman, emek, maliyet açısından en uygun ve verimli şekilde
kullanılmasını sağlamak için yol göstericidir. Bu çalışmamız ameliyat masalarının ne kadar süre kullanıldığını analiz ederek etkin ve
verimli bir şekilde kullanılmasını planlamak amacıyla yapılmıştır.
Çalışmada ameliyat masalarının kullanım oranları çalışma gün ve
saatine göre değerlendirilmiş olup klinik bazında da kullanım oranları hesaplanmıştır. Bu sayede hem masanın kullanımı hem de hangi kliniğin ne kadar süre ameliyat masasını kullandığı belirlenmiştir.
Ameliyat masa kullanım oranlarının tespitinin, ameliyathanenin
işleyişinin planlanmasında olumlu yönde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu veriler ışığında ameliyat masasını az kullanan kliniklerin
tespit edilip sonuçlarının paylaşılmasıyla klinik kullanım oranının
arttığı, bazı kliniklerde ise planlamada kullanılmayan saatlerin diğer
kliniklerle paylaşılması sonucu masaların daha efektif kullanımının
sağlandığı gözlenmiştir. Mevcut ameliyat masalarının tek bir kliniğin
kullanımında olmaması, sadece masaların kullanım oranlarının değil aynı zamanda klinik bazında kullanımının da takip edilmesinin
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ameliyat, Masa, Kullanım

OPERATING TABLES IN ANKARA ATATURK TRAINING
AND RESEARCH HOSPITAL EVALUATION OF THE
UTILIZATION RATE
SUMMARY
The quality which comes into prominence in the presentation of
health service is the suitability of diagnostic, treatment and care
services for the standarts of the indicators which are internationally
accepted and providing the needs and expectations of the patients
to great extent within the process of all the services.One of the most
important indicators of modern society in the process of presentation
of health services concept of quality is increasing its importance day
by day.In recent years, continuous improvement in competitiveness
has become in evitable which has become a dominant concept
of especially in health sector As well as, evaluating usage rates of
surgery room tabe is an indicator of the surgery room’ performance,
it also important criterion of planning to use tables efficiently and
productively. Evaluation results are guideway in order to decrease
patient waiting time, to provide the usage of hospital resources from
the point of time, effort and owning cost, in an optimal and productive
way. In this study, by analysing usage time of surgey room table, we
wanted to define effective and efficient way of handling surgery room
table so as to plannig. This study has been made in accordance with
the results of service quality standards indicator method data which
has been put into practice, in a training research hospital, with intent
to increase the quality of health services. In the study, the usage rates
of surgery room tables are evaluated according to working days and
hours and their usage rates have been calculated on the basis of
clinical usage too. By this means, both the usage of table and time
of usage of surgery room table by clinics, have been also determined.
It has been concluded that detection of usage rates of surgery room
table, becomes influence in a positive way at the planning of running
surgery room. As result of this, by sharing the results of detection of
clinics which were sparing surgery room table, it has been observed
that clinical usage rates have been increased, tables usage has been
provided more effectively. And also effective usage of surgery room
table has been observed by sharing unused hours by some clinics
with the other clinics. Because of the existing surgery room tables are
not in using by a single clinic, it has been revealed that not only tables
usage rates, but also the usage on the basis of clinical, needs to be
followed.
Keywords: Surgery Room, Table, Usage

628

POSTER BİLDİRİLER
SONUÇ
Ameliyat masa kullanım oranlarının tespitinin, ameliyathanenin işleyişinin planlanmasında olumlu yönde etkili olduğu
sonucuna varılmıştır. Bu veriler ışığında ameliyat masasını az kullanan kliniklerin tespit edilip sonuçlarının paylaşılmasıyla klinik kullanım oranının arttığı, bazı kliniklerde ise planlamada kullanılmayan saatlerin diğer kliniklerle paylaşılması
sonucu masaların daha efektif kullanımının sağlandığı gözlenmiştir. Mevcut ameliyat masalarının tek bir kliniğin kullanımında olmaması, sadece masaların kullanım oranlarının değil aynı zamanda klinik bazında kullanımının da takip edilmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
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TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİNDE BİYOKİMYA LABORATUVARININ 2010-2015
DÖNEMLERİ YILLIK LABORATUVAR HEDEFLERİ
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ÖZET

PERIOD 2010-2015 TEKIRDAG IN THE BIOCHEMISTRY
LABORATORY LABORATORIES HOSPITAL ANNUAL
Hastaların tanı, tedavi ve takibine yönelik analizlerin yapıldığı tıbbi
TARGETS
laboratuarlar hasta sağlığını direk etkileme potansiyeline sahiptir.
Laboratuarda kalite yönetim sistemlerinin uygulanması, hedeflerin
belirlenerek sayısal ölçümlerin yapılması laboratuarın performansını gösterecektir. Kalite hedefi belirlenmeden yeterli kaliteye ne
kadar ulaşıldığının objektif değerlendirilmesi zordur. Çalışmanın
evrenini Biyokimya Laboratuarına 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
yılları ve 2015 yılı Haziran ayına kadar Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne başvuran hastalar, İlçe Devlet Hastanelerinden ve Halk Sağlığı
Müdürlüğü’ne bağlı çalışan Aile Hekimlerinin yönlendirdiği hastalar
oluşturmaktadır. Bu çalışmada Tekirdağ Devlet Hastanesi Biyokimya Laboratuarının çalışma süreçleri ile tanıtılmıştır. Yıllar itibari ile
hedefler, hedeflerin analizleri ile gerçekleşen düzeltici önleyici faaliyetler ile belirlenen standartlar incelenmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Laboratuar, Hedefler, Hasta Güvenliği

SUMMARY

The medical laboratories that perform diagnosis, treatment and
follow-up procedures have potentially direct affect to health of the
patients. Implementation of quality management systems will show
the performance of laboratories with quantitative measurements of
targets that identified. It’s difficult to show sufficient improvement
without targets of quality. The research population constitutes
patients who admitted to Tekirdağ State Hospital Biochemistry
Laboratory and that refer from other medical centers January
2010 to June 2015. This study was presented the working process
of Tekirdağ State Hospital in Biochemistry Laboratory. The targets,
analysis of them, corrective-preventive activities and standards were
studied.
Keywords: Laboratory, targets

SONUÇ
Kalite yönetimi kavramı, tüm sağlık hizmeti alanlarında olduğu gibi laboratuarlarda da hizmetin tüm unsurlarını bir bütün
olarak ele almaktadır. Standartlar, klinik laboratuarlar da dâhil olmak üzere, sağlık hizmeti verilen tüm alanlarda; hasta
ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti ile etkili ve etkin bir sağlık hizmet sunumunu hedeflemektedir( Tarhan,
D. 2013). Hatta bu kavramlar bir bütün olarak değerlendirilmekte ve artık “Güvenli Hastane” kavramı oluşmuştur. Bu
nedenle laboratuar sürecini kapsayan ölçüme dayalı hedefler tespit edilerek iyileştirmeye açık alanlar belirlenmeli ve iyileştirilen alanlarda kalitenin sürekliliği sağlanmalıdır (Karaman. M, 2011). Güvenli laboratuarlar için de somut hedefler ve
somut hedeflere ulaşmak için ölçülebilir bir format gereklidir. Ölçüm, süreçlerin yönetimini ve izlenebilirliğini sağlamaktadır. Sağlıkta Kalite Standartları Versiyon 5 ile birlikte laboratuarlara yönelik indikatör takipleri devam edecektir. Ancak
kurumun profili, laboratuarın durumuna göre indikatör sayısının arttırılması laboratuar güvenliğini de arttıracaktır.
Veri kalitesi bu sistemin en önemli parametrelerinden biridir. Elde edilen veriler doğru değil ise, yapılacak olan analiz
ve değerlendirmeler yanlış kararların alınmasına bile yol açabilir. Laboratuarlarda veri kalitesinin sağlanmasına yönelik
sistem kurulmalı, yeterli ve doğru kayıt için personelin uyumu artırılmalı, bu amaçla çalışanlara mutlaka eğitimler verilmelidir. Bu çalışmada hastane bilgi yönetim sistemlerinin önemi daha da ön plana çıkmıştır.
Son olarak Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından Laboratuarda hasta güvenliğini tehdit eden veya
edebilecek hataların sistematik bir şekilde analiz edilebilmesi amacı ile “Laboratuar Hataları Sınıflandırma Sistemi (LHSS)”
geliştirilmiştir. Bu sistem pre analitik, analitik ve post analitik süreçlerdeki hataları ortaya çıkaran etkili bir gösterge olacaktır.
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THE EFFECT AND SOLUTIONS OF THE VIOLENCE
TO HEALTHCARE PROFESSIONSAT THE MEDICAL
Amaç: Bu çalışma 995 yataklı Eskişehir Devlet Hastanesi ve 618 yaINSTITUTIONS
taklı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarının
çalıştıkları kurumda maruz kaldığı şiddeti tanımlamak, uygulanan
şiddetin sağlık personelleri üzerindeki etkilerini belirlemek ve çözüm
önerileri sunmak amacı ile yapılmıştır.
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ÖZET

Materyal-Metod: Çalışma öncesi TKHK Eskişehir Genel Sekreterliğinden yazılı izin alınmıştır.(Ek 1) Sağlık kurumlarında hiç şiddet yaşamadığını belirten çalışanlar 1.grup, şiddet yaşadığını belirtip Beyaz
Kod vermeyen çalışanlar 2.grup ve 2013 yılı Ocak- 2015 Haziran
ayları arasında Beyaz Kod veren çalışanlar 3.grup olarak adlandırılarak çalışmaya dahil edilmiştir. Toplam 428 katılımcıya sosyodemografik bilgileri ve şiddetle ilgili bulguları irdeleyen anket (Ek 2) ve
18 madde içeren“İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği”(Ek 3) uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılanların %30.1’i erkek ve % 32.5’i bekar bireylerden oluşmaktadır. Şiddete maruz kalmayanların ortalama yaş
ve çalışma yılı sırasıyla; 35.07 ± 6.80 v 12.37 ± 7.35 bulunmuş olup
şiddet gören gruba göre istatistiksel olarak daha düşük bulunmuştur (p =0.015 ve p=0.03). Çalışmaya katılan doktorlardan 57, güvenlik görevlilerinden 40 kişi şiddete maruz kalmıştır. Yaşanan şiddet
olaylarından 186 tanesi sadece sözel iken 107 sinin hem sözel hem
de fiziksel nitelikte olduğu saptanmıştır. “ İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği”
uygulanması sonrası grup 1, grup 2 ve grup 3’ün puanlarının sırasıyla; 39.11 ± 7.59, 41.04 ± 6.27 ve 42.38 ± 6.34olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Sonuç olarak sağlık kurumlarında şiddet ilimizde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu şiddetin engellemesine yönelik planlanan
her türlü faaliyet sosyal, kültürel, çevresel, siyasal, kurumsal açıdan
da uygulanabilir özellikte olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Beyaz kod, sağlık çalışanı, sağlık kurumları,
şiddet

SUMMARY

Aim: To investigate the prevalence and effect of violence to healthcare
professions at hospitals who work at Eskişehir and Yunus Emre State
Hospital which have 995 and 618 beds respectively and to provide
solutions to violence to healthcare professions.
Material-Method: 132 health workers (Group 1) who agreed to
participate to the study and did not exposure violence at the
hospitals previously; 148 health workers (Group 2) who agreed to
participate to the study and were exposured violence at the hospital
but did not give White Code; 148 health workers (Group 3) gave
White Code because of the violence at the hospital between January
2013 and June 2015 included to the study. The total 428 participants
were applied questionnaire form that examine the demographic
information and findings about violence at the hospitals. The
participants who were exposured to violence performed the ‘Work
Related Stress Scale’.
Results:129 and 139 of the all participants were male and single. The
mean age and work year of the participants who were not exposured
to violence were 35.07 ± 6.80 and 12.37 ± 7.35 respectively and this
findings were significantly lower than the participants who were
exposured to violence at hospitals previously (p =0.015 and p=0.03).
57 of the all doctors and 40 of the securities were exposured to the
violence. 186 case were only verbal violence and 107 case were both
verbal and physical violence. The mean score of Group 1,2 and 3
due to the Work Related Stress Scale were 39.11 ± 7.59, 41.04 ± 6.27
and 42.38 ± 6.34 respectively.
Conclusion: Violence at the hospital is very common problem at our
city, Eskişehir. The preventive programs to tackle this issue should be
applicable according to the social, cultural,environmental, political
and institutional aspects.
Keywords: Healthcare professions, medical institutions, violence,
white code

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sağlık hizmeti üzerine etkileri
Çalışmamız ilimizdeki sağlık personeline uygulanan şiddeti tanımlaması ve çözüm önerileri sunması yönüyle faydalı bir
uygulamadır. Çalışmamız somut bulgular elde edilmesini sağlayarak ülke genelinde bu önemli soruna bir anlamda ışık
tutacaktır. Sunulan çözüm önerileri il bazında ve ulusal çapta sağlık personeline uygulanan şiddetin sayısının ve zararlarının azaltılması yönünde katkı sağlayabilecektir.
Elde edilen sonuçlar
Çalışmamız göstermektedir ki Sağlık kurumlarında şiddet ilimizde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Çalışmamızın sonuçları doğrultusunda yapılacak düzenlemeler ve önlemler Sağlık kurumlarında şiddetin önlenmesinde faydalı olacaktır. Bu
kapsamda, yasal düzenlemelerin yapılması, personel eksikliklerinin giderilmesi, çalışma koşullarının fiziksel açıdan iyileş-
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tirilmesi, çalışanların motivasyonunu arttırmaya yönelik düzenlemeler yapılması, hastaların bekleme sürelerinin kısaltılması ve uygun bilgilendirilme koşullarının oluşturulması önemlidir. Ayrıca; Beyaz Kod bildirimlerinde adı geçen hasta/
yakınları için kurumların bilgi sisteminde uyarı mekanizması düzenlenmesi ile kişinin sonraki başvurularında personelin
önlem alması ve riskleri önceden tespit etmesi sağlanabilir. Tüm önlemler ve düzenlemelere rağmen iş yerinde şiddet
tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir ancak şiddet olaylarının sıklığı ve şiddet kaynaklı olumsuz olaylarla karşılaşma sıklığı azaltılabilir. Bunun başarılı olunabilmesi için yapılacak her türlü faaliyet sosyal, kültürel, çevresel, siyasal,
kurumsal açıdan da uygulanabilir özellikte olmalıdır.
Öğrenilen dersler
Çalışmamızda ilimizdeki şiddetle karşılama sıklığının ulusal sıklığa göre daha yüksek olduğu ve çalışanların en çok sözel
şiddete uğradığı tespit edilmiştir.

Kurumlarca yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerde, personel sayısının yeterli hale getirilmesi, çalışma koşullarının
iyileştirilmesi yanında bölgenin sosyoekonomik ve kültürel yapısının göz önüne alınarak tedavi, bakım hizmetleri yanında
etkin bilgilendirmenin yapılması yararlı olacaktır.

ARAŞTIRMANIN BÜTÇESİ VE FİNANSMAN
Gider

Açıklama
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%

Kırtasiye Giderleri

Anketler için kullanılan kağıt ve bilgisayar maliyetleri-Resmi yazışmalar için
kullanılan kağıt maliyeti.
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100

Personel Gideri

Anketin dağıtılması, toplanması amacıyla kadrolu personellere ek görev
verilmiştir.
Analiz aşamasında EOGÜ İstatistik bölümünden gönüllülük esasına göre destek
alınmış olup ek bir ücret ödenmemiştir.
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Yaş ve çalışma yılı arttıkça şiddete uğrama sıklığının artması, doktorların daha fazla şiddete maruz kalması, şiddetin daha
çok hasta yakınları tarafından uygulanması konularının araştırılması sorunun çözümlenmesinde önemli rol oynayacaktır.
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GEBELERDE DOĞUM ÖNCESİ EĞİTİMİN DOĞUM KORKUSU VE ENDİŞESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Durdane ÇAM1, Seyhal GÜRBÜZ ÇİÇEK1, Aynur BASIK1, Selma AKÇADA1, İzdihar DİKKAYA1, Fatma GÜLER1
Hatay Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, hataydcb1@saglik.gov.tr

1

Gebeliğinin son trimesterinde olan; daha önce doğum yapmamış
40 anne adayı çalışmaya alındı. Bütün gebelere sosyodemografik
veri formu ile birlikte Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği uygulandı. Sonrasında gebeler gebe bilgilendirme sınıfına alındılar ve
her biri 120 dakika süren 4 ayrı seansta doğum öncesi ve sonrasında yaşanabilecek fiziksel ve ruhsal problemler, gebeliğin fizyolojisi
hakkında genel bilgi, doğum sırasında doğumu kolaylaştırmak için
yapılabilecek egzersizler hakkında bilgilendirme yapıldı ve soruları
yanıtlandı. Sonuçlarda grubun yaş ortalaması 25.7 olarak bulunmuştur. Gebelik haftası ortalama 34.4 olarak bulunmuştur. Gebelerin yaşı küçüldükçe korku ve endişe düzeyinin arttığı belirlenmiştir.
Sonuç olarak doğum öncesi eğitimin, son trimesterdaki gebelerde
doğum korkularını ve endişelerini azaltmaya yardımcı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: gebelik, doğum korkusu, doğum öncesi
eğitim, endişe

The aim of this study is to examine to effects on fear and anxiety level
of antenatal training in pregnant women. The 40 women, who were
in the 3rd trimester and they had not given any birth, were taken in
this study. The socio-demographic data form and Wijma Delivery
Expectancy/ Experience Questionnaire (W-DEQ) were applied to
all pregnant women. After that apply, the pregnants were taken
in pregnant informational class and then they were trained with 4
different sittings that each one takes 120 minutes. In this training
some informations, about physical and psyhological problems
before and after birth, general information about the physiology of
pregnancy, exercises that can be done during birth to facilitate birth
action, were given to pregnants and answered their questions. In the
results the age mean of group is found 27.5. The mean pregnancy
weeks of group is 34.4 weeks. The levels of fear and anxiety has been
increasing while ages of pregnant has been decreasing. As a result,
antenatal training has been found useful to help to reduce the fears
and anxieties of birth in the last trimester in pregnant women.
Keywords: pregnancy, fear of birth, antenatal training, anxiety

SONUÇ VE ÖNERİLER
Hatay Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bilgilendirip onamını aldığımız 40 gebeden doğum korkuları
hakkında hazırladığımız çalışma sorularını yanıtlamalarını istedik. Verilen cevapları değerlendirdik. Daha sonra bu gebeleri gebe bilgilendirme sınıfında eğitime aldık. Eğitim sonrasında yeniden gebelerin doğum korkularını değerlendirdik.
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THE EFFECT OF ANTENATAL TRAINING ON PREGNANT
WOMEN IN THE FEAR AND ANXIETY OF BIRTH
Bu araştırmada amaç, gebelerde doğum öncesi eğitimin, doğum
süreci ile ilgili korku ve endişe düzeyi üzerine etkilerini incelemektir. SUMMARY
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ÖZET

Çalışmadan elde ettiğimiz veriler sonucunda gebelik döneminde eğitim alan gebelerin doğum korkularında azalma olduğu sonucunu tespit ettik.
Sağlıklı ve kaliteli bir gebelik dönemi geçirmek, gebeliğe özgü komplikasyonları yaşamamak ya da daha az yaşamak,
bebeğin potansiyeli olan kiloya ulaşmasını ve dünyaya yeterli besin depolarını oluşturmuş olarak gelmesini sağlamak,
rahat bir lohusalık dönemi geçirmek, lohusalıkta bebeğe verilecek sütün kaliteli olmasını sağlamak için gebelik öncesinden gelen beslenme alışkanlıkları gebelikte tekrar gözden geçirmek önemlidir (www.ntvmsnbc.com.tr, 2005). Gebelikte
vücut sürekli gelişmekte olan bebeği desteklediğinden yorgun düşmekte ve her zamanınkinden daha fazla çalıştığı için
dinlenmeye daha çok gereksinim duymaktadır (12-13).
Düzenli sağlık kontrollerine gidilmesi, doğru beslenme ve dinlenme alışkanlıklarının yanı sıra, normal gebelik seyrinin
ve olası gebelik komplikasyonlarının bilinmesi, bilgi alınacak kaynağın doğru seçilmesi gibi faktörler de gebelik sürecinin
kalitesini etkilemektedir. Vurgulanan konular hakkında ideal davranış modellerinin geliştirilmesi ancak anne adaylarının
ve gebelerin genel bilgi düzeyini artırmakla yani eğitimle mümkün olacaktır(14).
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HASTANE İŞLETMELERİNDE ACİL HİZMET SÜREÇLERİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
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Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, i.yuksel@deu.edu.tr

1
2

tanesidir. Özellikle iş süreçlerinin belli kurallara göre oluşturulması,
görevlerin net bir şekilde belirlenmesi, performansın etkili ve doğru
bir şekilde izlenmesi başta olmak üzere pek çok güçlü yöne sahiptir.
Çok farklı sektörlerde kullanılan süreç yönetimi tekniğinin son yıllarda sağlık sektöründe de uygulamalarına rastlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastanelerin acil
servislerinde süreç yönetimi tekniğinin kullanılabilirliğini incelemektir. Bu amaçla, bir kamu hastanesindeki acil servisin süreci çizilmiş
ve bu süreç üzerinden iyileştirme önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kalite, süreç yönetimi, acil servis.

A lot of various techniques have been used in organizations
with regard to running and managing the businesses. Process
management is one of them. It has many powerful sides; forming
business processes in respect to certain rules, determining the duties
in a clear way, keeping track of the performance in an effective and
right way are especially on top. Process management technique,
which has been used in various sectors, has its implementations
recently seen in health sector. The purpose of the present study is
to investigate the usability of process management technique in
emergency services of hospitals in health sector business. With this
purpose, the process of the emergency service in a public hospital
has been depicted, and improvement suggestions have been
presented upon this process.
Keywords: Quality, process management, emergency service.

SONUÇ
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastanelerin hizmet verdiği tüm bölümler insan sağlığı söz konusu olduğundan, iyi
işlemeleri oldukça önemlidir. Hastanelerin hizmet verdiği birimlerden biriside acil servisidir. Acil servisler adında da anlaşılacağı üzere, hastalara acil müdahalenin yapıldığı ve zamanla yarışıldığı birimlerdir. Acil servislerin bu özel yapısından
dolayı, burada verilen hizmetlerin hızlı ve en doğru şekilde yapılması hayati önem taşımaktadır. Acil servisteki işleyişin
istenilen düzeyde verilebilmesi ve burada verilen hizmetlerin yönetebilmesine yönelik literatürde farklı tekniklerin kullanıldığı görülmektedir. Çalışmamızda, acil servislerinde işlerin yönetilmesi, iyileştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesine
yönelik süreç yönetimi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın amacı; acil servislerindeki işleyişin süreç yönetimi tekniğine uygun olarak incelemek olduğundan, öncelikle işlerin süreç haritası çıkarılmıştır. Bu haritanın çıkarılmasında, acil servisinde
her seviyede çalışanın işbirliği esas alındığından, yaşadıkları sistemi gerçekçi bir şekilde çizmeleri mümkün olmuştur. Bu
çalışma ile çizilen süreç aşaması yalnızca öneri niteliğinde olup, işleyişle birlikte bu haritanın da gelişeceği öngörülmektedir. Süreç yönetiminin kendi içersinde var olan, süreçlerin mutlaka iyileştirme şartının gerçekleşmesi ile daha etkili süreç
çizimlerine ulaşılabilecektir. Bu çalışmayı örnek alarak, acil servislerde benzer çalışmaları yürütecek uygulayıcılar için bu
çalışma başlangıç niteliğindedir. Uygulayıcıların yapacakları farklı çalışmalar sonucunda, daha ideal süreçlerin oluşacağı
muhakkaktır.
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IMPROVEMENT IN HOSPITALS
Organizasyonlarda işlerin yürütülmesi ve yönetilmesine yönelik çok
çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Süreç yönetimi, bu tekniklerden bir SUMMARY
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Bu çalışmada, sürecin iyileştirilmesine yönelik basit iyileştirme araçlarından neden-sonuç diyagramı ve pareto analizi
kullanılmıştır. Bu analizler ile sorunların nasıl tespit edileceği ve tespit edilen sorunlardan hangileri ile iyileştirmeye başlanacağı ve seçilen konular üzerinde iyileştirmelerin nasıl yapılacağı basit yapıda açıklanmıştır. Acil servisindeki sorunlar ile
ilgili yapılan neden-sonuç diyagramı ile temel sorunların İnsan, süreç, güvenlik ve makine/ekipman olduğu tespit edilmiştir. Yapılacak ileri çalışmalar ile farklı sorun tespit yöntemleri kullanılarak, farklı sebeplerin de bulunması ile literatürde
bu konunun daha ileri düzeyde irdelenmesi de mümkündür. Uygulamamız da tespit ettiğimiz bu sorunların üç ay incelenmesi sonucunda veriler pareto tekniği ile sıralanmış ve en önem verilmesi gereken noktalar tespit edilmiştir. Süreç
yönetimi haritasının oluşturulmasının basit ve anlaşılır olmasından dolayı, çalışmaya katılan kişilerin istekli olarak çalışması oldukça önemli bir tespittir. Aynı şekilde, neden-sonuç ve pareto tekniği uygulamalarında da katılımcıların teknikleri
rahatça anlayıp, kolayca uyguladıkları tespit edilmiştir. Özellikle acil servis gibi yoğun çalışan bir birimdeki çalışanlar için
oldukça anlaşılır, kolay uygulanabilir ve etkili bir teknik olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca uygulamasının kolay olması
ve sonuçları hızlı bir şekilde vermesinden dolayı süreç yönetimi tekniğinin acil servislerinin kalitesinin iyileştirilmesinde
kullanılmasının oldukça uygun olduğu görülmüştür.
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Giriş: Mühendislik alanında süreç iyileştirmede yaygın olarak kullanılan yalın metotlar, servis sektöründe de kullanılmaya başlanılmıştır. Değer ve israf kavramları yalın metodolojide yaygın olarak
kullanılmaktadır. Biz bu çalışmada süreç akış şeması çizmeden
önce, yalın araçlardan spagetti(makarna) diyagramı çizerek israf
kavramına odaklandık ve daha ergonomik iş ortamı geliştirmeyi
hedefledik.
Metot: Çalışma İzmir Aliağa Devlet Hastanesinde Şubat 2015 ve Eylül 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Ölçümlerde kaizen kartları
ve timer, çizimlerde Microsoft office kullanıldı. 13 adet ana süreç
ve 37 adet işlem aşaması adımları ölçüldü ve çizimleri gerçekleştirildi. Kaizen kartları ve beyin fırtınası yöntemi kullanılarak yeniden
tasarlama ve tekrar düzeltmeler yapılarak, ölçümler yeniden gerçekleştirildi. Bu işlem üç kez tekrar edildi. İlk ve son durum arasındaki
farklar karşılaştırıldı.
Sonuç: Başlangıçta 283 metre olarak hesaplanan toplam süreç
adımları 165 metreye düştü. Toplamda %41.5 bir azalma kaydedilirken daha ergonomik bir iş ortamına ulaşıldı.
Yorum: Elde ettiğimiz veriler, bize yalın metotların laboratuar ortamında kullanılması ve bu metodolojiye, spagetti diyagramı gibi basit
kolay öğrenilebilir görsel yönetim teknikleri ile başlanmasının uygun
olacağını düşündürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yalın Metodoloji, Spagetti Diyagramı, Değer,
İsraf

THE IMPROVEMENT OF HOSPITAL LABORATORY
PROCESSES USING THE PRINCIPLES OF LEAN
METHODOLOGY (TOYOTA PRODUCTION SYSTEMSPAGHETTI DIAGRAM)
SUMMARY
Introduction: Lean methods are widely used in engineering for
improving processes. These methods have also been begun to be
used in the service sector. Value and waste are the most common
parameters in the lean methodology. In this study, we focused
on waste in laboratory with spaghetti diagrams to improve our
processes before drawing the process flow map in order to create
more ergonomic laboratory.
Methods: This process improvement study was practiced between
february and september in Izmir Aliaga State Hospital. We used
kaizen chart, timer and brainstorming for Microsoft office in
measurements. 13 main processes were measured and redesigned.
37 steps were investigated and discussed. This procedure was
repeated three time. We compared the first and last results.
Results: Our total walks were 283 meters at the beginning of the
study. After the improvement this figures decreased to165 meters.
We observed totally %41.5 saving in processes.
Conclusion: These findings suggested that using principles of lean
methodologies in hospital laboratory are useful tools to improve
process. The spaghetti diagram seems to be the basic tool for
beginning to draw the process map and become more ergonomic
for the laboratory environment.
Keywords: Lean methods, Spaghetti diagram, Value, Vaste
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Hastanelerde yalın uygulama çalışmaları oldukça güncel hale gelmiştir. Üro-onkoloji kliniğinde yapılmış hasta dönüşüm
zamanını kısalttığı gösterilmiştir(Skeldon SC2014: 995). Benzer şekilde çocuk hastanesinde hastanenin pek çok bölümünde performansın sürekli geliştirilmesine yönelik pek çok farlı birimde Toyota üretim sistemi modifiye edilerek kullanılmış,
bekleme zamanı başta olmak üzere pek çok alanda başarılı sonuçlar alınmıştır. (Stapleton FB 2009: 810). Acil serviste
yapılan uygulamalarda acil servis bekleme sürelerinde kısalma gözlemlenmiştir(El Sayed MJ 2015:3). Cerrahi birimlerde
yapılan çalışmalarda süreçlerin hasta ve çalışanlar açısından iyileştirilmesinde belirgin olumlu sonuç alınmıştır(Lin SY
2013:2646). 6-sigma metodolojisinin hastanelerde yaygın kullanımı ile birlikte, Yalın metodoloji, 6-sigma ve kısıtlar teorisi birleştirilerek süreçteki varyasyonun azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesinde etkinliğin artırılması hedeflenmiştir
(www.sasder.org 2014).
Öncelikle süreçler yalınlaştırıldıktan sonra, süreçteki varyasyonların azaltılmasına yönelik çalışmaya gidilmelidir. Değer
katmayan adımların azaltılmasının görselleştirilmesinde, spagetti diyagramı bizim bulgularımız açısından başlangıç aşamasında kullanılacak yalın araçlarından birisi olarak gözükmektedir.
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dan biridir. Günümüzde, hasta memnuniyeti sağlık hizmetlerinin
değerlendirilmesinde önem kazanmıştır. Hasta merkezli sağlık hizmeti sunumu için hasta memnuniyeti sağlık kurumlarının en önemli
faaliyetlerinin başında gelmektedir.
Bu çalışmada amacımız hastanelerin fiziksel özelliklerinin yatarak
tedavi gören hastaların memnuniyetine etkisini belirlemektir.

Çalışmada veri toplama yöntemi olarak “Sağlıkta Performans ve
Kalite yönergesi” ekinde yer alan “Memnuniyet Anketleri Uygulama
Rehberi”ne göre belirlenen yatan hasta menuniyet anketi uygulanmıştır. Bu çalışma, Mayıs 2015 yılında açılan yeni hastanemiz ile
1976 yılından bu yana hizmet veren eski hastanemiz de 01.10.201401.11.2015 tarihleri arasında yatan hastalardan örneklem seçilmiş
ve anket doldurmayı kabul eden toplam 218 hastaya “Halkla İlişkiler”birimi tarafından uygulanmıştır.
Değerlendirme; hasta memnuniyet boyutu, fiziki ortam ve şartlar,
doktor ve diğer sağlık personelinin tutum ve davranışları ve hastane
ile ilgili genel soruları içeren üç başlıkta incelenmiştir. Fiziki ortam
ve şartlar ile ilgili memnuniyet oranı eski hastanemizde %64.30 iken
yeni hastanemizde %97.82, doktor ve diğer sağlık personelinin tutum ve davranışları memnuniyet oranı eski hastanemizde %94.26
iken yeni hastanemizde %97.54, hastane güvenilirliği ve temizliği
memnuniyet oranı eski hastanemizde %86.65 iken yeni hastanemizde % 98.36 olarak ölçülmüştür.
Sonuç olarak fiziki ortam ve şartlar hasta memnunyetinde etkili etkin bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Memnuniyet, Sağlık Hizmeti, Yatan Hasta

Satisfaction measurement is one of basic items to determine the
perception of people who get medical services and to improve
quality in medical institutions. Nowadays, patient satisfaction plays
a key role in quality evaluation of health care services and is a sine
quo non for patient oriented health care services.
The aim of this study was to determine the effect of physical
characteristics of hospitals on in-patient satisfaction.
In this study, in-patient satisfaction questionnaire which was
prepared according to “Practical Guide to Satisfaction Surveys”
annexed to the “Instructions of Performance and Quality in Health”
was used as data collection technique.
The population of this study which was done by Bigadiç State
Hospital - Department of Public Relations consisted of 100 inpatients who were hospitalized between the dates of 01.10.2014
- 01.11.2015 in Bigadiç State Hospital’s old building (served from
1976 to 2015) and new building (opened in May 2015) and agreed to
join the survey. In the evaluation, patient satisfaction was examined
in terms of three aspects: physical environment and conditions;
attitudes and behaviors of doctors and other healthcare personnel;
and safety and cleanliness of the hospital.
The rate of patients’ satisfaction with physical environment and
conditions was 64,3% in the old building whereas 97,82% in the
new building; with attitudes and behaviors of doctors and other
healthcare personnel was 94,26% in the old building whereas
97,54% in the new building. As of safety and cleanliness of the
hospital, the satisfaction rate was 86,65% in the old building of the
hospital whereas 98,36% in the new one.
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EFFECTS OF PHYSICAL CONDITIONS OF HOSPITALS
ON IN-PATIENT SATISFACTION LEVEL
Memnuniyet ölçümü, sağlık kurumlarında sürekli kalite geliştirmenin ve hizmeti alanların algısını belirleyebilmenin temel araçların- SUMMARY
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As a result, it was explored that physical environment and conditions
are efficient and effective on patient satisfaction.
Keywords: Satisfaction, Health care, Inpatient.

SONUÇ VE ÖNERİ
Sonuç olarak sağlık kurumlarının fiziki yapısı hasta memnuniyeti üzerinde birebir etkili olmaktadır. Sağlık kurumlarının
fiziki özelliklerinde yapılacak olan iyileştirmeler kurumların memnuniyet düzeylerinin artmasını sağlayacaktır.
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kımından memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkisinin değerlendirilmesi ve sonuçların hemşire istihdamı planlamasında kullanılmasıdır.

Hemşirelerin iş yükünün belirlenmesi amacıyla yürütülen araştırma 6 Nisan-5 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
“Rush Medicus Hasta Sınıflandırma Kriterleri” esas alınarak yapılan
çalışmada 30 gün boyunca kliniklerde yatarak tedavi olan hastaların hemşirelik bakım puanları toplanmış, hastaların bağımlılık
düzeyleri belirlenmiş ve o klinikte çalışan hemşire sayılarına göre iş
yükü hesaplanmıştır. Aynı süreçte hastaların hemşirelik bakımından
memnuniyetinin değerlendirilebilmesi için hastanenin ilgili kliniklerinden yatarak hizmet alan ve ankete katılmak isteyen hastalara
“Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği” uygulanmıştır. Veriler, Excel ve SPSS (Statistical Package For Social Science)
16.0 programları ile analiz edilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre Nöroloji-Göğüs Hastalıkları karma kliniğinde hemşire iş yükünün diğer birimlere göre oldukça yüksek
olduğu saptanmıştır. Hastane yönetimi, adı geçen kliniğin hemşire
sayısını 7’den 15’e çıkarmış, gündüz mesaisinde 6, gece nöbetlerinde
2’şer hemşire olacak şekilde hemşire sayısı ve çalışma planını yeniden düzenlemiştir. Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyeti hastane ortalamasının %88 ile oldukça yüksek düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Klinik bazlı hemşire iş yükü ile hastaların hemşirelik
bakımından memnuniyetleri arasındaki ilişki değerlendirildiğinde,
öngörülenin aksine hemşire iş yükünün fazla olduğu kliniklerde hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetlerinin de yüksek olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hemşire İş Yükü, Hasta Memnuniyeti, Hemşire
İstihdamı.

The aim of the research is that the evaluation of the relationship
between the workload of the nurses who work in clinics in Keşan
State Hospital and the satisfaction levels in the aspect of nursery
of patients and patient companions and the results are used in the
employment plan of nurses.
In order to determine the workload of nurses research took place
between the dates 6th April – 5th May 2015. On the basis of the
study ‘’Rush Medicus Patient Classification Criterions’’ the nursing
care of scores that inpatient treatment for 30 days in clinics were
collected, determined the level of dependency of the patients and
according to the number of the nurses who work in that clinic
workload was calculated. In the same process in order to evaluate
the satisfaction from the nursing care of patients, the ‘’New Castle
Nursing Care Satisfaction Scale’’ was applied to the patients who
were treated in related clinics and inpatient service and wanted to
participate in survey. The data were analyzed with Excel and SPSS
(Statistical Package for Social Science) 16.0 software.
According to the research resluts, it has been found that the nurse
workload in Neurology-Pulmonary Medicine mixed clinic is relatively
higher than the other units. Hospital management has revised
work plan and the number of nurses of aforementioned clinic. The
numbers of nurses have been increased from 7 to 15; in the day
shift 6 and in the night watches 2 nurses. It has been found that
the satisfaction of the patients from the nursing care is pretty high
with the average of hospital at least %88. On a clinical basis when
the relationship between nurse workload and the satisfaction of
the patients from the nursing care has been evaluated, contrary to
predictions it is concluded that the higher nurse workload of the
clinics, the higher satisfaction of the patients from nursing care.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSE WORKLOAD
AND THE SATISFACTION OF THE PATIENTS
Araştırmanın amacı Keşan Devlet Hastanesi kliniklerinde çalışan
hemşirelerin iş yükü ile hasta ve hasta yakınlarının hemşirelik ba- SUMMARY
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Keywords: Nurse Workload, Patient Satisfaction, Nurse
Employment.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Keşan Devlet Hastanesi’ndeki hemşire iş yükü klinik bazlı değerlendirilmiş ve Nöroloji-Göğüs Hastalıkları
kliniğinde oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Hastane yönetimi, farklı branş hastalarını barındıran 33 yataklı karma
kliniğin hemşire sayısını 7’den 15’e çıkarmış, gündüz mesaisinde 6 hemşire, gece nöbetlerinde 2 hemşire olacak şekilde
hemşire sayısı ve çalışma planını yeniden düzenlemiştir.
Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyeti ile ilgili araştırma sonuçları değerlendirildiğinde Keşan Devlet Hastanesi’nden hizmet alan hastaların memnuniyet oranının %88 ile oldukça yüksek düzeyde olduğu görünmektedir. Memnuniyet oranı hastane ortalamasının altında olan kliniklerde hemşirelere yönelik iletişim ve empati eğitimi verilmesi
önerilmiştir.
Hemşire iş yükü ile hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetleri arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, birbirleriyle
doğru orantılı olarak arttığı veya azaldığı tespit edilmiştir. Öngörülenin aksine hemşire iş yükünün fazla olduğu kliniklerde
hastaların hemşirelik hizmetlerinden memnuniyetlerinin de yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum hemşirelerin

643

POSTER BİLDİRİLER
çok yoğun çalıştığını gözlemleyen hastaların memnuniyet düzeylerinin de olumlu yönde etkilendiği şeklinde açıklanabilir.
Bu çalışmanın hastaların bağımlılık yükünün ve hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin saptanması ve buna
bağlı olarak kliniklerde hemşire sayısının belirlenebilmesi açısından temel oluşturacağı düşünülmektedir. Çalışmanın
farklı hastanelerde ve daha büyük örneklem grupları ile yapılması önerilmektedir.
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ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE ÇALIŞANLARIN
FİZİKSEL ŞİDDETE UĞRAMA SIKLIĞI
Çiğdem EGİLMEZ1, Özlem Doğan1, Dilek TOPAL2, Seda Uludağ KAYA2
¹Adıyaman İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, cegilmez@hotmail.com
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toplumdaki bütün bireyleri etkileyen şiddet, giderek günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmekte olup ve her sektörde çalışanlar için
önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm meslek
grupları değerlendirildiğinde, zor durumdaki bireylerle doğrudan teması gerektiren sağlık bakım sektöründe çalışanların, iş yeri şiddetinin en önemli hedefi ve kurbanları oldukları görülmektedir (Keser
Özcan ve Bilgin 2011:31(6))
Yapılan çalışma, hastanede görev yapan çalışanların sonuçlarına
göre fiziksel şiddete uğrama sıklığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Çalışmanın verileri, Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi’nin Çalışan
Memnuniyeti Değerlendirme Anketinden elde edilmiştir. Ankete göre
çalışanların % 69’u güvenli bir ortamda çalıştığını, % 36’sı fiziksel bir
saldırıya uğradığını ifade etmektedir.
Bu sonuçlar ışığında, sağlıkta şiddeti önlemek amacı ile etkili sağlık
kurumu yönetimi, sağlık çalışanlarının etkili iletişim, riskli durumları
önceden farkına varma ya da başa çıkma yöntemleri konularında
eğitilmesi ile şiddet riskinin azaltılacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, Hekim, Hemşire, Güvenlik,
Fiziksel Şiddet

SUMMARY

Everykind of violence has been reported from all over the world.
Irrespective of age, gender, race, religion, language and education
level, the violence affecting all the individuals in the society has continuously been getting an integral part of our lives and confronting
us as an important health problem in every sector of working life.
When all occupation groups are considered, It has been observed
that healthcare workers, as they are obliged to confront directly with
individuals in trouble, are the most important target and victim of
work-place oriented violence (Keser Özcan ve Bilgin 2011:31(6).
The application of this study has aimed to detect the frequency of
the healthcare workers’ being exposed to violence. The data of the
study has been acquired through the Evaluation of Productivity and
Employee Satisfaction Surevey of the Quality Management Unit.
In view of the survey, %69 of the surveyed declared that they were
working in safety while %36 of those declared that they have been
subjected to physical violence.
In the light of these results, it has been thought that in order to
prevent violence in healthcare, only Efficient Health Facility Management, effective communication of healthcare workers, and their
education for preventing violence in health system by pre-detection
of risky situations and thus elimination of these situations can decrease the risk of violence.
Keywords: Healthcare workers, Physician, Nurse, Safety, Physical
Violence
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THE FREQUENCY OF BEING EXPOSED TO VIOLENCE
OF THE HEALTHCARE WORKERS IN ADIYAMAN
Son yıllarda dünyanın her yerinden her türlü şiddetin arttığı rapor
UNIVERSITY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL
edilmektedir. Yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, eğitim düzeyi ayırt etmeksizin
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘Workplace Violence in the Health Sector’ raporuna göre sağlık çalışanlarının % 50’den fazlası,
son bir yılda psikolojik veya fiziksel şiddete uğradığını belirtmiştir. Bu oran, Bulgaristan’da % 75.8, Güney Afrika’da % 60,
Avustralya’da % 67.2 ve Brezilya’da ise % 46.7’dir (Bkz. Tablo 8).
Tablo 8: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Oranları (Dünya Örnekleri) (Martino, 2002)
Ülke

Çalışma Grubu

Sayı

Avusturalya

Tüm Sağlık Çalışanları

Brezilya
Bulgaristan

Şiddete Maruz Kalma
Sayı

%

400

269

67.2

Tüm Sağlık Çalışanları

1569

733

46.7

Tüm Sağlık Çalışanları

508

385

75.8

Güney Afrika

Tüm Sağlık Çalışanları

1014

619

61

Portekiz

Tüm Sağlık Çalışanları

348

209

60

Tayland

Tüm Sağlık Çalışanları

1090

589

54

İngiltere ve İrlanda’da kaza yeri ve acil serviste şiddetin sıklığının incelendiği bir çalışmada, acil servis çalışanlarının sadece
% 9-17’si hiç fiziksel saldırıya uğramadığını belirtilmiştir (Terry, 2005:13). Yapılan başka bir çalışmada, fiziksel saldırı oranı
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Tayland’da % 10.5, Güney Afrika’da % 17, Bulgaristan’da % 7.5, Brezilya’da % 6.4, Lübnan’da % 5.8, Portekiz’de % 3, Amerika’da % 13.2 olarak tespit edilmiştir (Nachreiner NM, 2007:45).
Kütahya, Afyon, Eskişehir, Ankara ve Bilecik’te 18 acil serviste yapılan bir anket çalışmasında sağlık çalışanlarına karşı
şiddet oranı % 72.3 olarak bulunurken bunun sözel/ duygusal şiddet oranı % 69.5, özel tehditler % 53.2, fiziksel saldırı
(yaralanma, hematom ve yumuşak doku travmaları) % 8.5 oranında olduğu tespit edilmiştir (Ayrancı, 2005). Ankara’da
yapılan bir çalışmada “son 6 ay içinde fiziksel bir saldırıya uğradım” sorusu incelendiğinde güvenlik görevlilerinin % 60’nın,
hemşirelerin %21.7’sinin, asistanların % 12.5’inin, uzman doktorların % 15.4’nün, sekreterlik ile uğraşanların % 15.2’nin
fiziksel şiddete maruz kaldığı görülmektedir (Yakut vd., 2012). Adana ili genelinde 5796 sağlık çalışanı ile yapılan bir diğer
çalışmada şiddete maruz kalma oranı %12.2 tespit edilmiştir (Öztürk ve Seydaoğlu, 2011).
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ankette bulunan “son 6 ay içinde fiziksel bir saldırıya
uğradım” sorusuna 2064 kişinin 746’sı evet cevabı vermiş olup; yapılan çalışma sonucunda fiziksel saldırıya uğrama sıklığı
% 36 olarak tespit edilmiştir (Bkz. Şekil 3).
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Şekil 3: Fiziksel Saldırıya Uğrama Oranı

Fiziksel şiddete uğrayan 746 kişi, meslek ve iş gruplarına göre incelendiğinde; % 63‘ünün (430 kişi) hekim dışı sağlık personeli, % 25’inin (267 kişi) hizmet alımı yoluyla çalışan personel , % 6’ sının hekim olduğu görülmektedir (Bkz. Şekil 4).
Şekil 4: Meslek ve İş Gruplarına Göre Dağılımı (%)

Sonuç olarak Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde fiziksel şiddete uğrama sıklığının % 36 gibi yüksek
bir oran olduğu görülmüştür.
Hastane kapsamında şiddeti azaltmak amacı ile;
nn Sağlık çalışanlarının sayısında ve dağılımında bulunan eksikliklerin giderilmesi için mevcut politikaların geliştirilmesi,
nn Sağlık çalışanı üzerindeki aşırı iş yükünün makul seviyeye indirilmesi,
n n Şiddete yönelik risklerin değerlendirmesi,
nn Sağlık çalışanlarının şiddete uğramasını engelleyecek güvenlik önlemlerinin arttırılması,
nn Hasta ile gereğinde teması kesebilecek güvenli alanların oluşturulması,
nn Hastane içi Beyaz Kod uygulamasının aktif olarak kullanılması,
nn Toplumun şiddet ile sorun çözme biçimin engellenebilmesi için kamu spotları ile bilgi ve farkındalık artışının
sağlanması,
nn Sağlıkta şiddete hayır posterlerinin etkin alanlarda asılması,
nn Sağlık çalışanlarının, hasta ve hasta yakınları ile iletişimlerini artıracak, kendilerini daha kolay ifade etmelerini sağlayacak iletişim eğitimlerinin (özellikle zor durumlar, kriz ve stres yönetimi gibi konularda) verilmesi önerilir.
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RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ’NDE ÇALIŞANLARIN MOBBİNGE MARUZ
KALMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ
Melek TÜRK1, Sevgi TÜRKMEN2, Nurtaç CİRİT1, Selin DEMET1
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, MANİSA
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD., MANİSA

1
2

DETERMINATION OF THE LEVEL OF EXPOSITION TO
MOBBING OF THE SOUL ASYLUM STUFF
Araştırma, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde çalışanların işyerinde psikolojik taciz olgusuna yönelik algılarını belirlemeyi amaç- SUMMARY
lamaktadır. Araştırma, tanımlayıcı araştırma tipinde yapılmıştır.
Çalışmanın evreni Ruh Sağlığı Hastanesi’nde çalışanlar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini, Ağustos 2015 – Ekim 2015 tarihleri
arasında çalışmayı kabul eden 71 çalışan oluşturmaktadır. Veriler
bilgi formu, İşyeri Tacizi Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelik, t - testi, mann whitney U testi, kruskal wallis
testi ile değerlendirme yapılmıştır.

Araştırmaya 71 çalışan katılmıştır. Çalışanların yaş ortalaması 39.09±6.39, % 67.6’i kadın, % 64.8’i hemşire/ebe, %84.5’i evli,
%50.7’si ön lisans/sağlık meslek lisesi mezunu, %38.0’ı lisans/lisansüstü mezun, %49.3’ü gelir giderden az, %49.3’ü gelir gider dengeli, meslekte çalışma süresi ortalama 15.91±7.91’dir. Çalışanların
%56.3’ü mobbing davranışı ile karşılaşmıştır. Çalışanların iş yerinde
yaşadığı olumsuz davranışlar nedeniyle %22.5’i psikolojik destek
alma gereksinimi duymuştur. Çalışanların psikolojik taciz mağduru
olduğunuzu düşünüyor musunuz? sorusuna %16.9’u evet, %18.3’ü
bilmiyorum yanıtını vermiştir.
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ÖZET

Mobbingi durdurmak ya da engellemekten önce sorunun varlığını
anlamak gerekir. Bunun için; görev tanımları açıkça yapılmalı, sorumluluklar belirlenmelidir. Beklenen davranışların ne olduğunu ve
etik standartları açıkça ortaya koyan, birbiriyle çelişmeyen personel
politikası oluşturulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Mobbing, işyeri, çalışanlar

Introduction and Aim: This study tries to determine the soul asylum
employee’s perception of the psychlogical mobbing. This study is
a descriptive research. The target population of the study is the
employees of the asylum. The sample space of the study consists of
71 staff members accepting to participate in the study between the
dates August 2015 and October 2015. The date is collected through
an information form and Workspace Mobbing Scale. Percentage,
T-test, mann whitney U test, kruskal wallis test are used in the
evaluation of data.
71 employees have participated in the study. The ageaverage of the
participants is 39.09±6.39, 67.6 percent of the participants were
female, 64.8 percent nurse/midwife, 84.5 percent were married.
50.7 percent were undergraduate, 38.0 percent graduate and post
graduate, 49.3 percent had insufficent income, 49.3 percent had
sufficent income. The Average work years of the participants was
15.91±7.91. 56.3 of the employees weree xposed to mobbing cases.
The employees that needed psychological consulting due to the
hostile behaviours they experiend is 22.5 percent. To the question
“do you feel being a victim of psychological mobbing 16.9 percent
of the staff responded positively and 18.3 percent had stated that
they had no opinion.
In order to prevent or stop mobbing it is necessary to understand
the esence of the issue. Consequently the duties of the employees
must be well defined and the irresponsibilities must be obvious.
An consistent and coherent employee policy must be defined which
states the expected behaviours and ethical standarts.
Keywords: Mobbing, workplace, employees.

SONUÇ
Mobbingi durdurmak ya da engellemekten önce sorunun varlığını anlamak gerekir. Konu Türkiye’de ne yasal olarak tanımlanmış ne de bilinen bir olgu haline gelebilmiştir. Çünkü yaygın işsizlik ortamında başka birinin çalıştırılmak istenmesi
mümkündür ve sırf bu nedenle bu tip davranışlar sergileniyor olabilir. Yıldırma sürecini önleyebilmek için, örgütteki belirsizliğin giderilmesi gerekmektedir. Bunun için; görev tanımları açıkça yapılmalı, sorumluluklar belirlenmelidir. Beklenen
davranışların ne olduğunu ve etik standartları açıkça ortaya koyan, birbiriyle çelişmeyen personel politikası oluşturulmalıdır. Yönetimin söylemleri
ile eylemleri arasında tutarlılık sağlanmalıdır. Özellikle yöneticiler etik düşünüş ve davranış bakımından kendilerini geliştirmeli ve diğer çalışanlara örnek olmalıdır. Yönetimde saydamlık sağlanmalı, bunu gerçekleştirmek için kararlara katılmaya önem verilmeli ve katılma ortamı yaratılmalıdır.
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ÖZET

EMPLOYEES’ VIEW POINT TO QUALITY VALUATIONS

Sağlıkta dönüşüm programının 8 ana bileşeninden biri olan ve kaliteli sağlık hizmetini hedefleyen “sağlık kurumlarında kalite ve akreditasyon” çalışmalarının üç ana ekseninden biri “standartların belli
periyotlarda değerlendiriciler vasıtasıyla değerlendirilmesidir”. Sağlık hizmeti sunan kurumlar açısından başarıların ve eksikliklerin belirlendiği bir süreç olan değerlendirmeler aynı zamanda kurumların
aldıkları geri bildirimlerle gelişimlerine katkı sağlayacak bir eğitim
niteliği de taşımaktadır. Araştırmamızda kalite değerlendirmelerine
çalışanların bakış açısı irdelenmiş, bu kapsamda değerlendirmenin
önemi, süreç iyileştirmeye katkısı, yönetimin desteği ve/veya stres
yaratması, ekip üyelerinin kaliteye bakış açısı, kurumlarındaki kalite
çalışmaları ve kalite kültürü ile ilgili ifadelere çalışanların verdikleri
yanıtlar değerlendirilmiştir.

SUMMARY

Araştırma İzmir Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine
bağlı 15 hastane( 1 eğitim araştırma(EAH), 1 dal eğitim araştırma, 1
dal hastanesi, 12 devlet hastanesi) ve 3 Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nde
(ADSM) 01-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın yapıldığı dönemde bu hastane ve ADSM lerde fiilen
toplam çalışanların % 32,5’i anketi doldurmuştur.
Uygulanan anketin kapsam/içerik geçerliliği uzman görüşü, yapı
geçerliliği faktör analizi ile (KMO:0,862) test edilmiş, güvenirliğini
hesaplamak için iç tutarlılık katsayısı olan “Cronbach Alpha” hesaplanmış, alpha=0,831 olarak bulunmuştur. Faktör analizi sonucunda
değişkenler (toplam açıklanan varyansı %56,667) 5 boyut- kalite
kültürü, yönetim desteği, değerlendirmelerin önemi, yönetici ve çalışanların kaliteye bakışı ve stres yaratılmaması- altında toplanmıştır.
Araştırmaya katılan çalışanların %88’inin Kalite değerlendirmelerinin kurum için önemli olduğunu, %84,6’sının kalite değerlendirmeleri öncesinde kurumlarında yapılan ön değerlendirmelerin önemli
olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Katılımcıların %71,5’ inin
kalite değerlendirmelerinin kuruma, hizmet süreçlerin iyileştirilmesi
açısından yarar sağladığını, % 69,4’ ünün kalite değerlendirmeleri,
kurum içi süreçlerde hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması için
iyileştirme faaliyetlerini arttırdığını düşündükleri görülmektedir.
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“Standards to be valuated by valuation makers in certain periods” is
one of 8 basic elements of evolution on health programme and one
of 3 basic axle of “quality and accreditation at health corporations”
studies which targets quality health service. In terms of corporations which provides health service, valuations which are a process
to determine the successes and shortages, also handles an education quality which will benefit to improvements with the feedbacks
taken by corporations. Employees’ view point to quality valuations
have been explicated in our research and in this context responses
of employees have been valuated about statements like importance
of valuation, benefit to process improvement, management support
and/or creating stress, view point of team members, quality studies
and quality culture in the corporations.
Research has been performed in 15 hospitals (1 training and research(TRH), 1 department training and research, 1 department hospital, 12 public hospital) and 3 Oral And Dental Health Center (ODHC)
related to Public Hospitals Association of Northern Izmir’s on 01-30
May,2015. In same term, 32,5% of total employees in act attended
to survey in these hospitals and ODHC. Extent/content validity of
applied survey tested (KMO:0,862) with specialist opinion, construction validity, factor analysis, interior consistency quotient “Cronbach
Alpha” figured out to calculate its reliability and found alpha=0,831.
At the end of factor analysis (total explained variance 56,667%), variants composed under 5 field – quality culture, management support, importance of valuation, view point of directors and employess
and not to create stress.
88% of employees which attended research state that quality valuations are important for corporation and also 84,6% state pre
valuations in their corporations in prior to quality valuations are
important. 71.5% of attendees think that quality valuations are
advantageous for corporation in terms of improvement service
process and 69,4% of them think that quality valuations raise the
improvement activities to provide safety of patient and employee
interior process.
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Ankete katılan çalışanlar tarafından kalite değerlendirmelerinin süreç iyileştirmede ve hasta/çalışan güvenliğini sağlamadaki rolünün
benimsendiği, değerlendirme sürecinin çalışanlar üzerinde stress
yaratmadığı görülmektedir. Kurum yönetimlerinin kalite çalışmalarına daha fazla destek vermesi gerektiği araştırmamıza katılan çalışanlar tarafından ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kalite Değerlendirme, Yönetim Desteği,
Stress, Kalite Kültürü

It seems that men think more positively in comparison to women
on the view point to quality and quality culture, employees between 21-30 age have more negative ideas on view point to quality
in comparison to all age groups except 20 and under, 20 age and
under employees think more negatively in comparison to other all
age groups on management support and quality culture, employees
have 16 years and more at corporation have more possitive perspective in comparison to others on view point to quality, not to create
stress, management support. Additionally, doctors with all vocation
group and officers with other vocation groups have differences, doctors with all vocation groups and nurses with other vocation groups
have differences on not to create stress, doctors have differences
with nurses on importance of valuations, doctors have more positive view.
It is observed that ODHC’s average is higher in comparison to other hospitals, management support when the difference between
TRH and public hospitals are valuated, public hospital averages are
higher than TRHs about importance of valuations and view point,
TRHs averages are higher than hospitals about quality culture and
not creating stress.
It has stated that quality valuations role has been embraced on
process enhancement and patient/employee securing by employees
which attends to questionnaire and valuation period not create any
stress on employees. Also it is stated that corporation managements
should provide more support to quality studies by employees which
attended to questionnaire.
Keywords: Quality Valuation, Management Support, Stress,
Quality Culture

SONUÇ VE ÖNERILER
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ADSM’lerin ortalamasının tüm boyutlarda hastanelere göre daha
yüksek olduğu, EAH’leri ile Devlet hastaneleri arasındaki fark değerlendirildiğinde yönetim desteği, değerlendirmelerin önemi ve kaliteye bakış açısı boyutlarında devlet hastanesi ortalamalarının EAH’lerine göre daha yüksek olduğu, kalite kültürü ve stres yaratılmaması
boyutlarında EAH’lerin ortalamalarının hastanelere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

52.4% of attendees state that management cause stress on employees before quality valuations, 60.9% of them state that quality
studies are being done always and are not only when valuation is
being made, 54.2% of them also believe that quality culture occured
in their hospitals. 50%-65% percentage of attendees to this questionnaire rendered that management (Head Doctor, Health Care
Services Directorate, Administrative Financial Services Directorate,
Hotel Trading Services Directorate) supports quality studies.
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Katılımcıların %52,4’ü kalite değerlendirmeleri öncesi yönetimin çalışanlar üzerinde stres yarattığını, %60,9’u “kalite çalışmalarının sadece değerlendirme olacağı zaman değil her zamana kurumlarında
yapıldığını , %54,2 si hastanelerinde kalite kültürünün oluştuğuna
inandıklarını ifade etmişlerdir. Ankete katılanlar %50 ile %65 arasında değişen oranlarda yönetimin (Başhekim, Sağlık Bakım hizmetleri müdürlüğü, İdari mali hizmetler müdürlüğü, Otelcilik hizmetleri
müdürlüğü) kalite çalışmalarını desteklediğini ifade etmişlerdir. Kaliteye bakış açısı ve kalite kültürü boyutlarında erkeklerin kadınlara
göre daha olumlu düşündüğü, 21-30 yaş grubundaki çalışanların
Kaliteye Bakış Açısının 20 yaş ve altı çalışanlar hariç diğer tüm yaş
gruplarının düşüncelerinden daha olumsuz olduğu, Yönetim Desteği
ve Kalite Kültürü boyutunda 20 yaş ve altı çalışanların diğer tüm
yaş gruplarına göre daha olumsuz düşündükleri, 16 Yıl Ve Üzeri
kurumda çalışma yılı olan çalışanların diğer tüm çalışanlara göre
Kaliteye Bakış Açısı, Stres Yaratılmaması, Yönetim Desteği boyutuna
daha olumlu baktığı, hekimlerin tüm meslek grubu ile memurlarında diğer meslek grupları ile arasında fark olduğu, Stres yaratılmaması boyutunda hekimlerin tüm meslek grubu ile hemşirelerin diğer
meslek grubundakilerle arasında fark olduğu, Değerlendirmelerin
önemi boyutunda hekimlerin hemşirelerle arasında fark olduğu, hekimlerin bakış açılarının daha olumlu olduğu görülmektedir.

Ankete katılan çalışanlar tarafından kalite denetimlerinin süreç iyileştirme, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamadaki rolünün benimsendiği, değerlendirme sürecinin çalışanlar üzerinde stres yaratmadığı görülmektedir. Kurum yönetimlerinin
kalite çalışmalarına daha fazla destek vermesi gerektiği çalışanlar tarafından istenmektedir.
Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkileri
Özü hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak olan kalite çalışmaları ve değerlendirmeleri, sağlık kurumu çalışanlarının tam
katılımının sağlanması ile sunulan sağlık hizmetlerinin hatasız verilmesini, etkin/etkili ve verimli hizmet sunumunu sağlamaktadır. Sürekli iyileşme felsefesiyle kendini yenileyen kalite çalışmaları ve değerlendirmelerinin öneminin anlaşılması
oluşacak direnci engelleyerek sürecin daha etkin yürütülmesini sağlayacaktır.
Elde Edilen Sonuçlar
Araştırmamıza katılanların Kalite değerlendirmeleri kurum için önemlidir ifadesine %88 oranında, kalite değerlendirmeleri öncesinde kurumumuzda yapılan ön değerlendirme önemlidir ifadesine %84,6 oranında katıldıkları görülmektedir.
Katılımcıların %71,5’ inin kalite değerlendirmeleri kuruma, hizmet süreçlerin iyileştirilmesi açısından yarar sağlar ifadesine, % 69,4’ ünün kalite değerlendirmeleri, kurum içi süreçlerde hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması için iyileştirme
faaliyetlerini arttırır ifadesine katıldıkları ortaya çıkmıştır. Kalite değerlendirmeleri öncesinde tüm çalışanlar üzerinde yönetim tarafından stres yaratılmamaktadır ifadesine katılmıyorum ifadesini işaretleyenlerin oranı % 52,4 tür. Katılımcıların
%60,9’u “kalite çalışmalarının sadece değerlendirme olacağı zaman değil her zamana kurumlarında yapıldığını , %54,2
si hastanelerinde kalite kültürünün oluştuğuna inandıklarını ifade etmişlerdir. Ankete katılanlar %50 ile %65 arasında
değişen oranlarda yönetimin (Başhekim, Sağlık Bakım hizmetleri müdürlüğü, İdari mali hizmetler müdürlüğü, Otelcilik
hizmetleri müdürlüğü) kalite çalışmalarını desteklediğini ifade etmişlerdir.
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Öğrenilen Dersler
Sağlıkta dönüşümün önemli bir bileşeni olan kalite çalışmaları ve değerlendirmelerine çalışanların bakış açısını ölçmeye
geçerlik ve güvenirliği oldukça yüksek düzeyde olan ölçüm aracının oluşturulduğu görülmektedir. Tüm kurumların kalite
çalışmalarında/yolculuğunda hangi basamakta olduklarını değerlendirmeleri için kullanabilecekleri bir veri kaynağıdır.
Araştırmamızda İzmir Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 15 hastane ve 3 ADSM de kalite değerlendirmelerinin öneminin kavrandığı, stres yaratmadığı ve kalite kültürünün belirli oranda oluştuğu görülmektedir.
Sağlıkta kalite yolculuğunun 10.yılında sadece kalite uygulamalarının değil kalite değerlendirme faaliyetlerinin de ölçülmesi, yorumlanması gerektiği görülmüştür.
Araştırmanın Bütçesi ve Finansmanı
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Araştırmada kırtasiye masrafları, veri toplama aracının basımı ve çoğaltılması için kurum bazlı harcama yapılmıştır. Anketin dağıtılması, toplanması sürecinde kurum kalite yönetim direktörleri/çalışanları görev almıştır. Bunun dışında ek bir
maliyet desteği duyulmamıştır.
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Amaç: Hemşirelerin el hijyeni uygulamalarında memnuniyet düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma Ocak 2015 – Eylül 2015 tarihleri arasında 16
hastanede çalışan 2284 hemşire üzerinde yapılmıştır. Demografik
özellikler (3 soru) ve memnuniyet faktörlerini (35 soru) içeren toplam 38 sorudan oluşan anket formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.
Verilerin analizinde SPSS 11.5 programı kullanılmıştır. Analizde; sayı
ve yüzde dağılımları, anova analizleri uygulanmıştır
Bulgular: Tüm hemşirelerin % 44,2 ‘si lisans düzeyinde eğitim almış
olup, % 44’ü A2 grubu hastanelerde % 21,4’ü dahiliye kliniklerinde,
% 20,8’i cerrahi kliniklerinde çalışmaktadır.
Hemşireler en fazla alkol bazlı el antiseptiğinin renginden (
7.40±2,90), el hijyeni eğitimin sıklığından (7,73±2,48), gözlemcinin
yaklaşımından (7,11±2,79), gönderilen mesaj sayısından (7,24±2,74)
ünite sorumlusunun yaklaşımından ( 7,98±2,47), 3 aylık dönemler
halinde el antiseptik tüketiminin izlenmesinden memnundurlar.
Sonuç; En fazla memnuniyetsizlik el antiseptiğin kokusu, el hijyeni
eğitiminin yapılış zamanı, gözlem sonuçlarının açıklanma şekli, mesajların gönderilme şeklindedir.
Anahtar Kelimeler : El hijyeni uygulaması, Uyum, Hemşire

IMPACT OF HAND HYGIENE PRACTICES ON EMPLOYEE
SATISFACTION IN NURSES: MULTICENTER STUDY
SUMMARY
Objective: It was aimed to evaluate the satisfaction level on hand
hygiene practices in nurses.
Methods: The present study was conducted between January – September 2015 on 2284 nurses working in 16 hospitals. A questionnaire revealing the personal characteristics and satisfaction in hand
hygiene practices was used in the study.
The obtained data was analysed using SPSS 11.5 statistical software
package. The mean and Standard deviation values and ANOVA test
were used for statistical analysis.
Results: A total of 44% of the nurses are working in the hospitals
in group A2, 21.4% are working in internal medicine, and 20.8 in
surgery clinics. A total of 44.2% of them had education at theunder
graduate level.
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The nurses are satisfied mostly forthe color of alcohol-based
hand antiseptic (7.40±2.90), frequency of hand hygiene education (7.73±2.48), approach of the observer (7.11±2.79), the number
of the messages sent (7.24±2.74), approach of the unit supervisor (7.98±2.47), and the monitoring of antiseptic consumption in
3-months intervals.
Conclusion: The highest non-satisfaction rate was found forthe
odour of the hand antiseptic, hand hygiene education timing, the
establishing method of the observation results, and the method of
sending messages.
Keywords: Hand Hygiene Practice, Satisfaction, Nurse

SONUÇ VE ÖNERİLER
Hemşirelerin el hijyeni uygulamalarına yönelik memnuniyetsizlikleri el antiseptiğin kokusu, el hijyeni eğitiminin yapılış
zamanı, gözlem sonuçlarının açıklanma şekli, mesajların gönderilme şekli, ödüllendirme ve takdir edilme konularındadır.
Bu çalışmanın bulguları ışığında aşağıdaki önerilerde bulunabilinir;
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nn Alkol bazlı el antiseptiğinin satın alınmasında alkol kokusu az olan formları tercih edilmeli,
nn El hijyeni eğitimlerinin yapılış zamanının belirlenmesinde çalışanların görüşleri alınmalı,
nn Gözlem sonuçlarının açıklanmasında çalışanın durumu dikkate alınarak yapılmalı,
nn Hastane bilgi istemi üzerinden gönderilen mesajlarda görselliklere yer verilmeli,
nn Çalışanlar arasında el hijyeni uyumunda başarılı olanlar ödüllendirilmeli,
nn Alkol bazlı el antiseptiğinin tüketimini engelleyen durumların araştırılması ve yönelik düzeltici ve önleyici çalışmaların yapılması gerekir.
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ACİL SERVİS HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL PERFORMANSI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN
BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Ahmet ATASOY1, Nurhan AYTUĞ KANBER2, Songül YORGUN3, Yüksel ERSOY4
Özel Anadolu Hastanesi Gazipaşa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
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3
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1

Amaç: Bu çalışma ile acil servis hizmetlerinde örgütsel performansı
etkileyen faktörleri ve etkilerini ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma Şubat 2011 tarihinde Afyonkarahisar, Bolu ve
Sandıklı Devlet Hastanelerinde çalışan 125 sağlık çalışanı üzerinde
yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11.5 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. İstatistik analizlerde ortalama, standart sapma, korelasyon, regresyon testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların % 44’ü acil tıp teknisyeni, % 46,4’ünün lise
düzeyinde eğitim aldığı tespit edilmiştir.
Acil servis hizmetlerinde örgütsel performans ile ekip iklimi(r=0.341),Güvenlik iklimi (r=0.571),iş doyumu (r=0.507),yönetim
algısı (r=0.370),Çalışma şartları (r=0.715 arasında anlamlı ve pozitif
yönde bir ilişki bulunmaktadır.
Sonuç: Acil servis hizmetlerinde performansı en fazla etkileyen değişken çalışma şartları (ß=0.715 p=0.000 ) , güvenlik iklimi (ß=0.571
p=0.000), iş doyumu (ß=0.507 p=0.000)dur
Anahtar Kelimeler: Acil Sağlık Hizmeti, Güvenlik iklimi, Çalışma
şartları

A STUDY FOR DETERMINATION OF FACTORS
AFFECTING PERFORMANCE IN EMERGENCY HEALTH
SERVICE
SUMMARY
Purpose: This study of Performance In Emergency Health Service the
events and effects of the factors that influence is intended to reveal.
Method: This study was conducted at Afyonkarahisar, Bolu and
Sandıklı State Hospitals in February 2011 for 140 personnel. This
study was analyzed by using SPSS 11.5 software programme. Means
and standard deviation ,correlation, regression were given for
statistical findings.
Findings: Participants were 44 % emergency medical technician,
46,4 % high school.A positive and significant correlation was found
between performance ın emergency health service teamwork
climate (r=0.341), safety climate (r=0.571), job satisfaction (r=0.507 )
perceptions of management (r=0.370), working conditions(r=0.715).
Conclusion: The most effective factor on performance ın emergency
health service is appropriateness of working conditions (ß= 0.715
p=0.000), safety climate (ß= 0.571 p= 0.000) and job satisfaction
(ß=0.507 p=0.000).
Keywords: Emergency Health Service, Safety Climate, Working
Conditions
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SONUÇ
Acil servis hizmetlerinde örgütsel performans ile ekip iklimi, güvenlik iklimi, iş tatmini, stres, yönetimin tutumu, çalışma
şartları arasında ilişkiler analiz edilmiştir.
Yapılan analizler sonucunda acil s servis hizmetlerinde örgütsel performans ile ekip iklimi, güvenlik iklimi, iş tatmini, yönetimin tutumu, çalışma şartları arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler bulunduğu tespit edilmiştir.
Bu sonuca göre hastane yöneticileri, acil servis hizmetlerinde performansı geliştirmek için gerekli tedbirleri almak durumundadırlar.
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EVALUATION OF ANKARA ATATÜRK TRAINING
AND RESEARCH HOSPITAL IN INTENSIVE CARE
Sağlık Bakanlığı, daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunmak amacıyla
HOSPITALIZATION RATE AGAIN
sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta güvenliği, çalışan güvenliği,
hasta odaklı yaklaşım ve hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ko- SUMMARY
nularını esas almaktadır. Bu kapsamda performans çıktılarımızı
ölçtüğümüz “İndikatör Sistemi” bizim için çok önemli bir araçtır. Bir
yoğun bakım ünitesinde hizmet kalitesinin değerlendirilmesi açısından önemli parametrelerden biri, “Tekrar Yatış Oranları”dır. Hastanemizde bu çerçevede indikatör ve birim hedefleri ile ölçtüğümüz
yoğun bakım tekrar yatış oranlarını yaptığımız bu çalışma ile düşürmeyi hedefledik. Çalışmanın amacı Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)’sinde
tekrarlayan yatışları analiz etmektir. Ocak 2013-Mayıs 2015 tarihleri arasında hastanemiz YBÜ’de takip ve tedavi edilen hastaların
kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Yaklaşık 2,5 yıllık sürede
8113 hasta tedavi edilmiştir. Bu hastaların 26’sına (%3,20) tekrar
yatış verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tekrar yatış, yoğun bakım ünitesi

Ministry of Health is predicated on patient safety, employee safety,
patient-centered approach and evaluation of the quality of service
in the health institutions and organizations to present more and
beter quality services. In this context, indicator system that we use to
evaluate the performance outcomes is a very important implement
for us. The most important parameter in an Intensive Care Unit to
evaluate the quality of the service is “Re-admission Rate”. So, with
this Project, we intended to reduce the rate of the Surgical Intensive
Care Re-admission Rate that we evaluate through Indicators and
The target of the unit Document, in our hospital. The purpose of the
study to analyze the reasons and outcomes of re-admission in the
intensive care unit (ICU). And also, the factors, which affect mortality
in this group of patients, were studied. The registry of patients, who
were re-admitted in ICU between January 2013 and May 2015 in our
hospital, were analysed retrospectively. 8113 patients were treated
in about two and a half years period. Twenty six of them (3.20%)
were re-admitted to ICU.
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Keywords: Re-admission, intensive care unit

SONUÇ
Günümüzde bir hastanede bulunması gereken yoğun bakım yatağı sayısı %5 olarak belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı
02.07.2010 tarihli ve 27132 (2010/50) sayılı Yoğun Bakım Üniteleri’nin planlanması konulu genelgede ise erişkin nüfusu
800,000’in üzerinde olan sağlık bölge merkezi konumundaki illerde her 10,000 nüfus için 3 yoğun bakım yatağı ve her
20,000 çocuk için 1 adet çocuk yoğun bakım yatağı öngörülmüştür.
Günümüzde YBÜ bulunan her kurum, üniteye hasta kabulü ve taburcu edilmesi ile ilgili kendi kriterlerini belirlemektedir.
Ancak yoğun bakım hekimleri hastaların kabul ya da taburcu kararını vermekte zaman zaman zorlanmaktadır. Hastalığın
prognozu ve şiddeti, tedavi gereksinimlerinin yanında kaynaklar, personel sayısı, yatak kapasitesi, ailenin baskısı ve alternatif bakım olanaklarının varlığı bu kararı etkilemektedir.
Çalışmalarda tekrar yatış oranları %5-17,5 gibi çok geniş bir yelpazeye yayılmıştır (2,3,4,5,6). Çalışmamızda toplam tekrar
yatış oranı %3,20 olduğu görülmüştür.
Sonuç olarak; yoğun bakım üniteleri için yatış ve çıkış kriterlerini ayrıntılı olarak belirlemek, hizmet sunumunda kaliteyi
yükseltecektir. Ancak yatak sayısının ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle bazen erken taburculuk söz konusu olabilmektedir. Daha önemlisi; bir yoğun bakım hastasının YBÜ’den çıktıktan sonra bir süre daha yakın takip edilmesi gerekebilmektedir. Bu gibi durumlarda “Yakın Bakım Üniteleri»nin varlığı YBÜ’ne tekrar yatışları azaltabilecektir.
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Son 30 yılda yoğun bakım alanında çok önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler ile tedavisi güç hastaların klinik sonuçlarında belirgin iyileşmelerin olduğu kanısına varılmıştır. Ancak bu gelişmeler ile ilgili kanıta dayalı bilgi çok fazla değildir.
Bunun nedenlerinin başında yoğun bakım ünitelerinin ve bu ünitelerde tedavi gören hastaların farklılığı gelmektedir. Bazı
sağlık sorunlarında kanıta dayalı sonuçları elde edebilmek veya karşılaştırmak için yapılması gerekebilecek çalışmaların
etik olup olmayacağı tartışma konusudur. Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastalarda mortalite en az %20 olarak
bildirilmiştir[8]. Ancak ünitenin yapısı ve yatan hasta popülasyonunun özellikleri prognoza önemli derecede etkili olmaktadır. Örneğin, 70 yaşında kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve fekal peritoniti olan bir hastanın prognozunu etkileyen
risk faktörleri birbirinden çok farklıdır. Bu nedenle, yoğun bakım ünitelerinde verilen sağlık hizmetlerini değerlendirmek
ve kıyaslamak oldukça karmaşıktır. Bu değerlendirmeleri yapabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekebilir. Yoğun bakım ünitelerinde yapılan harcamalar tüm hastane harcamalarının %25 ile %40’ıarasındadır. Kanıta dayalı verilerin
çok az olması, bu harcamaların ne kadarının gerekli olduğu sorusunu akla getirmektedir. Bu yüksek harcamaların sorgulanması, yoğun bakım ünitelerinin daha verimli nasıl çalışabileceği konusunu gündeme getirmiştir. Bütün bunlardan
dolayı yoğun bakım ünitelerinde sürekli kalite iyileştirme programlarının geliştirilmesinde bazı temel ortak konuların
çözümlenmesi gerekmektedir.
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DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLİŞKİSİ: SAMSUN İLİ KAMU
HASTANESİ SAĞLIK PERSONELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Hacer KATIRCIOĞLU
Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, h.albayrak55@hotmail.com

ortamdır. Bu süreçte bireylerin çalışma ortamının iyileştirilmesi, motivasyonunun sağlanması gibi faktörler örgütsel bağlılığı arttırmada
önemli rol oynamaktadır.

Demografik değişkenlerin sağlık personelinin örgütsel bağlılığı
üzerine etkilerini incelemek amaçlanan çalışmada, Samsun Kadın
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalışan sağlık personeli
evren/örneklem olarak alınmış Örgütsel Bağlılığı ölçmek için araştırmacı tarafından literatür taranarak geliştirilen Örgütsel Bağlılık
Ölçeği (ÖBÖ) kullanılmıştır.
Araştırma kapsamındaki sağlık personelinde motivasyon düzeyinin; kadınlarda, hemşirelerde, 21 yıl ve üzerinde çalışma süresine
sahip olanlarda, kuruma bağlılığın; 50 ve üstü yaşta, ücret memnuniyetinin; ameliyathanede çalışanlarda, 40-49 yaşta, diğer sağlık
personelinde, çalışma ortamından memnuniyet oranının; 50 ve üstü
yaşta, idari birimde çalışanlarda, bilgi paylaşımının; polikliniklerde
çalışanlarda, mesleğe bağlılık düzeyinin; yüksek lisans ve üzeri eğitim grubunda, 50 ve üstü yaşta, uzman hekimlerde, 4900-5800 aylık
kazanç grubunda en yüksek olduğu, örgütsel bağlılık ile ilgili faktörlerin medeni durum ve kurumda çalışma süresi değişkenlerinden ise
istatistiksel anlamda etkilenmediği saptanmıştır.
Çalışma sonucunda; İnsan Kaynaklarının etkin yönetimi için özel
sektörde olduğu gibi kamudaki tüm sağlık kurumlarında “İnsan Kaynakları Birimleri” kurulması ve sağlık sektöründeki tüm yöneticilerin
“Sağlık Yönetimi” eğitimi alanlardan görevlendirilmesi, önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Personeli, İş Doyumu, Örgütsel Bağlılık.

SUMMARY

Health sector has a number of stress factors where many different
professional have to work together. In this proses, improving individuals working environments and factors such as the provisions
of motivating plays an imprtant role in enhancing organizational
commitment.
In this study, Samsun Obstetrics and Pediatrics Hospital’s staff were
used as sample and Organizational Commitment Scale (OSC) was
used to measure the organizational commitment which is developed by researcher by scaning literature.
In the scope of this study, it is claimed that motivation level is high
among; women, nurses and staff who works for more then 21 years,
loyality; among 50 year-old staff, salary satisfaction; among surgery
staff, 40-49 year-old staff, other health staff , satisfaciton level of
working environment; among over 50 year-old stuff, stuff work at
administrative department,
information sharing; personnel work at policlinics, professional
commitment level; master degree staff, 50 and over 50 year-old
staff, specialist doctors and staff who earns between 4900 and
5800; but organizational commitment is not statically effected by
variation of marital status and of working duration.
At the end of the study, it is proposed to establish “Human Resources
Departments” as it is in
private sector and to appoint the health instutition’s administrators
among whom graduated from health management.
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THE RELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL
CEMMITMENT AND DEMOGRAPHIC VARIATIONS: A
Sağlık sektörü pek çok farklı meslek mensubunun bir arada çalışma
STUDY ON THE STAFF OF SAMSUN PUBLIC HOSPITAL
zorunluluğu içerisinde olduğu, stres faktörlerinin yoğun olduğu bir
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ÖZET

Keywords: Healthcare Personnel, Job Satisfaction, Organizational
Commitment

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuçlar
1.

Araştırma kapsamındaki sağlık personeli arasında motivasyon düzeyi; kadınlarda, hemşirelerde, 21 yıl ve üzerinde
çalışma süresine sahip olanlarda daha yüksektir.

2.

Kuruma bağlılık; 50 ve üstü yaş grubunda daha yüksektir.

3.

Ücret memnuniyeti; ameliyathanede çalışanlarda, 40-49 yaşta, diğer sağlık personelinde daha yüksektir.

4.

Çalışma ortamından memnuniyet oranı; 50 ve üstü yaşta, idari birimde çalışanlarda daha yüksektir.

5.

Bilgi paylaşımı; polikliniklerde çalışanlarda daha yüksektir.

6.

Mesleğe bağlılık düzeyi; yüksek lisans ve üzeri eğitim grubunda, 50 ve üstü yaşta, uzman hekimlerde, 4900-5800 aylık
kazanç grubunda daha yüksektir.

7.

Örgütsel bağlılık ile ilgili faktörlerin grup puanlarında, medeni durum ve kurumda çalışma süresi değişkenlerine göre
fark yoktur.
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Unutulmamalıdır ki sağlık sektörü, oldukça riskli, stresli koşullarda “insana” yüz yüze hizmet sunan, bu esnada da hizmet
sunduklarına kaliteli hizmetin yanında memnuniyet sağlama gerekliliği içerisinde olan meşakkatli bir hizmet sektörüdür. Sağlık personelinin; fiziksel, psikolojik ve sosyal iyilik halinin sürdürülmesi için örgütlerin gerekli imkanları sunması,
yöneticilerin de destekleyici olması gerekmektedir. Takdir edilir ki işinden memnun olan her çalışan bu memnuniyetini
sunduğu hizmete de yansıtacaktır. Bunun sonucunda işinden memnun olan kişinin artan verimliliği işletmenin genel
performansına da yansıyacak, dolayısıyla işletme verimliğini artırıcı bir etki yaparak müşteri memnuniyetini de arttırarak
kurumsal kimliğe olumlu yansımalar yapacaktır.
Örgütsel bağlılığa zemin hazırlayan birbirinden bağımsız pek çok faktör vardır ve bu faktörlerin etki derecesi kurumdan
kuruma değişim gösterebilir. Örgütsel bağlılığın arttırılması için ise,

nn Performans değerlemeleri yapılması; ücret belirlemesinde kişilerin performanslarının ve piyasa ücretlerinin dikkate alınması, iyi bir ödül sistemi uygulanması,
nn Çalışanlara kariyer gelişimine paralel eğitim imkanları verilmesi,
nn Tüm çalışanların haklarının korunması ve çalışanların hiç birinin hakkının yenilmemesi, başarılarının takdir edilmesi, her bir çalışana değer verildiğinin hissettirilmesi,
nn Örgütle çalışanların amaçlarının birbirine kaynaştırılması, örgüt kültürünün geliştirilmesi,
nn Tüm çalışanlara, rol çatışmasına yol açmadan ekip çalışmasına teşvik edecek olanak sağlanması, örgütsel bağlılığı kuvvetlendirecek şekilde işbirliğine teşvik edilmesi,
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nn Yöneticilerin tek taraflı kararlar almaları yerine tüm çalışanların kararlara katılımını sağlamak adına sürekli fikir
ve bilgi paylaşımını sağlaması, bu amaçla belirli periyotlarla tüm çalışanları kapsayan toplantıların yapılması,

nn Çalışanlar arasındaki iletişim ve motivasyonu arttırmak amacıyla sosyal faaliyetler düzenlenmesi.
Bu önlemlerin gerçekleştirilmesi adına,
1.

Sağlık sektöründeki yöneticilerin “Sağlık Yönetimi” eğitimi alanlardan görevlendirmesi; ayrıca yıllık eğitim ve sertifikasyona tabi tutularak yönetim becerilerinin sürekli geliştirilmesi, iç ve dış denetimlerin yanı sıra çalışanlara yapılacak anketlerle yıllık değerlendirilmelerin yapılması, göreve devam, ücret gibi faktörlerin performanslarına göre
yapılması.

2.

Özel sektörde olduğu gibi tüm sağlık kurumlarında bir an önce “İnsan Kaynakları Yönetim Birimleri” kurulması; bu
birimlere konusunda uzman “İnsan Kaynakları Müdürleri” atanması; çalışanın; “işe alım, motivasyon, kariyer yönetimi, eğitim, işten çıkarma” gibi tüm süreçlerde yol gösterici ve destekleyici olması. Böylece “Hasta Hakları Birimleri” gibi bir nevi “Çalışan Hakları Birimi” niteliğinde bir birimin etkin şekilde yönetimi çalışanın değer gördüğünü
hissetmesine, psikolojik açıdan kendini güvende hissetmesine, motivasyon, iş doyumu ve örgütsel bağlılıklarının
artmasına zemin hazırlayacaktır. Bu durumda kurum ya da örgütün performansını arttırarak kurumsallaşmaya
zemin hazırlayacaktır.

Sonuç olarak, örgütlerin yaşamını sürdürmesinde rol alan her meslek grubundaki her bireyin ayrı gereksinimleri olduğunun ve her bireyin kendi başına ayrı bir dünya olduğunun unutulmaması gerekir. İnsan faktörü olmadan örgüt başarısının mümkün olmadığı, insanların da insanca bir ortamda değer görme hakkına sahip olarak hizmet sunma gereksinimi
göz ardı edilmemelidir. Örgütler elektronik bir program değildir ve bu örgütlerde hizmet sunanlar da robot olmayıp; farklı
istek, inanç ve ihtiyaçları olan insanlardır. Her insanın farklı birer birey olduğu ve ancak insana insanca değerle örgütlerin
vazgeçilmez hale gelebileceği unutulmamalıdır. Şu bir gerçektir ki örgütler örgüte bağlı, fiziksel ve ruhsal iyilik halindeki
çalışanlarla başarıya ulaşılabilir. Bu ise ancak İnsan Kaynaklarının etkin yönetimiyle mümkün olabilir. Böylece kaynaklarını etkin ve verimli kullanan örgütler çarkın dişlileri kırılmadan, uzun vadede devamlılığını da sağlayabileceklerdir.
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SAĞLIK ŞİDDET: EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
Hatice ESEN1, Güzin AYKAL1, Feray AYDIN1, Hüseyin GÜL1, H. Yalçın YÜKSEL1
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hatice.esen@gmail.com

1

Bu çalışmanın amacı, sağlık profesyonellerinin çalışma ortamında
maruz kaldığı sözel ve fiziksel şiddeti incelemektir. Antalya Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde 2014 – Ağustos 2015 tarihleri arasında
gerçekleşen beyaz kod bildirim formları değerlendirilmiştir. İncelenen formlar SPSS 20,0 programında yapılan frekans analizi edildi.
Sağlık çalışanlarının %91,1 oranında sözel şiddete maruz kaldığı
ve bu şiddetin %86,6’sının hasta tarafında gerçekleştirildiği, %53,8
oranında acil serviste yaşandığı ortaya çıkmıştır. Güvenlik görevlilerinin olaylara müdahalesi ise, %99,2 oranında 0-3 dakika içerisinde
gerçekleşmiştir.
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ÖZET

Bu çalışmada sağlık profesyonellerinin sözel ve fiziksel şiddete maruz kaldığı ortadadır. Bu durum göz önüne alınarak hem hastane
yönetiminin hem de Sağlık Bakanlığı’nın da kalıcı çözümler bulması
ve yaptırımlar uygulaması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Beyaz kod, Şiddet, Sağlık çalışanları

VIOLENCE IN HEALTH SECTOR: A CASE OF TRAINING
AND RESEARCH HOSPITAL
SUMMARY
The aim of this study is to assess the oral and physical violence healthcare professionals experience in the workplace. White code statement forms collected at Antalya Training and Research Hospital
between January 2014 and August 2015 were examined. Frequency
analysis was performed on these forms using the SPSS 20.0 program.
The results show that 91.1% of healthcare workers were abused
orally, that 86.6% of the perpetrators were patients and that violence takes place 53.8% of the time in the emergency room. Intervention by the security personnel was made within 0-3 minutes 99.2%
of the time.
This study clearly indicates that healthcare professionals are subjected to oral and physical violence. Under the circumstances, both
hospital administration and the Ministry of Health need to find permanent solutions and enforce necessary sanctions.
Keywords: White code, Violence, Healthcare workers

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sağlık kuruluşlarında artan şiddet olayları sağlık profesyonellerinin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkilemektedir.
Günümüzde suç ve şiddet olaylarının giderek artmaktadır.
Sağlık çalışanlarında karşılaştıkları şiddet sonrasında, şaşkınlık, kızgınlık, çaresizlik, korku, tükenmişlik, güven kaybı kendini suçlama gibi farklı duygulara neden psikolojik etkiler olduğu saptanmıştır ( Atik 2013:2) Şiddet sağlık çalışanları
üzerinde uzun süreli olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu etkiler, moral düşüklüğü, iş kaybı, memnuniyetsizlik, iş doyumunda azalma, anksiyete, yaşamını tehdit edecek yaralanma, huzursuzluk, öfke, stres bozukluğu, kabus, uyku sorunları,
bitkinlik, sürekli baş ağrıları, kronik ağrı, spazm, kendine güvensizlik, hayal kırıklığı, korku, depresyon, alkol, sigara kullanımı, intihar, fiziksel yaralanma, özgüvende azalma, mesleğe saygı inancında azalma, kendini suçlama, çaresizlik duygusu,
cinsel sorunlar, tükenmişlik duygusu, kişiler arası ilişkilerde bozulma ve işi bırakma düşüncesi şeklinde geniş yelpazede
ortaya çıkabilmektedir(Büyükbayram ve Okçay, 2013:51).
Fakat gerek kayıtların yetersiz olması gerek beyaz kod sürecini yeni olması gerçek insidansı bilinmemektedir (Al ve
ark.2012:116, Annagür 2010:165).Hemşireler için bu kadar önemli bir sorun olmasına rağmen şiddet olaylarının bildirimi
oldukça azdır. Rapor edilmeme nedenleri, bildirimi destekleyici işyeri politikasının olmaması, geçmişte raporlandırılan
olaylardan sonuç alınmaması, raporlandırma süreçlerinin zaman kaybına neden olması, yaralanma gibi ciddi olayların
şiddet olarak algılanması, suçlanmaktan korkmaları gibi olduğu belirtmişlerdir(Kahriman, 2014:78).
Amacı hastalara yardım ve tedavi etmek olan sağlık profesyonelleri; doğru, kaliteli, etkin ve verimli bir sağlık hizmeti sunabilmeleri için güvenli bir çalışma ortamına olan ihtiyaçları vardır ve en doğal haklarıdır. Ama sağlık çalışanlarının şiddete
maruz kalma oranındaki artan trend göz ardı edilemez. Günümüzde sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet olaylarının
medyada geniş yer bulması, sözel ve fiziksel şiddetin gözle görülür derecede artması, sağlık profesyonellerinin ölümüyle
sonuçlanan vakaların yaşanması, şiddet uygulayanlara yaptırımların yeterli olmaması, yasal düzenlemelerin tekrardan
gözden geçirilmesini gerektiğini düşündürmektedir.
Yine medyanın sağlık profesyonelleri ilgili olumsuz haberlerin ve sonrasında yaşanılan olumsuz davranışlarıçok sık gündeme getirilmesinin, sağlık çalışanlarınaşiddet uygulanması sonrasında şiddet uygulayanların cezalandırılmamasınınveya caydırıcı olmayan cezaların uygulanması, sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmamasında dolayışiddet davranışının
meşrulaştırdığı ve bu tür haberleri izleyenlerinsağlık çalışanlarına daha kolay şiddet uyguladıklarıdüşünülmektedir.
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Şiddetle başa etmede genel olarak iki ana yöntem mevcuttur. Birincisi; hasta ve çalışan düzeyinde alınacak önlemler.
İkincisi hastaneyi düzeyinde alınacak önlemlerdir. Hasta odaklı önleyici yöntemler; hastayı yakından gözlemlemek, detaylı öykü almak, hastaya yaklaşımda stresle baş etme yollarını öğrenmek, etkili sözel ve sözel olmayan beceriler, kısıtlama,
tecrit etme ve ilaçla tedavi gibi geleneksel yöntemler de sayılabilir. Hastane ile ilgili önlemler; uygun raporlama sisteminin
kurulması, etkili güvenlik eğitimleri, 24 saat alan içi güvenlik sağlanması, güvenlikli kapılar, güvenlik kameraları, metal
detektörler ve kontrol noktaları, ve panik alarmlar olarak sıralanabilir (Annagür 2010:167).Şiddet riskini azaltmak için,
çalışma ortamında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmalıdır.
Sonuç olarak, şiddeti önlemede sağlık çalışanlarına eğitim verilmesi ya da fiziki şartların düzenlenmesi tek başına yeterli
olmayacaktır. Şiddetin kaynağı bir olmadığı gibi, çözümü de bir değildir. Sağlıkta şiddet sorununun çözümü için, Bakanlık,
kurumlar, sağlık çalışanları, hastalar, medya birlikte çalışmalı, birlikte önlem almalıdır.
Öneriler
nn Şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemelerin yapılması

nn Sağlık profesyonel çalışma şartlarının zorluğu, hastane koşulları hakkında halkın farkındalığı artırılması
nn Hasta kabul için profesyonel büro elemanlarının oluşturulması
nn Hastaların bekleme sırasında can sıkıntılarını azaltmak, vakit geçirmelerini sağlanması(bekleme alanlarına hastane tanıtım filmleri, kitap, dergi vb., )
nn Şiddet uygulayan hastalar için tüm hastanelerde ortak bir uyarı sistemi oluşturulması
nn ( VRE uyarı sistemi gb)
nn Güvenlik önlemlerine öncelikli önem verilmelidir. Güvenlik görevlilerinin sayısı, kalitesi ve yetkileri artırılmalıdır.
Özellikli birimlerde, özellikli güvenlik önlemleri alınması (hastane girişlerinde güvenlik kontrolü yapılabilir).
nn Sağlık çalışanlarına,şiddetle baş etme/önleme konusunda eğitimler verilmesi
nn Sağlık çalışanlarına şiddeti rapor etmeleri konusunda gerekli destek ve eğitim verilmesi
nn Şiddet olaylarının takibi ciddiyetle yapılmalı, şiddeti uygulayan kişilere caydırıcı uygulamalar getirilmesi ve bu
cezaların kamuoyu ile paylaşılması
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MOBİL SAĞLIK
Hacer DİKMETAŞ

ÖZET

MOBILE HEALTH

Sağlık sektöründe inovatif yaklaşımlardan biri de Mobil sağlık
(m-sağlık)’tır. m-Sağlık, sağlık hizmetlerinde mobil cihaz teknolojisini
kullanarak, sağlık hizmetlerine erişimi ifade etmektedir. m-Sağlık
konusunda akıllı telefonlar ve tabletlerde çok fazla uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamalar da dikat edilmesi gereken önemli husus,
bilgilerin gizliliği, güvenliği ve mahremiyetidir. m-Sağlık uygulaması
olarak, Türkiye Sağlık Bakanlığı e-nabız, e-mhrs ve aşı takip sistemi
örnek olarak verilebilir. Bu çalışmada, m-sağlık hakkında bilgi ve örnekler verilmiştir.

SUMMARY

Anahtar Kelimeler: Mobil Sağlık, m-Sağlık
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Ahmet Yesevi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, hdikmetas@hotmail.com

Keywords: Mobile health, m- Health

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, mobil sağlık hakkında bilgi sunulmuş ve mobil sağlık konusu örneklerle anlatılmıştır. Mobil sağlık uygulamasına yönelik akıllı telefon ve tabletlerde birçok uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamalar farklı yaş ve cinsiyetteki
bireylere yönelik hazırlanmıştır. Bu uygulamaların güvenilir olması önemlidir. Bu nedenle bu uygulamayı hazırlayan kişi
ya da kurumlar incelenerek kullanılmalıdır. Güvenilir kişi ve kurumlar tarafından m-Sağlık uygulamaları artırılmalıdır.
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health sector. m- health is include to access to health care using
mobile technology in healthcare. There are in smartphones and
tablets too many m- health aplications. It should be an important
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monitoring system can be mentioned. In this study, information and
examples are given on m- health
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ENTEGRE HASTANE ÇALIŞANLARININ ATIK YÖNETIMI BILGI DÜZEYININ BELIRLENMESI
VE İYILEŞTIRILMESI: BURSA ÖRNEĞI
Sinem SAĞLAMCA1, Fatma ALTUNTAŞ1, Selami TAVUKÇUOĞLU1
Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü, sinem.saglamca@bhsm.gov.tr

1

la atık yönetimini yerinde uygulamak gerekmektedir. Atık yönetimi
ile ilgili birçok yasal mevzuat bulunmaktadır. Bu mevzuatlar kapsamında Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Entegre hastanelerde görev yapan tüm personel ile Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğünde
görev yapan hizmet personeline 10 günlük süreçte atık yönetimi
eğitimi verilmiştir. Eğitim öncesinde ve eğitimden sonra bilgi düzeyi
ölçümü için anket yapılmış, alınan verilerin SPSS programı ile frekans ve yüzdesel dağılımları hesaplanmış ve eğitim öncesi –sonrası
puanların karşılaştırılması için normal dağılmayan değişkenlerde
Wilcoxon Signed Rank Testi kullanılmıştır. İstatistiksel olarak katılımcıların eğitim sonrası puanları eğitim öncesine göre daha yüksek
olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Atık Yönetimi, Eğitim, Bilgi Düzeyi, Bursa

Wastes from health care institutions (medical waste, hazardous
waste, and radiological waste)
threaten the public health
significantly. For the protection of public health and health care
workers, waste management must be implemented in place. There
are many laws and regulations related to waste management. Within
the scope of these regulations, all staff working in ntegrated hospitals
of Bursa Public Health Directorate and service staff working of Bursa
Public Health Directorate were given waste management training
throughout 10 days. After and pre-training survey was conducted
to measure the level of knowledge, with SPSS data, thefrequency
and percentage distributions of data were calculated and after and
pre-training scores were compared with Wilcoxon Signed Rank Test
which used non-normally distributed variables. Statistically, scores
of participants after trainig were significantly higher than before
training.
Keywords: Waste Management, Level of Education, Information,
Bursa

SONUÇ
Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Entegre hastanelerinde (Harmancık Devlet Hastanesi, Büyük Orhan Devlet Hastanesi ve
Keles Devlet Hastanesi) görev yapan tüm personel ile Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev yapan hizmetli personeline
yönelik yapılmış olan Atık Yönetimi eğitimi temizlik personellerinde %13,7, temizlik personeli dışındaki personelde ise
%7,9 oranında artış sağlayarak başarılı olmuştur.
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HOSPITAL EMPLOYEES OF INTEGRATED WASTE
MANAGEMENT LEVEL INFO AND IMPROVING THE
Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar (tıbbi atıklar, tehlikeli
DETERMINED: BURSA SAMPLE
atıklar ve radyolojik atıklar) halk sağlığını önemli ölçüde tehdit etmektedir. Halk sağlığının ve sağlık çalışanlarının korunması amacıy- SUMMARY
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ÖZET

Ancak etkili bir atık yönetimi sistemini oluşturmak için personelin bilgi düzeylerindeki artışta devamlılığın sağlanması için
aşağıdaki faaliyetlerin planlanıp uygulanması gereklidir.
nn Atık yönetim ekibinin oluşturulması
nn Atık yönetim ekibinin görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi
nn Atık yönetim planlarının tüm birimleri içerecek şekilde oluşturulması
nn Atık yönetimine ilişkin tüm birimlerde mevcut durumun tespit edilmesi(Çalışanların bilgi düzeyi, atık ayrıştırma
ekipmanları, atık taşıma araçları, atık depolama alanlarının durumu, çıkan atık miktarları, çalışanların kullandıkları kişisel koruyucu ekipmanlar.)
nn Atık yönetimine ilişkin belirli aralıklarla sürekli eğitimlerin planlanması ve uygulanması
nn Uygulamalı eğitim verilmesi
nn Atık yönetimi denetim ekipleri, denetim kontrol formları oluşturulmalı ve periyodik aralıklarla denetim yapılması
nn Birimlerin atık miktarları ölçülmeli ve miktarlar takip edilmelidir. Atık miktarlarında artış olan bölümlere yönelik
düzeltici önleyici faaliyetler planlanmalıdır.
nn Atık yönetiminde başarılı olan birimlere ödüllendirilme yapılmalıdır.
Sonuç olarak atık eğitimi alan personelin bilgi düzeyindeki artış baz alınarak eğitimler diğer sağlık kurumlarında da özverili bir şekilde yapılmalı ve de alınan eğitimlerin uygulanıp uygulanmadığı sık sık denetimlerle takip edilmelidir. Atıkları
kaynağında kontrol altına almak, atık yönetimini uygulamak oluşacak tehditlerin önüne geçmeye büyük ölçüde katkı
sağlayacaktır.
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DIŞ DEĞERLENDİRMELERİNİN YÖNTEM, YAKLAŞIM VE SONUÇ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Kütahya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı, nurten.gunduz@saglik.gov.tr
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Anahtar Kelimeler: Hastane Değerlendirmeleri, Değerlendirici,
Değerlendirme Yöntemi

EVOLUATION OF THE EXTERNAL ASSESMENTS IN THE
TERMS OF METHODS, APPROACH AND RESULTS.
SUMMARY
Standards of health care in health instutions in our country
are determined bu the Ministry of Health, the necessary legal
arrangements, aplication guidelines are published; services are
provided by hospitals. Compliance audits and efficiency of services
stil controls, prepared by the legal regulations, guidelines and
trained personnels, are conducted on behalf of the Ministry of
Health, Provincial Health Directorate, and the General Secretariat
of KHB. The survey was conducted to assess the effectiveness
and perception in the evaluation and supervision of Health care
organizations. Responsible service and manager of surveyed has
ben requested that evoluation of the Ministry of Health, Provincial
Health Diectorate and the General Secretariat of KHB assessment
methods,approaches and assessment of the results. The result
shows the differences that assesments made by all three teams. By
respondents is listed to be more systematic and usufel assessment
of the Ministry of Health, to evaluators to be more professional.
Keywords: Hospital Assesments, Evaluators, assessment Methods

SONUÇ VE ÖNERİLER
Hastanelerde sağlık hizmet kalitesini arttırmak, hasta ve çalışan güvenliği en üst düzeye çıkarmak, hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yapılan planlama, organizasyon yapısı, ölçülebilir
faaliyetlerin ve hedeflerin takibi, iyileştirme faaliyetleri ile sürdürülebilirliğin sağlanması önemlidir. Bunu sağlamak amacıyla, hastaneler 3 farklı dış değerlendirme ve denetim uygulamasıyla karşılaşmaktadır; Sağlık Bakanlığı merkezi değerlendirmeleri, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırma ve uygunluk denetimleri, KHB Genel Sekreterliği değerlendirmeleridir.
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Ülkemizde sağlık kuruluşlarında verilen sağlık hizmetlerinin standartları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmekte, gerekli yasal düzenleme, uygulama rehberleri yayınlanmakta; hastaneler tarafından hizmetler verilmektedir. Verilen hizmetlerin uygunluk ve etkinlik
denetimleri de yine yasal düzenleme, hazırlanan rehberler ve eğitimli kişiler tarafından Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve KHB
Genel Sekreterliği adına yapılmaktadır. Yapılan değerlendirme ve
denetimlerin sağlık kuruluşlarında etkinliği ve algıyı değerlendirmek
için bir anket çalışması yapılmıştır. Ankette değerlendirmeye katılan
servis sorumlusu ve yöneticilerinden Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve KHB Genel Sekreterliği değerlendirmeleri yöntem, yaklaşım ve sonuç açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Sonuçta her
üç ekip tarafından yapılan değerlendirmeler arasından farklılıklar
olduğu görülmektedir. Ankete katılanlar tarafından Sağlık Bakanlığı
değerlendirmelerinin daha sistematik ve faydalı olduğu, değerlendiricilerin ise daha profesyonel olduğu, belirtilmiştir.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Bu değerlendirmelerin servis sorumluları ve yöneticiler tarafından nasıl değerlendirildiği bu anket çalışmasıyla tespit
edilmeye çalışılmıştır.
Sonuçlara bakıldığında
1.

Ankete katılan personelin (servis sorumlusu- yönetici) ekseriyetle üniversite mezunu olduğu, ortalama olarak 10
yıl üzerinde hastanede çalıştığı, bu durumun olumlu olduğu; ancak ortalama 2.3 değerlendirmeye katılmalarından
sorumluluk ve yöneticilik sürelerinin kısa olduğu anlaşılmaktadır.

2.

Değerlendirme yöntemi ile ilgili olarak; açılış-kapanış toplantılarının en fazla Sağlık Bakanlığı ekipleri, en az İl sağlık
Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı, her üç ekibinde ekseriyetle mevzuata uygun değerlendirme yaptığı, genel sekreterlik ekiplerinin % 17 refakatçi olmadan değerlendirme yaptığı, kendini tanıtmanın en fazla Sağlık Bakanlığı, en az İl
Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı, zamanın Sağlık Bakanlığı ekiplerince daha verimli, genel sekreterlik ekiplerince daha az verimli kullanılmaktadır. Genel olarak (% 50 )değerlendirme sıklığının fazla olduğu belirtilmektedir.

3.

Değerlendiricilerin yaklaşımı ile ilgili olarak; Sağlık Bakanlığı ekiplerinin yaklaşım ve davranışlarının daha iyi olduğu
görülmektedir.

4.

Genel olarak değerlendirmelerin % 62.5 eğitim aracı olarak görüldüğü, % 69.9 bilgi ve deneyim yönünden faydalı olduğu, % 60.7 denetim mantığıyla yapıldığı ve bunun İl Sağlık Müdürlüğü değerlendirmelerinde belirgin olduğu, Genel
Sekreterlik değerlendirmelerinde eksik arama oranının yüksek olduğu, değerlendirmelerin ortalama olarak % 60.6
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servis hastane işleyişine katkısı olduğu, % 51.7 kişisel gelişimlerine katkısı olduğu belirtilmiştir.
Değerlendirmelere Yönelik Öneriler
Değerlendirme kavramı, Bakanlığımız kalite çalışmalarına özgü olarak kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu kavram, bahsi geçen faaliyetin; kurumdaki eksiklikleri tespit edip cezalandırmayı öngören bir denetim mantığı içinde
değil, eksiklikleri tespit edip iyileştirme sağlamak yoluyla sürecin gelişimini hedefleyen bir bakış açısı ile gerçekleştirildiğini ifade etmektedir. Yerinde yapılan kalite ve tescil, ruhsat değerlendirmeleri mevcut durumun tespiti yanında, kurumlarımız ve sağlık çalışanlarımız için çok önemli bir eğitim aracıdır. Aynı zamanda tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşıldığı
değerlendirmelerde, standartların ülkemizin her yerinde aynı bakış açısıyla uygulanmasına ve tüm kurumların kalite ve
uygulama seviyesinin artırılmasına büyük katkılar sağlamaktadır.

Değerlendirmelerde diğer önemli bir husus da nitelikli insan gücü kapasitesi oluşturularak değerlendirmelerin profesyonel bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla bu süreçte birçok eğitimler gerçekleştirilerek nitelikli bir değerlendirici
kapasitesi oluşturmaktır.
Değerlendirme yöntem ve yaklaşım kurum ve kuruluşların gelişmesine katkıda bulunmasına ağırlık verilmelidir. Denetleme mantığında katı uygulamalar yerine mevzuata uygun çözüm ve önerilerde bulunulması. Değerlendirme periyodu,
kurumların değerlendirme plan ve takviminin uygulanabilir olması.
Sağlık Bakanlığı dış değerlendirici yetiştirme programı gibi İl Sağlık Müdürlüğü ve Genel Sekreterlik kapsamında da bu
programların uygulanmasının sağlanması, eğitimler ile nitelikli değerlendirici kapasitesi oluşturulması ve değerlendirmelerin sürekli iyileşme ve gelişme bakış acısıyla gerçekleştirilmesi için çalışılmalıdır.
01-04 Mart 2016, Antalya
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GÜVENLİK RAPORLAMADA YENİ BİR YAKLAŞIM VE ETKİNLİĞİ
Burcu KARAGÖZ1, Leyla TÖRER1, Arif KARAGÖZ2, Sırrı SORGUÇ1, Hilmi GÜNGÖR3
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Kalite Birimi, İzmir
İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi Acil Servis, İzmir
3
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi, İzmir
1
2

Tanımlayıcı türde yaptığımız bu araştırma, İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde yapılmıştır. Kurumumuzda, 01 Ocak
2013- 31 Ekim 2015 tarihleri arasındaki olay bildirimleri retrospektif olarak incelenmiştir. Bu dönem içinde güvenlik ve raporlama konusunda yapılan çalışmaların sonuçları, elde edilen sayısal veriler
ışığında irdelenmiştir. Özellikle, 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren
çalışanların, hastane bilgi yönetim sistemine kendi kullanıcı adları
ve parolalarını girmeden, tüm hastanede raporlamalar için ortak
belirlenen bir kullanıcı adı (OLAY) ve parola ile girebilmelerine olanak sağlanması sonucunda elde edilen gelişim araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik Raporlama, Güvenlik Raporlama
Kültürü, Olay Bildirim

A NEW APPROACH TO SAFETY REPORTING AND IT’S
EFFICIENCY
SUMMARY
“Safety reporting” is an effective quality indicator in healthcare
services to provide patient and staff safety and an important system
that provide information for healthcare improvement. Safety
reporting system is made for learning lessons from in-hospital events
and to prevent new events. The main component of this system
is the reports that prepared by staff to prevent new events. The
responsibility of Administrators and Quality Directors are important
for the performance of Safety reporting system. The aim of quality
reporting system is to provide an institutive learning process. The
main target is not person but system.Thus, the focus is not the
responsible of events, but the system itself. In nhospitals which have
effective safety reporting systems, a better service for patients and
safe working area for staff are provided. The adaptation of staff to
system is important.
This is a descriptive research conducted in İzmir Buca Seyfi
Demirsoy State Hospital. The event reports reported between 01
January 2013- 31 October 2013 are analyzed retrospectively. The
consequences of efforts to get a better safety reporting system in
this period are scrutinized by the achieved numeric data. Especially
the improvement that achieved from the date of 01 January
2015 is scrutinized, because we started a new method for staff to
report events. From this date, our staff could enter the hospital
data management system by using a single username (OLAY) and
password instead of their own username and password.
Keywords: Safety reporting, safety reporting culture, event
reporting.
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“Güvenlik Raporlama” sağlık kurumlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasında etkin bir kalite indikatörü ve kalite iyileştirme
çalışmalarında kurumlara veri sağlayan önemli bir sistemdir. Güvenlik raporlama sistemi; Hastanelerde meydana gelen olaylardan
ders çıkartmak ve benzer olayların bir daha yaşanmasını engellemek amacıyla oluşturulan bir sistemdir. Bu sistem içinde ana öğe,
çalışanlar tarafından yaşanan olayların bir daha yaşanmasını engellemek için yapılan bildirimlerdir. Güvenlik Raporlama Sisteminin
işlevselliğinin sağlanmasında kurum yöneticileri ve Kalite Yönetim
Direktörlerinin sorumluluğu önemlidir. Güvenlik raporlama sisteminin amacı hastanelerde kurumsal bir öğrenme sürecinin oluşturulmasıdır. Bu sistemde ana hedef bireyler değil sistemdir. Bu nedenle
olayın sorumluları değil, sistemin kendisi odak noktasıdır. Güvenlik
raporlama sistemi iyi işleyen hastanelerde, hastalar için iyi hizmet
sunumu ve çalışanlar için güvenli çalışma ortamları sağlanır. Çalışanların sisteme adaptasyonu önemlidir.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

SONUÇ
Yukarıdaki sayılardan da anlaşıldığı üzere, 2015 yılının ilk 10 ayında olay bildirim sayısı, önceki yıllara göre ciddi bir artış
göstermiştir. Kanımızca bu artışın nedeni, çalışanların Hastane bilgi yönetim sistemine kendi kullanıcı adlarını girmeden
olay bildirimi yapabilme olanağına erişmiş olmalarıdır. Her ne kadar çalışan kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptığında da raporda kimlik belirtmek mecburiyeti olmasa da, kendi kullanıcı adı ile yaptığı bildirimde kimliğine idare tarafından
erişilebileceği endişesini taşıdığı anlaşılmaktadır. Ayrıca çalışanlar, hukuki veya idari ceza alabileceklerini de düşünmüş
olabilirler. Daha önce de belirttiğimiz gibi, iyi bir olay bildirim sisteminde amaç, kişileri cezalandırmak değil, olaydan ders
çıkararak tekrarını önlemektir. Bu açıdan bakıldığında, benzer bir yaklaşımın tüm sağlık kurumlarında uygulanması, bildirim sayısının artmasına ve çalışanların kendilerini bu noktada özgür hissetmelerine zemin hazırlayacaktır.
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ESKİŞEHİR İLİ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
Hüseyin S. FİDAN1, Erdinç ÖZKURT1, Elif KESEN1, Zöhre ÜNLÜCE1
Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, hsfidan@gmail.com

1

Bu çalışmada, Eskişehir’de evde sağlık hizmetleri ve bu hizmetlerde
hasta güvenliği uygulamaları incelenmiştir. İldeki kurumlar arasında başarılı bir koordinasyon sağlanması ve özverili sağlık çalışanlarının katkıları ile evde sağlık hizmetlerinde gelinen aşama gözler
önüne serilmiştir. Araştırma sonucunda, elde edilen bulgular ışığında evde sağlık hizmetlerinde hasta güvenliğinin sağlanması hususunda yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunulmuş, planlanan ve
yürütülen faaliyetlere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Evde sağlık, hasta güvenliği, tıbbi bakım,
rehabilitasyon

PATIENT SAFETY PRACTICES IN ESKİŞEHİR HOME
HEALTH CARE SERVICES
SUMMARY
The home health care services include the patients who need to receive medical services at home not the hospital due to different reasons. In the expansion of the home health services in our health care
system, studies have been initiated in the identified pilot provinces.
Eskisehir is one of these provinces.
In this study, the home health services and patient safety practices
have been examined in Eskisehir province. The level of home health care services with obtaining a successful coordination between
agencies and with the contribution of devoted health workers has
been revealed. In conclusion, in light of the findings, the solutions
to problems in the provision of patient safety in home care services
have been proposed, and the planned and executed activities have
been introduced.
Keywords: Home healthcare, patient safety, medical care,
rehabilitation

SONUÇ
Bu çalışmada Bakanlığımızca evde sağlık hizmetlerinde pilot il seçilen Eskişehir ilinde yapılan uygulamalar irdelenmiştir.
Bunun sonucunda tespit edilen sorunlar çözüm önerileriyle birlikte aşağıda yer almaktadır:
nn İl bünyesinde evde sağlık hizmetlerine ilişkin ortak bir prosedür veya çalışma talimatının olmaması kurumlar arası farklı uygulamalar oluşmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle tüm ekip temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda
ortak bir çalışma talimatı hazırlanmalıdır.
nn Halk Sağlığı Bilgi Sistemi veri tabanında farklı kullanıcılar tarafından girilen bilgiler tek bir ekranda görüntülenememekte, bir hasta için yapılan işlemler koordinasyon merkezince görülememektedir. Bu nedenle HSB sistemine girilen tüm bilgilerin koordinasyon merkezince görülmesi sağlanmalı ve hasta bilgi güvenliği hususlarınca
yetkilendirmeler yapılmalıdır.
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Evde sağlık hizmeti, farklı sebeplere bağlı olarak hastanede değil yaşadığı ev ortamında sağlık hizmeti almaya ihtiyaç duyan hastaları
kapsamaktadır. Sağlık sistemimiz içerisinde evde sağlık hizmetinin
yaygınlaştırılması kapsamında, belirlenen pilot illerde çalışmalar
başlatılmıştır. Eskişehir ili bu pilot illerden biridir.
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ÖZET

nn Alınan laboratuvar numunelerinin alınma zamanı barkotla tespit edilememekte ve ilgili laboratuvara ulaşma
süresi genellikle uzamaktadır. Hasta güvenliği açısından bu durumun düzeltilmesi için gerekli çalışma başlatılmalıdır.
nn Hastaya nazogastrik sonda ve/veya idrar sondası uygulaması sonrasında sorun yaşandığında, hastanın/hasta
yakınının sağlık personeline ulaşması mesai saatleri içinde mümkün olmakta, fakat mesai sonrası evde sağlık
birimi hizmet vermediğinden ulaşılamamaktadır.
nn Engelli ve yatağa bağımlı hastaların nakli esnasında zaman zaman personel yeterli olmamakta, asansörü bulunmayan apartmanlarda ise personelin hasta taşıması güçleşmektedir.
nn Evde sağlık ekiplerimiz randevu sistemi ile çalışmakta olup, tüm hastalar ziyaret programı yoğunluğuna göre
takip edilmektedir. Hastanın durumunun acil olduğunu ifade eden hasta yakınları bu duruma tepki göstermektedir.
Çalışmada tespit edilen sorun ve eksikliklere yönelik iyileştirme faaliyetleri Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde yürütülecektir. Planlanan ve yürütülmekte olan faaliyetler şunlardır:
nn Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince evde sağlık hizmetlerine yönelik bir prosedür oluşturulmuştur.
nn Evde sağlık hizmetleri veri girişlerine yönelik otomasyon sistemi güncelleştirilerek eksikliklerin genel sekreterlik
koordinasyonunda tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir.
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nn Evde sağlık personeline hasta güvenliği, iletişim vb. konularda bir eğitim programı oluşturulmuştur.
nn Evde sağlık hizmetlerinde hasta dosyasında kullanılacak dokümanlar gözden geçirilmiş olup eksikliklerin giderilmesi ve ortak uygulamalarda aynı formların kullanılması için çalışmalar yürütülmektedir.
nn Evde sağlık hizmetlerinde kullanılan her türlü ilaç ve medikal malzeme stok yönetim modülüyle takip edilebilmesi için gerekli altyapı hazırlığı başlatılmıştır.
nn Tıbbi cihazların envanteri tutularak bakım, kontrol ve kalibrasyon planları hazırlanmıştır.

Sağlık hizmetlerinde gelinen nokta hastaya ulaşılan her alanda hasta güvenliğinin önemli bir unsur olmasını gerektirmektedir. Sağlık hizmetlerinde kaçınılmaz olan ilk seferinde ve her seferinde doğruyu yapmaktır. Çünkü oluşan tıbbi hataların
özrü ve telafisi bulunmamaktadır. Bu nedenle de hasta güvenliğinin sağlanmasında atılan her doğru adım hem vicdani
hem de hukuki açıdan olumlu neticeler verecektir. Evde sağlık hizmetleri, hastaneye gelmesi fiziken mümkün olmayan
hastalara güvenli bir ortamda hizmetin sunumunu ifade ettiğinden, bu hizmetin aynen hastane ortamındaki gibi kaliteli
ve güvenli olabilmesini sağlamak biz sağlık çalışanlarının görevidir.
Rumi insanın kâinattaki değerini şu sözlerle ifade etmektedir. “Pes be-ma’nâ âlem-i ekber tuyî ” yani “insan mana bakımından kâinatın en değerli varlığıdır”. Bizler yani sağlık çalışanları evlerine kadar giderek hizmet ettiğimiz, kâinatın
en değerli varlığı olan insana kıymet vermeli, işimizi hatasız yapmaya çalışmalı ve bunun için de önce hasta güvenliği
diyebilmeliyiz. Hiç şüphesiz ki hasta güvenliğine giden yol çalışan güvenliğinden geçmektedir. Hasta güvenliği ile çalışan
güvenliğini bir arada sağlayabilmek hizmetin devamlılığı ve esasıdır.
01-04 Mart 2016, Antalya
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nn Hasta öneri ve şikâyetlerinin sistematik olarak analiz edilmesi ve iyileştirme çalışmalarının başlanması için planlanma yapılmıştır.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE
TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ (UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ
YEŞİLYURT HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ)
Nevruz ÖDEVCİ1, Mehmet SOYLU1
Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi ,nevruzodevci@hotmail.com

Çalışmanın Amacı; Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin hemşirelik bakım uygulamaları sırasında karşılaştıkları tehlike ve risklerin iş stresi düzeyleri üzerine etkisini saptamak
amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmada veri toplama
aracı olarak literatür bilgisi ışığında Hemşirelerin Karşılaştığı Risk ve
Tehlikelerin İş Stresi Düzeyleri Üzerine Etkisini belirlemek amacı ile
geliştirilmiş olan anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda
elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 16.0 paket programı ile
analiz edilmiştir. Analizde Frekans dağılımları, aritmetik ortalama
ve her bir soru için ayrı ayrı olumlu cevap ortalamaları tekniği ile
kullanılmıştır. Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmaya, YDH’ inde görev
yapan toplam 62 hemşireden %80.64 (n=50) oranında hemşireye
ulaşılmıştır. Anket analizi sonucunda ortalama yaş grubu 37.9 ± 4,3
ve ortalama 7,9 ±2,9 yıldır hizmet verilen hastanede görev yaptıkları,% 90.3 oranın da hemşirenin gece nöbeti tuttuğu elde dilmiştir.
Elde edilen en çarpıcı nokta hemşireler tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yönetimin kurumda almış olduğu tedbirler ile
yönetimin bu konuda ki desteklerinin olumlu düzeyde değerlendirildiği, ancak çalışma ortamı kaynaklı riskler ve tehlikelere karşılık
hemşirelerin almış olduğu kişisel koruyucu önlemlerin yetersiz olduğu, iş stresi düzeylerinin yüksekliği, uykusuzluk problemleri, fiziksel
ve ruhsal yönden yaşanan olumsuzluklar, İş Sağlığı ve Güvenliğine
yönelik algılarının, tutum ve davranışa dönüştürülme de yetersiz
kaldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, İş Güvenliği, Risk

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY WORK UNDER
STRESS OF NURSES AND RISK FACING THE EFFECT OF
DANGER LEVEL
SUMMARY
Aim of thestudy; Yesilyurt Hasan Çalık Hospital nurses working in
nursing practices of the hazards and risks they face on the job in
order to determine the effect on thelevel of stress is a descriptivewith.
Inthestudy of literature as a means of data collection that nurses
encounter in the light of the risk and danger of Job Stress Levels on
the survey technique was used. It was developed with the objective
to determine the effect. The data obtained from the survey results
were analyzed with SPSS 16.0 software package on the computer..
Frequency distribution analysis is used to arithmetic mean positive
responsetechniq ueseparately foreach question. This descriptive
study, YDH ‘s total of 62 nurses who served from 80.64 % (n =
50) the rate reached nurse. Average age 37.9 ± 4.3 in the survey
resultsandanalysismean 7.9 ± 2.9 years of service they worked in
the hospital, the language of the hand he held nightshift at the rate
of 90.3 % nurses.
Obtained the most striking nurses by occupational health and
management on safety management and measures taken by
the institutions assessed positively the level of support in this
regard , but the working environment related risks and hazards
with inadequate personal protective measures taken in response
nurse, height of job stress levels , insomnia problems, physically
and mentally experienced negative , perceptions for Occupational
Health and Safety, it was seen that the attitude and behavior of
converting inadequat.
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SONUÇ
Çalışmamıza katılan hemşirelerin çoğunluğunun Ön lisans mezunu olduğu, gece nöbeti tuttuğu, genç yaş grubunda
olduğu ve meslekte uzun süredir çalıştığı belirlenmiştir. Hemşirelerin çoğunun meslekte uzun süre çalışması bu alanda
deneyimli kişilerin katılımıyla çalışmamızın yürütüldüğünü göstermektedir. Araştırmaya katılan hemşirelerin önemli bir
bölümünün bakım ve tedavi sonrasında ellerini yıkadığı ve kuruladığı ancak bakım ve tedavi öncesinde bu oranın çok
daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Bakım ve tedavi öncesi ellerini yıkamayan hemşirelerin varlığı hem hastane enfeksiyonu, hem de çalışan sağlığı bakımından önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Hemşirelerin tamamının hastadan hastaya geçerken ve aynı hastada farklı bir işleme geçerken eldiven değiştirmemesi, büyük çoğunluğunun kişisel
koruyucu ekipman kullanmaması mesleksel riskler bakımından son derece önemli eksikleridir. Hemşireleri büyük risk
altında bırakan bir başka uygulama da ampullerin elle kırılmasıdır. İş kazaları bakımından son derece önemli olan bu
uygulamalara dikkat edilmemesi, konunun hemşirelerce yeterince önemsenmediğini, bilginin tutum ve davranışa dönüşmediğini düşündürmektedir. Benzer dikkatsizlik ya da özensizlik, bakım ve tedavi uygulamaları sırasında vücudu zorlayıcı
pozisyonlarda çalışma konusunda da yapılmaktadır.
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Araştırmaya katılanların önemli bir bölümünün iş yükünün fazla olduğunu düşündükleri fazla iş yoğunluğunun yaptıkları
işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebildiğini ve daha iyisini bildikleri halde bunu yapamadıklarını belirtmişlerdir. Bu
durum hemşirelerde servis içindeki rutin ve bazen de temel hemşirelik uygulamalarına dahil olmayan işlerin daha fazla
strese neden olduğunu ve hastanın duygusal ihtiyaçları ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarının ikinci plana atılabildiğini düşündürmektedir. Bütün hemşirelik görevlerini tamamlayacak vaktinin olmaması hemşirelerde stres düzeyinin artmasına
neden olacağını göstermektedir.
Araştırmaya katılanların önemli bir bölümünün İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Algılarının olumlu düzeyde olduğu ,bunda kurumda verilen Hizmet içi eğitimlerin ve yönetimin desteğinin olumlu olmasının etkili olabildiği düşünülebilir. Ancak
çalışma ortamı kaynaklı tehlike risklere karşı alınan kişisel tedbirlerin yetersizliği ve iş stresi düzeyinin yüksekliği, alınan
eğitimler ve yönetimin desteğini hemşirelerin tutum ve davranışa dönüştürmede yetersiz kaldıklarını göstermektedir.
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Çalışmamıza katılan hemşirelerin çok düşük bir oranı fiziksel şiddete maruz kaldığı (%14.0) ancak bunun tam tersi sözel
şiddete maruz kalanların oranı (%76.0) dır.Şiddete maruz kalan çalışanların yarıdan fazlasında olay sonrasında yüksek
oranlarda anksiyete ve huzursuzluk hissettikleri gösterilmiştir. Sürekli gündüz çalışan hemşirelerin gece nöbetlerinin
olmaması, düzenli iş ve uyku saatleri, düzenli aile yaşantısının ve aile üyeleri ile daha fazla paylaşımlarının olması nedeni ile iş stresini daha az yaşadığı düşünülebilir. Buna karşılık gündüz ve nöbet şeklinde çalışan hemşirelerin düzenli
çalışma saatlerinin ve düzenli bir sosyal yaşantılarının olmaması iş stresini daha fazla yaşamalarına neden olabilir (Sarıçam,2012:52) görüşü, bizim çalışmamız da tespit edilen neredeyse tamamına yakın (%90.3) hemşirenin nöbetli sistem
ile çalışdığı,(%92.0) nın uykusuzluk problemi çektiği ve ( %66) iş yaşantısının aile yaşantısını olumsuz etkilediği bulguları
ile doğrusal yönde örtüşmektedir.
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KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN
KENDİNİ İŞE KAPTIRMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ
Musa ÖZATA1, Fadime OFLAZ2, Engin DURUKAN3
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Konya, musaozata@gmail.com.
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leştirilmiştir. Çalışmada araştırmaya katılmayı kabul eden 190 sağlık çalışanına anket uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında Bakker
(2008) tarafından geliştirilen “Kendini İşe Kaptırma Ölçeği” (Work
Related Flow Scale) kullanılmıştır. Toplanan veriler üzerinde tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Ayrıca Mann Whitney U testi ve Kruskal
Wallis Varyans Analizi yöntemleri kullanılarak ölçek puanlarının sosyo-demografik değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği
test edilmiştir. Çalışma sonucunda sağlık personelinin kendini işe
kaptırma seviyelerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kendini işe kaptırma, işten haz alma, sağlık
personeli

The aim of this study to determine “work related flow” stiuation of
health care staffs at Konya Beyhekim State Hospital. This descriptive
study was conducted in 2015. The study questionnaire was
administered to 190 health care staff who accepted to participate
in the study. Data were collected with “Related Work Flow Scale” by
developed Bakker (2008). Descriptive statistics were performed on
the collected data. Also Mann Whitney and Kruskal Wallis methods
using of analysis were determined that the differences in terms of
socio-demographic variables. As a result of research moderate level
of work related flow of health care staff.
Keywords: Work Related Flow, Satisfaction of Work, Health care
staff

TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmanın insan yaşamındaki yeri ve önemi göz önünde bulundurulduğunda, bireylerin sevdikleri bir işte, kendilerini
mutlu hissederek, haz duyarak çalışmaları, yaptıkları işe kendilerini kaptırıp, yoğunlaşmaları ve sonunda da tatmin sağlayacak bir çıktı elde etmeleri önemli bir durumdur. Bu önemli husus hem çalışan için hem de işveren için farklı avantajlar
sağlar. Çalışan kendini işe kaptırdığı ölçüde mutluluğu ve iş tatminini yakalar. İşveren ise insan kaynağını, kaynağın kendi
içsel süreçleri sayesinde daha verimli hale getirmiş olur. Performansın ve verimliliğin arttığı işyerlerinde kar maksimizasyonu sağlamak çok daha kolaydır. Ayrıca kendini işe kaptırmış, mutlu çalışanların olduğu işyerlerinde işgücü devir hızı
da (turnover) görece daha düşük olacaktır (Yalçınkaya, 2013: 87). Kendini işe kaptırma düzeyinin yüksek olması sağlık
çalışanlarında ise daha büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü yaptığı işten haz alan sağlık personelinin hastalara daha
nitelikli bir sağlık bakım hizmeti sunması ihtimal dâhilindedir.
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DETERMINATIOM OF “WORK RELATED FLOW”
STIUATION OF HEALTH CARE STAFFS AT KONYA
Bu çalışmanın amacı Konya Beyhekim Devlet Hastanesinde görev
BEYHEKİM STATE HOSPITAL
yapan sağlık personelinin kendini işe kaptırma durumlarının belirlenmesidir. Tanımlayıcı nitelikte olan çalışma 2015 yılında gerçek- SUMMARY
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ÖZET

Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma ile Konya Beyhekim Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personelinin kendini
işe kaptırma ve işten haz alma düzeylerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ülkemizde çalışanların kendini işe kaptırma
durumlarını belirlemeye yönelik sınırılı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan biri Yalçınkaya (2003) tarafından
gerçekleştirilen ve Bakker’ın (2008) “Kendini İşe Kaptırma Ölçeği” Türkçe uyarlama çalışmasıdır. Çalışma ölçek uyarlaması
çalışması olduğundan, çalışanların kendini işe kaptırma düzeyleri ile ilgili herhangi bir bulgu içermemektedir. Emhan ve
ark.(2011) tarafından yapılan bir başka çalışmada ise Spence ve Robbins (1992) tarafından geliştirilen Work-BAT ölçeği
kullanılarak serbest mali müşavirlerin çalışmaya bağlılık, işe kendini kaptırma ve işten zevk alma durumları ölçülmüştür.
Çalışma sonucunda katılımcıların kendini işe kaptırma ve işten zevk alma düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Türkçe literatürde benzer çalışmaların büyük çoğunluğunun işkoliklik bağlamında gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu nedenle
bu çalışma sonuçlarının kıyaslanması için kullanılacak herhangi bir çalışma literatürde yer almamaktadır.
Çalışmada elde edilen bulgular incelendiğinde, araştırma kapsamındaki sağlık çalışanlarının işten haz alma ve kendini
işe kaptırma boyutlarının orta düzeyde olduğu ve sosyo-demografik değişkenler açısından istatistiksel açıdan anlamlı
bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Yapılan birçok çalışmada sağlık hizmeti veren personelin çalışma koşullarının
ağır olması nedeniyle tükenmişlik (Sağlık-Sen, 2012) ve stres yaşadıkları, mobbing ve şiddete uğradıkları ve çok sayıda
olumsuz durumla karşı karşıya kaldıkları saptanmıştır. Bu bağlamda çalışanların kendini işe kaptırma düzeylerinin yüksek olmaması, beklenen bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Ancak hastane yönetiminin bu konuda önlem alması, hem
çalışanlar hem de hastalar açısından büyük bir önem taşımaktadır.
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TIBBI LABORATUVARDA PRE-ANALITIK HATALAR-ÖRNEK ALIMI
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hazırlanması, örneklerin toplanması, transportu, hazırlanması ve
saklanması süreçlerinde olmaktadır.

Yöntem: Retrospektif olarak 2006-2014 yıları arasında kayıt edilen
laboratuvar hataları incelenmiştir. Pareto analizi ile pre-analitik,
analitik ve post-analitik hatalar değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Sonuç: Pre-analitik, analitik ve post-analitik süreçler için
hata oranları sırasıyla; %77.8, %19.26 ve %2.92 olarak bulunmuştur. 2006-2014 yılları arasındaki en sık laboratuvar hatasını hemolizli örnek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pre-analitik, hata, tıbbi laboratuvar

Purpose: Pre-analytical errors constitute more than 70% of all
errors occured in clinical laboratories. Most of the pre-analytical
errors occur during patient preparation, sample collection, sample
transportation and preparation and sample storage.
Methods:Laboratory error recorded between 2006-2014 were
analyzed retrospectively. Pre-analytic, analytic and post-analytic
errors were evaluated after Pareto analysis.
Results: The error rates were found to be 77.8%, 19.26% and 2.92% in
pre-analytical, analytical and post-analytical phases retrospectively.
It has been evaluated that, hemolysed samples were found to be the
most frequent error between 2006 and 2014.
Keywords: Pre-analitical, error, clinical laboratory

SONUÇ
Hasta güvenliği için kritik olan sağlık hizmetlerinden biri laboratuvar hizmetleridir. Hem hasta güvenliği, hem çalışan
güvenliği hem de toplam kalite yönetimi anlayışı gereği bu hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi öncelikle mevcut durumun
tespiti ile mümkündür. Tüm laboratuvar süreçlerindeki hataların kayıt edilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması önem taşımaktadır. Bu çalışmada bir tıbbi laboratuvarın 9 yıllık hata verisi değerlendirilmiştir. Bu hata verisinden yola çıkarak laboratuvar ekibi belli periyodlarla düzeltici uygulamalar başlatmaktadır.
Hata kayıtları çalışanların gönüllü katılımı ile kesintisiz ve düzenli olarak tutulmaktadır. Bu uygulamanın başarı ile devam
etmesi; personele verilen eğitimlerle farkındalığın arttırılması, düzenli olarak ISO 15189 eğitimlerinin verilmesi, çalışanların hataları tespit edip “Uygunsuzluk Bildirim Sistemi”nde kayıt altına almasının yönetim tarafından desteklenmesi,
belirlenen hatalar için hatayı yapan personel açışından bir ceza işleminin başlatılmayacağının öncelikli bir politika olarak
benimsenmesi ve bunun personele duyurulması ile mümkün olmuştur.
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PRE-ANALYTICAL ERRORS IN CLINICAL LABORATORYSAMPLE COLLECTION
Amaç: Tıbbi laboratuvar hatalarının %70’inden fazlasını pre-analitik hatalar oluşturmaktadır. Pre-analitik hataların çoğu; hastaların SUMMARY
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ÖZET

Pre-analitik hataların yüksek oranda izlenmesinin en önemli sebebi; bu sürecin genellikle tıbbi laboratuvar tarafından yönetilmemesi ve laboratuvarın pre-analitik sürece ancak örnek laboratuvar sınırlarına ulaştığında müdahale edebilmesidir
(Lippi, 2006). Bu nedenle pre-analitik süreçlerde iyileştirme sağlanması ancak uzun dönemli planlamalar ve laboratuvarın
hizmet verdiği diğer tıbbi ve klinik birimler ile sıkı işbirliği ile mümkün olabilmektedir. Bununla beraber değişen personelle orantılı olarak sürekli eğitim verilmesi sürecin iyileşmesini sağlayacaktır.
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TEMİZLİK PERSONELİNE VERİLEN İŞ BAŞI EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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nin önemli sürdürücülerinden olan temizlik, hastaların tüm hastanelerden bekledikleri temel özelliklerden biridir. Hastanelerin enfeksiyonlarla mücadelesinde ve enfeksiyon kontrolünde kritik bir yere
sahiptir. Bu çalışma, hastanenin genel işleyişi ile ilgili önemli bir
rol oynayan temizlik personeline iş başında eğitim verilerek daha
kalıcı öğrenme hedeflenmiş olup, verdiğimiz eğitimin etkinliğini ölçmek amacıyla planlandı. Çalışmanın evrenini Çerkezköy ilçe Devlet
Hastanesinde temizlik personeli olarak çalışan 74 kişi, çalışmanın
örneklemini ise 51 temizlik personeli oluşturdu. Çalışma 20 Ağustos20 Eylül 2015 tarihleri arasında uygulandı. Verilerin analizi bilgisayar ortamında gerçekleştirildi. Temizlik personeline eğitim öncesi ve
sonrası test uygulandı. Eğitim, enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından sözel ve uygulamalı olarak verildi. Çalışmaya katılan temizlik
personelinin %52,9’nun 40-49 yaş grubu aralığın da, %60,8’nin kadın, % 82,4’nün ilkokul mezunu olduğu, % 19,6’sının ameliyathanede çalıştığı ve %21,6’sının hastane çalışma yılının 0-1 yıl aralığında
olduğu görüldü. Ön test ve son test toplam puanları karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark olduğu saptandı (p<0.05). Yaptığımız
çalışmada, eğitim sonrası temizlik personelinin bilgi düzeylerinde
anlamlı artış görülmüş olup, temizlik personelinin bilgi düzeyindeki
bu artışın zaman içerisinde uygulamalara da yansıyacağı düşünülmektedir.

Hospitals hosted many professions which are establishments.
Keeping to clean hospital is heavy responsibility. Cleaning is part of
service quality which patients requested from all hospitals. Struggle
with infection and control of infection hospital’s which have crucial
point. This study was given to on the job training to cleaning staff
who have big role on hospitals general checkout and then planned
to evaluate our education which we gave. Study universe involved
74 cleaning staff, study sample inolved 51 cleaning staff who are
currently working Cerkezkoy Township State Hospital. The study was
applied to between 20 August and 20 September 2015.Analysis of
data was done in computer. The test was applied to cleaning staff
before/after education. Cleaning staff -%52,9 aged to between 4049, %60,8 woman, %82,4 primary school graduated, %19,6 working
in operating room, %21,6 working time on the hospital between 0-1
year- which are included to study. First test and final test points
have meaningful differences when compared (p<0.05). In this study
after education cleaning staff have more informative and they will
apply it practically.
Keywords: Cleaning Staff, In Service Training, Hospital Infection...

Anahtar Kelimeler: Temizlik Personeli, Hizmet İçi Eğitim, Hastane
Enfeksiyonları
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REVIEW OF ON THE JOB TRAINING GIVEN TO
CLEANING TO STAFF
Hastaneler, birçok iş kolunu bünyesinde barındıran kuruluşlardır.
Hastanenin temiz tutulması ağır bir sorumluluktur. Hizmet kalitesi- SUMMARY
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ÖZET

SONUÇ
Sağlık kurumlarının temiz ve hijyenik bir ortamda hastalara hizmet verilmesi, temiz bir çalışma ortamı, çalışanların sağlığı
ve morali açısından çok önemli olduğu kadar sağlık kurumunun saygınlığına katkı sağlayacaktır.
Yaptığımız çalışmada, eğitim sonrası temizlik personelinin bilgi düzeylerinde anlamlı artış görülmüştür. Temizlik personelinin bilgi düzeyindeki artışın zaman içerisinde uygulamalara da yansıyacağı düşünülmektedir.
ÖNERİLER
Hastanelerde enfeksiyon riskini azaltmak, çalışanlara temiz ve güvenli ortam yaratmak, hasta memnuniyetini arttırmak,
daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla temizlik personeliyle ilgili su öneriler yapılabilir:
nn Temizlik personelleri işe alınırken, belirli kriterler aranabilir,
nn Hastanede çalışacak olan personele göreve başlamadan önce hastane temizliği ile ilgili kapsamlı eğitim verilerek,
sonrasında bilgi düzeyleri ölçülüp göreve başlatılmalı. Başarısız olanlara eğitim içeriği ve yöntemi tekrar değerlendirilerek eğitim verilebilir,
nn Temizlik personelinin ihtiyaç ve istekleri tespit edilerek bunları karşılayacak düzeyde hizmet içi eğitim programı
hazırlanabilir,
nn Hizmet içi eğitimler periyodik aralıklarla tekrarlanmalıdır,
nn Hizmet içi eğitim konularının daha akılda kalıcı ve daha kolay anlaşılır olması için teorik bilgi ve uygulamayı içeren
iş başı eğitimi yapılabilir,
nn Temizlik personellerinin sertifika programlarına katılması teşvik edilebilir.
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gibi en önemli kaynak olan insana bağlıdır. İşletmelerin ellerindeki
en büyük güç, işini seven, tatmin olmuş, kurumsal değerleri, kişisel
değerlerinin önünde tutan çalışanlardır. Kişilikleri, değerleri, deneyimleriyle birlikte gelen çalışanların davranışsal ve duygusal yönlerini dikkate alan ve bu yönde planlama yapan kurumlar başarılı ve
verimli olma konusunda fark yaratacaklardır. Bu çalışma; çalışan
güvenliği algısının, iş tatmini düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesi
amacıyla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ebe,
hemşire, sağlık memuru, teknisyen/tekniker olarak görev yapan sağlık personeline yapılmıştır. Araştırmada veriler üç bölümden oluşan
anketle toplanmıştır. Birinci bölümde, katılımcılara ilişkin sosyo-demografik nitelikte ifadeler, ikinci bölümde güvenlik kültürüne ilişkin
ifadeler, üçüncü bölümde ise iş tatmini içeren ifadeler bulunmaktadır.
Çalışma sonucunda; iş tatmini ile meslekte çalışma yılı arasında
olumlu ve pozitif yönde bir ilişki saptanırken, unvan ve cinsiyete göre
farklılık görülmemektedir. Çalışan güvenliği algı düzeyi yüksek olan
özellikli birim çalışanlarının, iş tatmini düzeylerinin de yüksek olması dikkat çekicidir. Ayrıca çalışma şekli ve eğitim durumuna göre
çalışanların iş tatmin düzeylerinde farklılık olduğu; çalışan güvenliği
algısı ile iş tatmini arasındaki korelasyon incelendiğinde ise iki değişken arasında aynı yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür.

The quality, effectiveness, and sustainability of provided service
depend on the people who are the most important source in health
institutions as it is in all businesses. Workers who keep corporate
values ahead of personal values, and satisfied, and devoted are
the greatest power of enterprise. Enterprises which take into
consideration of workers’ behavioral and emotional aspects in
conjunction with own personality, experiences, and values make
them different from other enterprises. This study determined the
effect of “Managers’ level of perception of workers’ safety” on Bolu
İzzet Baysal Training and Research Hospital midwives, nurses, health
officers, technicians / technicians who served as health personnel.
The questionnaire used in this study consists of three parts. In
the first part, socio-demographic characteristics of participants
were asked; in the second part questions were asked associated
with safety culture, and last section was about job satisfaction. At
conclusion there was positive correlation between job satisfaction
and a year of work, and this was not associate with gender and
title. Also it was found that there was positive correlation between
workers’ perception of level and their job satisfaction. In addition
job satisfaction level was found different according to their mode
of work and education status. There was found positive correlation
between level of perception of workers’ and their job satisfaction.

Anahtar Kelimeler: İş tatmini, Çalışan güvenliği, Sağlık Çalışanı

Keywords: Job satisfation, Staff safety, Health worker
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JOB SATISFACTION EFFECT OF EMPLOYMENT
SECURITY PERCEPTION OF HEALTH WORKERS
Sağlık hizmeti üretilen sağlık kurumlarında, sunulan hizmetin kalite, etkinlik ve sürdürülebilirliği, tüm hizmet işletmelerinde olduğu SUMMARY
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ÖZET

SONUÇ
Bilim ve teknoloji alanında meydana gelen baş döndürücü gelişmeler ve değişimler, insan unsuruna verilen/verilmesi gereken önemi de her geçen gün daha vazgeçilmez hale getirmektedir. Çünkü bilim ve teknolojiyi geliştirecek olan
da kullanacak olan da insandır. Dolayısıyla, nitelikli ve donanımlı insan gücüne sahip olmak, işletmeleri, insan öncelikli
stratejiler belirlemeye ve kararlar almaya yönlendirmektedir. Bununla birlikte, insanı sadece bir üretim unsuru olarak
görmek, onun sosyal boyutunu ihmal etmek mümkün değildir. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Duyguları, düşünceleri,
beklentileri, zaafları, inançları, değerleri vardır ve toplumun kültürel değerleri, insanı etkilemektedir. Dolayısıyla kişinin
sosyal yaşantısı ile örgütsel yaşantısı (iş hayatı) arasında sürekli bir etkileşim söz konusudur. Kişinin, sosyal yaşamında
mutlu ve huzurlu olması, iş yaşantısını da olumlu yönde etkileyebilmektedir. Aksine bir durum ise olumsuz sonuçlara yol
açabilmektedir.
Sağlık işletmeleri emek yoğun hizmet işletmeleridir. Bu hizmet işletmelerinin amaçlarına ulaşabilmesi sağlık çalışanlarıyla
mümkündür. Çalışanların işyerlerinde kendilerini güvende hissetmeleri iş tatminine, iş tatmini ise çalışanın hastanenin
amacına ulaşmasına o ölçüde katkıda bulunur. İnsan olmanın gerektirdiği güvenlik ihtiyacı, çalıştığı ortamda kendini
güvende hissetmesi ve yönetimin çalışana güvenli bir çevre oluşturduğunu hissetmesi çalışanın bağlılığı, motivasyonu ve
verimliliği açısından büyük bir önem taşımaktadır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre fizyolojik ihtiyaçlardan hemen
sonra gelen güvenlik ihtiyacının önemi ve çalışanlar üzerindeki rolünü çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz bulgularda
açıkça göstermiştir. Çalışanların, güvenliği ile ilgili en büyük beklentisi yönetim desteği ve yönetimle olan iletişim ihtiyacıdır. İş, insan hayatında yer alan temel öğelerden biridir. Kişinin işinden memnun olması genel olarak hayattan aldığı lezzeti olumlu etkilemektedir. Literatürde, kişinin işine karşı beslediği olumlu duygular olarak özetlenen iş tatmini kavramı
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hem iş hayatı hem sosyal hayat açısından büyük önem arz etmektedir. İş tatminini etkileyen pek çok unsur bulunmaktadır. Çalışmamız da özellikli birim olarak nitelendirdiğimiz (yoğun bakım, doğum salonu, ameliyathane.. vb.) birimlerde
görev yapan sağlık personelinin çalışan güvenliği algı düzeyi ve iş tatmininin yüksek olduğu görülmüştür. Yaptıkları işte
otonominin yüksek olduğu farklılaşma ihtiyacının karşılanmış olduğu düşünülmüştür. Çalışana çok azda olsa işini denetleme olanağı verildiğinde görevinin gerekliliğinin ötesinde olağan üstü çaba harcadığı birçok kez gözlemlenmiştir. Bir
psikoloji deneyi bu konudaki gözlemleri doğrulamaktadır. Deneye konu olan yetişkinlere çözülmek üzere bazı karmaşık
bulmacalar ve bir yazıyı düzeltme görevi verilmiştir. Deney sırasında İspanyolca konuşan iki insanın, bir yazı makinesinin,
bir hesap makinesinin sesi, sokak gürültüleri ve ne oldukları anlaşılamayan dikkat dağıtıcı bir ses kalabalığı deney alanına
yansıtılmıştır. Denekler ikiye ayrılmıştır. Birinci gruba önlerine verilenleri yapmaları istenmiştir. İkinci gruba gerekli çözümlememeleri yaparken isterlerse gürültüyü kesebilecekleri birer düğme konmuştur. Önünde kapatma düğmesi olan
grup, bulmaca çözümünde diğerlerine oranla beş kat daha başarılı olmuştur. Asıl ilginç olan kapatma düğmesine sahip
gruptakilerden hiçbiri düğmeyi kullanmamıştır. Grubun başarısı için bireylerin durumu denetleyebileceklerinin bilincinde
olmaları yeterli olmuştur. (Thomas J. Ss 1995: 27). Yapılan bu deneyde görüldüğü gibi çalışmamızda özellikli birimlerde
çalışan grupta da aynı durum gözlenmiştir; özellikli ve farklı olduklarını bilmeleri, yönetimin kendilerine ve birimlerindeki
işleyişlere ayrı bir hassasiyet gösterdiklerinin farkında olmaları, iş tatminini arttırdığı düşünülmektedir. Sadece özellikli
birimlerde değil tüm birimlerde çalışanların kendilerini güvende, değerli hissetmelerinin sağlanması gerekmektedir. Bu
hususta yönetime büyük bir sorumluluk düşmektedir. Çalışanlar için yapılan tüm çalışmaların çalışanların katılımıyla
yapılması, çalışanların düşünüldüğünün hissettirilmesi çalışanların motivasyonunu arttıracaktır. İş tatmini konusunda yapılan araştırmalar iş tatminin, iş performansı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. İş tatminin yüksek olduğu durumlarda işten ayrılma, izin isteme, işe devamsızlık gibi davranışlara daha az rastlanmaktadır. İş tatminin yüksek olmasının
ise, örgütsel bağlılığın, örgütsel ilgililiğin, örgütsel sadakatin ve örgütsel özdeşim kurmanın artmasına katkı sağladığı anlaşılmaktadır (Hackett vd. 1994: 26). Olumlu çalışma ortamları yalnızca hemşireleri değil, diğer sağlık bakım çalışanlarını da
etkilemekte ve hizmetlerde mükemmelliği desteklemekte ve en nihayetinde hastalarla ilgili olarak elde edilen sonuçları
iyileştirmektedir. Olumlu çalışma ortamlarının sağlık hizmeti, sağlık çalışanlarının performansı, hasta sonuçları ve yenilikler üzerindeki yararlı etkileri kaydedilmiştir (Baumman 2007). Hastanelerin kaliteli hizmetleri sürdürebilmeleri ancak
yaptığı işten tatmin olmuş sağlık çalışanlarıyla mümkün olmaktadır. Çalışanın kendisine kurumunun ihtiyacı olduğunu
düşünmesi, kendini güvende hissetmesi, yaptığı işin kurum için önemli olduğunu bilmesi, kurumda geçirdiği süre içerisinde olağanüstü bir özveriyle çalışmalarını sağlamaktadır. Çalışma sonucunda; çalışan güvenliği algı düzeyi yüksek olan
özellikli birim çalışanlarının, iş tatmin düzeylerinin yüksek olması dikkat çekicidir. Yaş, meslekte çalışma yılı ile iş tatmini
arasında olumlu ve pozitif yönde ilişki olduğu görülmüştür. Yaş gruplarına göre iş tatmini ortalamalarına bakıldığında,
işlerinden en tatminli grubun “45 yaş ve üstü” olan çalışanların oldukları görülmektedir. Bu da yaş ve meslekte çalışma
yılı ilerledikçe, tatmin ve adalet duygularının arttığını göstermektedir. Genç yaşlardaki insanların yükselme ve iş güvencesine ilişkin aşırı beklentileri olması ya da iş seçimi ve iş güvencesine ilişkin kuşkularının bulunması nedeniyle, işlerinden
daha az tatmin oldukları söylenebilir. İleri yaş gruplarındakiler iş ortamındaki sorunlarla başa çıkma stratejileri geliştirmiş
olmaları nedeniyle, işlerinden daha memnun olmaktadırlar. İşyerlerinde yönetimin ve yöneticilerin niteliği, iş tatmininde
büyük önem taşımaktadır. Ekip çalışmasına elverişli olan, bireylerin verilen hizmetlere ilişkin kararlara katılmasına olanak
veren, ekip üyeleri arasında açık iletişim olanakları sağlayan yönetim biçimlerinin, çalışanlara daha yüksek iş tatmini sağladığı bildirilmektedir. Yöneticilerin dostça davranması ve samimi olması, çalışan sağlığıyla ilgilenmesi iş tatminini büyük
ölçüde artırmaktadır. Çalışanlarına yardımcı ve destek olan, engellemeyen, sürekli kusur aramayan, takdir eden, çalışana
güven duyduğunu gösteren, hataların sistemden kaynaklandığını düşünen yöneticiler çalışanların iş tatmin düzeylerini
artırmada etkili olduğu bilinmektedir.
Saygılı tarafından sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmada, çalışanların iş tatmininin orta düzeyde ( =3.3)olduğu tespit edilmiş, sağlık teknisyenlerinin de yer aldığı “diğer sağlık çalışanları” grubunun iş tatmin düzeyi diğer gruplara
nispeten daha düşük( =3.2) olarak gerçekleşmiştir (Saygılı, 2008). Kavlu’nun acil servis hemşireleri üzerinde yaptığı araştırmada, hemşirelerin iş tatminlerinin orta düzeyde ( =2.89) olduğu saptanmıştır (Kavlu, 2008). Buna benzer şekilde sağlık
çalışanları üzerinde yapılan birçok çalışmada çalışanların orta düzeyde iş tatminine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır
(Tutar, 2007, Topçu, 2009).İfade edilen sonuçlar bu çalışmadaki bulguları doğrular niteliktedir. Genel anlamda, Türkiye’de
çalışan sağlık çalışanlarının genel tatmin seviyelerinin benzer sonuçları verdiğini söyleyebiliriz.
Sonuç olarak çalışanların, kurumlarına bağlı olmaları kendilerinden beklenilenin de üzerinde gayret ve yüksek performans göstermeleri kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri için önemlidir. Yoğun bir rekabetin yaşandığı sağlık hizmeti
sektöründe yönetim, kurumuna bağlı ve nitelikli çalışanlara sahip olmak için kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getiriyor mu? Nitelikli, donanımlı bir çalışan, bunun karşılığında kurum tarafından kendisine sunulan olanakları ve yönetsel
yaklaşımları yeterli buluyor mu? Kendisinin, kurum için önemli olduğunu hissettirecek tutum ve yaklaşımlar var mı? Varsa
yeterli mi? Yoksa daha uygun alternatifleri mi değerlendirmeli? Kurum yönetimleri, bu ve benzeri hususları göz önünde
bulundurarak;
nn İş sağlığı ve güvenliği, stresle baş etme, çalışma ortamı kaynaklı risk ve tehlikeler ile ilgili hizmet içi eğitim programlarının sürdürülmesi ve bu programlara sağlık çalışanlarının katılımının sağlanması,
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nn Sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırmak için maddi ve manevi ödüllendirilmesi,
nn Çalışanlara ait giyinme ve dinlenme odası tahsis edilmesi ve bu ortamların hijyenik olması, ısıtma ve havalandırma sistemlerine gerekli önemin verilmesi,
nn Sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarında sözlü ya da fiziksel saldırılara maruz kalmalarını engellemek için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve güvenliği sağlayacak birimlere ulaşımın kolaylaştırılması,
nn Kurumda ve birimlerde alınacak kararlarda çalışanların görüşünün alınması,
konu başlıklarına uygun plan, strateji belirlemek ve hayata geçirmek zorundadırlar. Yapılan birçok çalışma sonucunda,
kurumlarına bağlı çalışanların iş tatminlerinin daha yüksek olduğu ve dolayısıyla daha etkin ve verimli çalıştıklarını göstermektedir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda ise iş tatminini etkileyen diğer unsurları araştırırken örgütsel adaletin
etkisini de çalışmalarında değerlendirebilirler.

TDK,http://www.tdk.gov.tr/ndex.php?option=com_gts&kelime=TATM%C4%B0N,(Erişim Tarihi25.05.2013).
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EVALUATION OF THE BLUE CODE MANAGEMENT
PRACTICES IN PAMUKKALE UNIVERSITY HOSPITAL
Mavi kod, hastanelerde solunum ve kardiyak arrest gelişen hastalara profesyonel müdahale organizasyonudur. Ayrıca mavi kod uygu- SUMMARY
laması hastanelerde önemli bir kalite ölçütü haline gelmiştir.

Mavi kod uygulama süreci, profesyonel ekiplerin oluşturulmasını,
ekiplerin hazır durumda olmasını, sevk edilmesini, mavi kod çağrı
sistemini, ekibin hastaya ulaşıncaya kadar yapılacak hazırlıkları ve
tedbirleri, ulaşma süresini, kullanılacak ekipmanları, müdahalenin
etkin olmasını, müdahale sonrası yönetimi ve kayıtları kapsamaktadır.
Bu çalışma, 810 yataklı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde
aktif olarak uygulanmakta olan mavi kod sürecinde 02.07.201413.10.2015 tarihleri arasında Mavi Kod Bildirim Form’larının retrospektif olarak incelenmesi ile yapılmıştır. Mavi kod uygulaması ile
ortaya çıkan sorunlar ve çözümler için Mavi Kod Komisyonu oluşturulmuş, toplantılar yapılmış, mavi kod ekipleri ve formları oluşturulmuş ve ortaya çıkan sorunlar değerlendirilmiştir.
Bulgulara göre, toplam 60 hasta için mavi kod çağrısı yapılmıştır.
Gerçek mavi kod sayısı 12’dir. 12 hastanın 10’u erkek, 2’si kadındır.
Mavi kod uygulaması yapılan hasta yaşı ortalaması 63’tür. Ekibin
hastaya ortalama ulaşma süresi 1,41 dakikadır. Mavi kodun uygulanması neticesinde hastaların % 16,66’sı ex, % 16,66’sında genel
durumunda düzelme sağlanmıştır. Mavi kodun en çok gerçekleştiği yer Onkoloji Kemoterapi Ünitesi’dir. Yanlış veya endikasyon dışı
mavi kod çağrısı eğitim öncesi %72,92, eğitim sonrası % 27,08’di.
Bu sonuçlara göre mavi kod uygulamaları sağlıkta kalitenin gelişmesinde büyük rol oynayan vazgeçilmez bir uygulamadır. Mavi kodun
uygulama kayıtlarının tutulması, kayıtların analizi, sorunların çözümü, iyileştirme çalışmalarının planlanması, mavi kod sisteminin etkin sürdürülebilmesi dolayısıyla hasta güvenliği açısından yaşamsal
öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Mavi Kod, Hasta Güvenliği, Kalite

“Code Blue” is a professional organization that is applied the
to patients develops a respiratory or cardiac arrest. “code blue”
application has also become an important quality criterion at
hospitals.
“Code Blue” application process/procedure includes the
establishement of a professional team, readiness of the team to
treat and to transport the patient when necessary,, in addition to
code blue call system, preparations and precautions made until
it reaches the patient, the process of reaching, equipment to be
used, and an effective treatment following the administration of the
intervention and records.
This study was conducted retrospectively by analyzing of code
blue forms between July 2014 – July 2015 in our 810-bed capacity
Pamukkale University Hospital, where code blue process actively
applied. For the issues/problems and solutions resulted from the
code blue application, code blue commission was created, meetings
were held, code blue teams and forms were created and then the
issues were assessed and evaluated.
The results of the study indicated that a total of 60 code blue calls
were made However, only those for 12 patients were found to be
correct code blu; eight patients were male and two were female
patients. The mean age of patients for whom code blue was given
was 63. The average time of arriving at the scene of the code blue
team is 1.41 minutes. as a result of code blue application, while 16,66
% of the patients were found to be dead, 16,66 % of the patients had
improvement in their overall status..It is oncology chemotherapy
unit where most code blue application is used.The ratio of the wrong
and/or non-idicational use of code blue application was 72.91
before the training and it decreased to 27.08% after the education.
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According to these result, code blue applications that play a major
role in the development of quality in health is an indispensable
application. Keeping code blue application record, analysis of these
records, solutions of the problems, planning improvements,and
maintaining an effective code blue system are vital for patients'
safety.
Keywords: Blue Code, patient safety, quality
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SONUÇ
Hastanede bulunmanın yüksek risk kabul edildiği günümüzde, mavi kod uygulaması hasta güvenliği, çalışan güvenliği ve
sağlıkta kalitenin gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. 02.07.2014-13.10.2015 tarihleri arasında Mavi Kod Uygulaması
yapmış olduğumuz iyileştirme çalışmaları sonucunda, ulaşma süresinin 3 dakikanın altında olmasını, yanlış veya endikasyonu olmayan mavi kod bildirimlerinin azalmasını sağlamış, yapılan eğitimlerle çalışanların farkındalığını kazanmış
olduğumuzu düşünmekteyiz. Sonuç olarak, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi mavi kod ekibi çalışmaları ve uygulamaları
değerlendirildiğinde, Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

KAYNAKLAR

686

1.

Aydın, Gaye, Erbeyin, Hatice, Özdemir, Durmuş A., Gürhan,
Meral, Özbay, Altınay (2013), “Mavi Kod Ölçülebilir Bileşenleri ve İyileştirme Çalışmaları”. IV. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi Sözel Bildiriler Kitabı Cilt 2, 1-3
Mayıs, Sağlık Bakanlığı, Ankara.

5.

27214 sayılı Resmi Gazete 9 Nisan 2009, Sağlık Bakanlığı,
‘Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliği’ sayı: hptt://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/04/20090429-12.html

2.

Hizmet Kalite Standartları Kitabı (2011), T.C. Sağlık Bakanlığı
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve
Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara.

6.

27897 sayılı Resmi Gazete 6 Nisan 2011, Sağlık Bakanlığı,
‘Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik’

3.

Murat, Emin, Söylemez, Mustafa, Buğur, Doğan D., Toprak,
Selime, Mordoğan, Fatma (2013), “Mavi Kod Uygulama Deneyimlerimiz: Kazanımlar, Sorunlar ve Çözümler”. IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sözel Bildiriler
Kitabı Cilt 2, 1-3 Mayıs, Sağlık Bakanlığı, Ankara.

7.

hptt://tr. wikipedia.org./wiki/hastane_acil_kod_sistemleri, (
03.10.2015).

4.

SKS Işığında Sağlıkta Kalite Kitabı Cilt 2 (2012), Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire
Başkanlığı, Ankara.

POSTER BİLDİRİLER
P-331

TIBBI CIHAZ KALIBRASYONU ÖNEMININ SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN BILINÇ
DÜZEYININ ÖLÇÜLMESI
Emel UZUN ÖZCAN1, Kürşat YURDAKOŞ2
Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, emeluzunozcan@gmail.com
Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, urungukaan@hotmail.com

1
2

man haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir. Bu çalışma,
Temmuz–Ağustos 2015 tarihleri arasında Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesindeki sağlık çalışanlarının (hekim, ebe/hemşire, sağlık teknisyeni/teknikeri) tıbbi cihazların kalibrasyonunun önemiyle ilgili bilinç düzeylerinin ve farkındalıklarının ölçülmesine bağlı
olarak, kullanıcı problemlerini asgariye indirmek, riskleri minimize
etmek, hastanenin sağlık hizmetlerinin kalitesine yapılan katkılar
nedeniyle imajını yükseltmek, sağlık hizmetlerinde meydana gelebilecek risklerin en alt seviyeye çekilmesi amacıyla yapıldı.
Araştırmanın evrenini 59 hekim, 286 ebe/hemşire, 42 sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere toplam 387 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Çalışanların tümüne anket uygulanması hedeflenmiş olup, ilgili
dönemde izinde olmayan, gönüllü ve istekli olan 202 kişiye ulaşıldı.
Araştırmada kullanılacak verileri elde etmede 36 sorudan oluşan
anket formu kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizi, bilgisayarda
SPSS 17.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Anket uygulaması
ile elde edilen verilerin çözümlenebilmesi için ilk olarak bu verilerin
frekans(f) ve yüzde(%) dağılımları bulundu. İki grup arasında tıbbi
cihaz kalibrasyonu bilinç düzeyi puanları açısından fark olup olmadığını belirlemek için “Mann-Whitney U testi”, ikiden fazla grupta
farklılığı araştırmak için ise “Kruskal Wallis-H testi” uygulandı ve p <
0.05 düzeyi anlamlı olarak kabul edildi.
Çalışmamızdaki yaş ortalaması 41.08±0.6 (40 – 42 yaş aralığı) idi.
Çalışanların çoğunlukla 41 ve üzeri yaş grubunda (%56.9), ebe/
hemşire olarak (%88.1), lisans mezunu (%40.1), kadın (%94.1), evli
(%88.6), klinikte görev yaptıkları (%79.9) ve 20 yıl ve üzeri meslekte
(%59.4) çalıştığı belirlendi. Sağlık çalışanlarının tıbbi cihaz kalibrasyonu bilinç düzeyi puanlarının çalıştığı bölüm değişkenine göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
gerçekleştirilen test sonucunda personelin tıbbi cihaz kalibrasyonu
bilinç düzeyi grup ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05).
Anahtar Kelimeler: Kalibrasyon, Sağlık Çalışanı, Tıbbi Cihazların
Kalibrasyonu.

Calibration is a set of measurements used to measure the accuracy
of certain test and measurement devices, to determine their
deviations and to document these under certain conditions, by
using another measurement standard or system which is known to
be accurate. This study was conducted with the aim of minimizing
user problems, minimizing risks, increasing the public opinion on
the quality of hospital’s health services after the contributions made
and minimizing the risks that could be faced in health services,
in relation to the measurement of consciousness and awareness
level of health professionals (physicians, midwives/nurses, health
technicians/operators) related to the importance of the calibration
of medical devices in Maternity and Children’s Hospitals in between
July-August 2015.
The universe of the study consists of a total of 387 health
professionals of which, 59 are physicians, 286 are midwives/nurses
and 42 are health technicians/operators. It was aimed to conduct a
questionnaire on all personnel and 202 people were reached who
were willing and eager and not on leave in the relative period. A
questionnaire form of 36 questions was used in collecting the data
to be used in the study. The statistical analysis of the data was
conducted by using SPSS 17.0 package program on a computer.
First, the frequency (f) and percentage (%) distribution of these
data were determined in order to analyse the data obtained with
the questionnaire. “Mann-Whitney U test” was used to determine
whether there was a difference in terms of the consciousness level
scores related to medical device calibration between two groups
and Kruskal Wallis-H test” was used to study the difference among
more than two groups, and p < 0.05 was accepted to be significant.
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Average age was 41.08±0.6 (between 40 – 42) in our study. About
the personnel, it was determined that most, were in the age group
of 41 and more (56.9%), worked as midwife/nurse (88.1%), had a
bachelor›s degree (40.1%), were women (94.1%) and married (88.6%),
worked in clinics (79.9%) and practiced their profession for 20 or
more years (59.4%). As a result of the test which was conducted with
the aim of determining whether there was a significant difference in
the consciousness level of health professionals related to medical
device calibration according to the departments they worked, it was
determined that the difference among the group averages of the
personnel in terms of the consciousness level related to medical
device calibration was statistically significant (p<0.05).
Keywords: Calibration, Health Professional, Calibration of
Medical Devices.
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Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesindeki sağlık çalışanlarının (hekim, ebe/hemşire, sağlık teknisyeni/
teknikeri) tıbbi cihazların kalibrasyonunun önemiyle ilgili bilinç düzeylerinin ve farkındalıklarının ölçülmesini amaçlayan
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bu araştırma sonuçlarına göre;
nn Sağlık çalışanların yaş ortalaması çoğunlukla 41.08±0.6 (40 – 42 yaş aralığı) idi. Çalışanların çoğunlukla 41 ve üzeri
yaş grubunda (%56.9), ebe/hemşire olarak (%88.1), lisans mezunu (%40.1), kadın (%94.1), evli (%88.6), klinikte
görev yaptıkları (%79.9) ve 20 yıl ve üzeri meslekte (%59.4) çalıştığı belirlendi.
nn Sağlık çalışanlarının, tıbbi cihazların/ekipmanların çalıştığını ve kabul edilebilir derecede güvenli olduğuna dair
düzenlemeleri yapan kurumların, %48.0’ı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, %22.8’i Türk Standartları Enstitüsü
ve %10.9’u ise uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşların olduklarını ifade ettikleri belirlendi.

nn Sağlık çalışanları, herhangi bir tıbbi cihaz ya da ekipman ile ilgili oluşan istemeyen bir sonucu bildirmek istediklerinde, %43.1’inin hastanedeki hasta güvenliği ekibini, %32.7’sinin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu ve
%13.9’unun ise İl Sağlık Müdürlüğü Piyasa Gözetim ve Denetim Birimini tercih ederek irtibata geçtikleri belirlendi
nn Sağlık çalışanlarının %89.1’i tıbbi cihazlardaki kalibrasyonun yanlış ölçüm yapan cihazları tespit etmek için,
%56.4’ü ölçümleri teminat altına almak için, %54.0’ı cihazların performanslarını kayıt altına almak için ve %49.5’i
ise kalite güvence sisteminin bir bütünü olarak yapıldığını ifade ettikleri belirlendi.
nn Tıbbi cihaz kalibrasyonu bilinç düzeyinin çalıştığı bölüm değişkenine göre hangi gruplar arasında farklılaştığını
belirlemek üzere yapılan test sonucu farklılığın poliklinik ve klinik arasında poliklinik lehine gerçekleştiği belirlendi.
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nn Sağlık çalışanlarının, %93.6’sının tıbbi cihaz/ekipmandan kaynaklanabilecek riskler hakkında bilgi sahibi olduğu,
%66.3’ünün yeni cihazı kullanmadan önce hastaya getireceği yarar ve zararı değerlendirdikleri, %64.9’unun tıbbi
cihaz/ekipmanı kullanırken çekindikleri ve endişe ettikleri, %94.6’sının tıbbi cihaz/ekipmanın riskleri ve yararları
hakkında bilgi edinilen kaynaklara güvendikleri, %95.0’ının tıbbi cihazlarda kalibrasyonun ne olduğu ve önemi
hakkında ve %92.6’sının ise kalibrasyon sürecinden elde edilen faydalar hakkında bilgi sahibi oldukları belirlendi.

nn Bu sonuçlar ışığında sağlık çalışanlarının tıbbi cihazların kalibrasyonu konusunda bilgilerinin istenilen düzeyde
olması ve olumlu tutum sergilemeleri adına aşağıdaki öneriler yapılabilir:
nn Tıp alanında hasta hakkında alınan tıbbi kararların üzerindeki medikal ölçümlerin etkisi her geçen gün arttığından, tüm sağlık personelinin kalibrasyon konusunda bilgi sahibi olması için yeter seviyede eğitimler verilmesi
ivedilikle sağlanmalıdır.
nn Sağlık Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Yüksek Okulları ve Üniversitelerde ders müfredatlarında kalibrasyon ve önemine değinilmesi, yetişen sağlık çalışanlarının bilinç düzeyinin artırılmasında faydalı olacaktır.
nn Kamu spotlarının oluşturulması sağlık kuruluşlarında çalışanların ve hizmet alanların bu konuda farkındalığını
artıracaktır.
nn Sağlık Bakanlığına bağlı tüm kuruluşlarda tıbbi cihazların kalibrasyonlarının yapılması zorunluluk haline getirilmeli, denetimlerinin yapılarak gerektiğinde cezai müeyyidelerin uygulanması sağlanmalıdır.
nn Sağlık kuruluşlarında yapılan yıllık eğitim planlarında, genel ve yerinde birim bazlı eğitim verilmesi zorunlu kılınmalıdır.
nn Hastanelerde kurulan kalibrasyon ekibinin daha aktif ve etkin çalışmalarının sağlanması ve desteklenmesi önerilebilir.
nn Gelecekte yapılacak araştırmalarda kalibrasyon çalışmalarına daha önem verilmeli ve sağlık bakanlığına bağlı
hastanelerin yanında üniversite hastanelerinin de araştırma kapsamına dahil edilmesi önerilebilir.
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1

likleri kurumlardaki kalite çalışmalarını organize eden ve yürüten
birim çalışanlarının bakış açılarıyla değerlendirmek istenmiştir. Bu
sayede ulusal kalite sistemi yapılanmasının geliştirilmesine katkıda
bulunacak bilgilere ulaşılması amaçlanmıştır. Bu çalışma kalite sisteminde nasıl bir gelişme sağlanmış ve gelecekte nasıl devam etmesi
konusunda bize bir sonuç çıkarması açısından önem taşımaktadır.
Araştırmada nicel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma Konya
Merkez hastanelerde çalışmakta bulunan birim sorumlularına uygulanılmıştır Araştırmanın evreni 300 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada 186 kişiye ulaşılmıştır. Araştırma Ulusal kalite sistemi uygulamalarında kalite eğitimin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca ulusal kalite sisteminde hastane kalite standartları daha da
yükselebilmesi için kalite eğitimlerinin daha fazla verilmesi gerektiği,
Ulusal kalite sisteminin de hastane kalite standartlarının hastane
çalışmalarına daha iyi uyabilmesi için HKS okulu ile bunun desteklenmesi ve kongre- sempozyum aracılığı ile kalite standartlarının
tanıtılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kalite, Sağlıkta kalite, İndikatör yönetimi,
sağlıkta ulusal kalite

SUMMARY

The study will assess the quality system in the province of Konya
innovations in institutions and service delivery process to adapt
to changes in conditions determine quality studies-organizing and
conducting employees were asked to evaluate the perspectives of the
unit. In this way, information that will contribute to the development
of the national quality system structure is intended to be reached.
The quality of the system developed in this work has been provided
us to draw conclusions about how to proceed and in the future is
an essential prerequisite. In research quantitative research design
was used. Research Working in hospitals in the center of Konya
was applied to the population of this study consists of 300 people
charge the unit. The study has reached 186 people. Implementing a
national quality system for research, it is concluded that the quality
of education is not adequate. In addition, the national quality
standards the quality system should be given to quality education
for more further rise in hospital, hospital quality system national
quality standards for the work of the hospital school for a better fit
with the HKS supported it, and Congress - through the symposium
concluded that quality standards should be introduced.
Keywords: Quality, Quality health care, Indicator management,
national quality health
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Sağlık sektöründe hızlı gelişim ve devamındaki değişimler Sağlık Bakanlığı, hastane yöneticileri sağlık çalışanları, hastaları
ve çeşitli sektörleri hareketlendirmektedir. Sağlık kuruluşları ulusal alanda rekabet ederken, uluslararası hasta çekmek
için çaba sarf etmektedir.
Tüm bu sebeplerden dolayı sağlık kuruluşları kaliteli hizmet sunma anlayışına itmektedir (Aydın 2009). Bu anlamda ülkemizde yaşanan sağlıkta dönüşüm programı kapsamında Sağlık bakanlığı 2007 yılında Performans Yönetimi ve Kalite geliştirme Daire başkanlığı kurmuştur (www.performans.saglik.gov.tr).2009 yılı nisan ayında Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında
Hasta ve çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayınlanmış ve hizmet
kalite standartlarına yeni boyutlar eklenmiştir. Mayıs 2009 Aralık döneminde Hizmet kalite standartları oluşturulmuş ve
en son 2009 yılı Aralık döneminde değerlendirmelere bu standartlar doğrultusunda yapılmıştır(www.performans.saglik.
gov.tr). Ulusal sağlık hizmetlerinde kalite olmazsa olmazlardandır. Sağlık Bakanlığı bu anlamda birçok çalışmalar yapmıştır. Bakanlık sağlık işletmelerinde kaliteyi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek gerekliliği üzerinde çalışmalar yapmıştır.
Sağlık işletmelerinde bu iyileştirme ve geliştirme yapılabilmesi içinde nicel ve nitel verilere ihtiyaç vardır. İdikatör yönetimi
de sağlık hizmetlerindeki bu nicel verilerden oluşmaktadır. Bu nicel verilerin kayıtları alınabilsin ki sağlık bakanlığı veya
hastane kalite sorumluları bu verileri değerlendirebilsinler. Bu veriler ışığında iyileşme ve gelişme yapabilsinler. İşte bu
noktada indikatör yönetiminin sağlık hizmetlerinde ne kadar önemli olduğu vurgusunu yapmak gerekir. Gerçekleştirilen
bu araştırma Hastane birim sorumlularının Ulusal kalite sistemi hastanelerde ne düzeyde olduğu ve kalite çalışmalarının
yeterli olup olmadığı üzerinde durulmuştur. Araştırmayı desteklemesi açısından ulusal kalite sisteminin bir parçası olan
indikatör yönetimi uygulama çalışmaları uygulanabilirliği üzerine durulmuştur.
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Aşağıda bu araştırmaya katılan hastane birim sorumlularının demografik verilerine ve demografik veriye ait bulgulara,
araştırmada kullanılan ulusal kalite yönetimi ölçeğine ait bulgulara ve ulusal kalite sistemini desteklemesi amacıyla yapılan indikatör yönetimine ait bulgulara değinilmiştir. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %25,8’i 20-29 yaş arasında
%38,7’si 30-39 yaş arası ve % 35,5’i 40 yaş ve üzerindedir. Araştırmanın büyük çoğunluğu 30 yaş ve üzeri olduğu görülmektedir. Gürcü ve ark (2011) tarafından Yozgat ilinde hastane yöneticileri üzerindeki yapılan 70 kişilik araştırmada
%8,5’i 20-29 yaş arasında %35,7’si 30-39 yaş arasında %45,7 40-49 yaş arasında %10,1’i ise 50 yaş ve üzerindedir. Atik ve
ark (2011) tarafından kayseri ilinde çalışanlara yönelik yapılan 231 kişilik araştırmada %8,7 si 25 yaş altı %44,2’si 26-35 yaş
arası %40,3’ü 36-45 yaş arasında %6,8’i ise 46-55 yaş arasındadır. Doğan ve ark (2013) tarafından Söke’de 56 kişi üzerinde
yapılan araştırmada %7,1’i 15-25 yaş arası %39,3’ü 26-35 yaş arası %42,4’ü 36-45 yaş arası %5,4’ü 46-55 yaş arası %3,6’sı
ise 55 yıl üstü yaş aralığından oluşmaktadır. Yine indikatör yönetimi üzerinde Yılmaz ve Kaptanoğlu (2013) tarafından
Karamürsel Devlet Hastanesinde çalışan 90 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada katılımcıların %7,8’i 23-27 yaş arası
%30’u 28-32 yaş arası %22’si 33-37 yaş arası %18,9’u 38-42 yaş arası %11,1’i 43-47 yaş arası % 10’u ise 47 yaş üzeri çalışanlardan oluşmaktadır. Koceli Seka Devlet Hastanesinde Kibar (2014) tarafından kalite standartları üzerine 123 kişilik araştırmada %24,39’u 20-30 yaş arası %59,35’i 31-40 yaş arası %12,20’si 41-50 yaş arası %4,07’si 51 ve üstü yaş arasında çalışmaktadır. Literatürdeki çalışmaları incelediğimizde araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu 30 yaş ve üzeri çalışmalardan
oluştuğu gözükmektedir. Araştırmaya katın birim sorumlularının %49,5’i erkek %50,5’i ise kadındır. Araştırmaya katılan
kadın ve erkeklerin birbirine yakın bir dağılımda oldukları gözükmektedir. Gürcü ve ark (2011) tarafından Yozgat ilinde
hastane yöneticileri üzerindeki yapılan 70 kişilik araştırmada %24,3 kadın %75,7’si erkektir. Atik ve ark (2011) tarafından
kayseri ilinde çalışanlara yönelik yapılan 231 kişilik araştırmada %68’i kadın %32’si ise erkektir. Doğan ve ark (2013) tarafından Söke’de 56 kişi üzerinde yapılan araştırmada %55.4’ü erkek %45,6’sı kadındır. Yine indikatör yönetimi üzerinde
Yılmaz ve Kaptanoğlu (2013) tarafından Karamürsel Devlet Hastanesinde çalışan 90 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada
katılımcıların %73,3’ü kadın %26,7’si erkektir. Koceli Seka Devlet Hastanesinde Kibar (2014) tarafından kalite standartları
üzerine 123 kişilik araştırmada %72,36’sı kadın %27,65’i ise erkektir. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde sağlık alanında çalışanların çoğunluğu kadınlardan oluştuğu gözükmektedir(Urhan ve Etiler 2011). Araştırmaya katılan birim sorumlularının %10,8’i lise mezunu %31,2’si yüksekokul mezunu %45,2’si fakülte mezunu %12,9’u ise yüksek lisans ve doktora
mezunudur. Araştırmanın büyük bir kısmı lisans mezunlarından oluşmaktadır. Literatürdeki araştırmalar incelendiğinde;
Gürcü ve ark (2011) tarafından Yozgat ilinde hastane yöneticileri üzerindeki yapılan 70 kişilik çalışmada %5,7’si lise mezunu %20’si ön lisans mezunu %44,3’ü lisans mezunu %30’u yüksek lisans ve doktora mezunu olduğu gözükmektedir. Atik
ve ark (2011) tarafından kayseri ilinde çalışanlara yönelik yapılan 231 kişilik araştırmada %11,7’si lise mezunu %39,4’ü ön
lisans mezunu %40,7’si lisans mezunu ve %8,2’si ise yüksek lisan ve doktora mezunudur. Doğan ve ark (2013) tarafından
Söke’de 56 kişi üzerinde yapılan araştırmada %7,1’i ilköğretim mezunu %16,1’ lise mezunu %35,7’si ön lisans mezunu
%35,7’ lisans muzunu %5,4’i ise yüksek lisans ve doktora mezunu olarak çalışmaktadır. Yine indikatör yönetimi üzerinde
Yılmaz ve Kaptanoğlu (2013) tarafından Karamürsel Devlet Hastanesinde çalışan 90 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada
katılımcıların %17,8’i lise mezunu %72,2’si ön lisana ve lisans mezunu %10’u ise yüksek lisans ve doktora mezunudur.
Koceli Seka Devlet Hastanesinde Kibar (2014) tarafından kalite standartları üzerine 123 kişilik araştırmada %34,1’ilise
mezunu %21,1’i ön lisans mezunu %30,1’i lisans mezunu %14,6’sı yüksek lisans ve doktora mezunudur. Literatürdeki
araştırmaların çoğunluğu lisans mezunu olduğunu görmekteyiz. Buda şunu gösteriyor ülkemizde lisans mezunları sağlık
sektöründe de daha yoğun olarak çalıştığı gözlemlenmektedir. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %7,5’i yönetici
%7,5’i koordinatörlük çalışanı %7’si kalite yönetim direktörü %9,1’i kalite birim çalışanı %8,1’i komite üyesi ’16,1’i kalite
birim sorumlusu %44,6’sı ise diğer görevlerde çalışmaktadır. Baştürk ve ark (2013) tarafından Yozgat ilinde kalite birim
sorumlularından oluşan 180 kişilik araştırmada katılıcıların % 23,3’ü yönetici %1,1’i koordinatörlük çalışanı %5,6’sı kalite
yönetim direktörü %5’i kalite birim çalışanı %32,2’si komite üyesi %32,8’i kalite birim sorumlusu olarak çalışmaktadır.
Araştırmaya katılan birim sorumlularının %58,1’i kalite eğitimi almış %41,9’u ise kalite eğitimi almamıştır. Araştırmaya
katılanların büyük çoğunluğu kalite eğitimi almamıştır. Gürcü ve ark (2011) tarafından Yozgat ilinde hastane yöneticileri
üzerindeki yapılan 70 kişilik araştırmada %30’u kalite eğitimi almış %70’i ise kalite eğitimi almamıştır. Baştürk ve ark
(2013) tarafından Yozgat ilinde kalite birim sorumlularından oluşan 180 kişilik araştırmada katılımcıların % 47,2’si kalite
eğitimi almış %51,1’i ise kalite eğitimi almamıştır. Literatürde kalite eğitimi almayanların oranı daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %52,2’si 1-4 yıl arası %32,3’ü 5-10 yıl arası %15,62sı ise 11 ve
üzeri yıl arasında birimlerinde çalışmışlardır. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu 1-4 yıl arası kısa bir dönemde
çalışmışlar. Gürcü ve ark (2011) tarafından Yozgat ilinde hastane yöneticileri üzerindeki yapılan 70 kişilik araştırmada
%51,4’ü 0-5 yıl arası %25,7’si 6-11 yıl arası %12,9’u 12-17 yıl arası %5,7’si 18-23 yıl arası %4,3’ü 24 yıl ve üstü yıl çalışmaktadır. Atik ve ark (2011) tarafından kayseri ilinde çalışanlara yönelik yapılan 231 kişilik araştırmada %36,8’i 1-5 yıl arası
çalışmakta %18,6’sı 6-10 yıl arası çalışmakta %13,9’u 11-15 yıl arası çalışmakta %16,9’u 16-20 yıl arası çalışmakta %13,8 ise
21 yıl ve üstü yıllarda çalışmaktadır. Doğan ve ark (2013) tarafından Söke’de 56 kişi üzerinde yapılan araştırmada %26,8’i
1 yıldan az sürede %35,7’si 1-5 yıl arası %12,5’i 6-15 yıl arası %10,7’si 16-20 yıl arası %14,3’ü 20 yıl ve üstü zamanda çalışmışlardır. Yine indikatör yönetimi üzerinde Yılmaz ve Kaptanoğlu (2013) tarafından Karamürsel Devlet Hastanesinde çalışan 90 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada katılımcıların %7,8’i 0-5 yıl arasında %24,4’ü 6-10 yıl arası %44,4 ‘ü 11-20 yıl
arası %23,3’ü 20 ve üzeri yıllarda çalışmışlardır. Koceli Seka Devlet Hastanesinde Kibar (2014) tarafından kalite standart-
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ları üzerine 123 kişilik araştırmada %26,8’i1-5 yıl arası %35,8’i 6-10 yıl arası %21,1!i 11-15 yıl arası %16,3’ü ise 16 yıl ve
üzeri çalışanlardan oluşmaktadır. Baştürk ve ark (2013) tarafından Yozgat ilinde kalite birim sorumlularından oluşan 180
kişilik araştırmada katılımcıların %61,7’si 0-2 yıl arası %16,7’si 3-4 yıl arası %13,3’ü 5-6 yıl arası %2,2’si 9 ve üstü yıl çalışmaktadır. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu bulunduğu kurumda 1-5 yıl
arası çalıştığı gözlemlenmektedir. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %19,9’u özel eğitimde %24,7’si kongre ve
sempozyumda %13,4’ü HKS okulunda %41,9’u ise diğer yerlerde kalite eğitimi almışlardır. Baştürk ve ark (2013) tarafından Yozgat ilinde kalite birim sorumlularından oluşan 180 kişilik araştırmada katılımcıların % 3,3 HKS okulunda eğitim
almış % 2,8’i özel eğitimde eğitim almış %9,4’ü Kongre-Sempozyumda görev almış %31,7’si ise diğer yerlerde kalite ile
eğitim almışlardır. Literatür incelendiğinde kalite eğitimin büyük çoğunluğu diğer birimlerde almışlardır. Araştırmaya
katılan birim sorumlularının %29’u özel hastanede %71’i ise devlet hastanesinde çalışmaktadır. Araştırmanın büyük çoğunluğu devlet hastanesinde yapılmıştır. Araştırmaya katılan hastane birim sorumlularının büyük çoğunluğu( %80,1’)
sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının yükseldiğini belirtmektedir. Son yıllarda yapılan sağlık hizmetlerindeki bu anlamda yapılanmanın faydalı olduğunu göstermektedir. Atik ve ark (2011) tarafından kayseri ilinde çalışanlara yönelik yapılan 231 kişilik araştırmada Kalite standartlarını yeterli buluyor musunuz? Sorusuna verilen yanıtta Araştırmaya katılanların 69,7’si yeterli olduğunu belirmişlerdir. Atman (2011) tarafından Manisa merkezde bir devlet hastanesinde yapılan
420 kişilik araştırmada, Hizmet kalite standartları uygulamalarının artırılması gerektiği düşüncesi en fazla yüzdelik orana
sahip olduğu tespit edilmiştir. Hastane verimliliği için hizmet kalite standartlarını daha da arttırmak gerekiyor. Hizmet
kalite standartları yükselmiştir diyenlerin ortalaması 3,96 çıkmıştır Baştürk ve ark (2013) tarafından Yozgat ilinde kalite
birim sorumlularından oluşan 180 kişilik araştırmada sağlık hizmetlerinin kalite ortalaması 1,67 çıkmıştır bu çalışmada 2
yıl içerisinde bir gelişme gözlemlendiği görülmektedir. Araştırmaya katılan hastane birim sorulularının %58,6’sı kalite
eğitimlerinin yeterli olduğunu düşünmektedir. Literatürü incelediğimizde; Atik ve ark (2011) tarafından kayseri ilinde çalışanlara yönelik yapılan 231 kişilik araştırmada %67,1’i Kalite eğitimlerinin yeterli olduğunu düşünmektedir. . Doğan ve
ark (2013) tarafından Söke’de 56 kişi üzerinde yapılan ölçek geliştirme çalışmasında Faktör ağırlığı en yüksek değişkenin
hizmet kalite standardı için düzenli eğitim verilmesi olduğu gözlemlenmiştir. Gürcü ve ark (2011) tarafından Yozgat ilinde
hastane yöneticileri üzerindeki yapılan araştırmada yöneticiler kalite eğitimleri için bütçe ayrıldığını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların %54,3’ü Kalite çalışmalarının ihtiyacı karşıladığını düşünmektedir. Atik ve ark (2011) tarafından kayseri ilinde çalışanlara yönelik yapılan 231 kişilik araştırmada %54,5 kalite standartlarının uygulamalarını işini kolaylaştırdığını belirtmektedir. Baştürk ve ark (2013) tarafından Yozgat ilinde kalite birim sorumlularından oluşan 180 kişilik
araştırmada kalite standartlarının ihtiyaç ve beklentiyi 2,39 ortalama ile karşılayacak düzeyde olmadığını belirtirken bizim
çalışmamızda da 3,48 ortalama ile kısmen karşılayacak düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada birim sorumluları
Sağlık hizmetlerinde son yıllarda yapılan değişim süreçlerinde belirsizliklerin olduğunu belirtmişlerdir (%58), ve bu değişimdeki belirsizliklere rağmen değişim sonucunda kalite anlamında olumlu sonuçların olduğunu belirtmişlerdir(%74,2).
Baştürk ve ark (2013) tarafından Yozgat ilinde kalite birim sorumlularından oluşan 180 kişilik araştırmada değişim süreci
iş ortamında belirsizliklere yol açacağı düşünülmüyor(2,95) fakat hizmet sunum şartlarında olumlu değişiklikler olmadığını savunmaktadırlar. Araştırmada birim sorumluları % 73’2si yöneticilerin kalite çalışmalarına yaklaşımları olumlu yönde olduğunu belirtmişlerdir. Atik ve ark (2011) tarafından kayseri ilinde çalışanlara yönelik yapılan 231 kişilik araştırmada
%69,3’ü Kalite çalışmalarında yönetimin tutarlığının yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Baştürk ve ark (2013) tarafından
Yozgat ilinde kalite birim sorumlularından oluşan 180 kişilik araştırmada ise hizmet alanların kalite çalışmalarına yaklaşımları 2,21 ortalama ile olumsuz olduğunu belirtmişlerdir.
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Araştırmaya katılan birim sorumlularının kalite eğitimi alma durumu ile ulusal kalite sistemi ortalaması arasında anlamlı
bir farkın olmadığı gözlemlenmiştir. Gürcü ve ark (2011) tarafından Yozgat ilinde hastane yöneticileri üzerindeki yapılan
araştırmada yöneticilerin kalite eğitimi alanlar ile kalite eğitimi almayanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını belirtmişlerdir. Araştırmada kalite eğitimi alma durumu araştırmaya verilen cevapları etkileyeceği düşünülürken cevapların
benzer özellikler taşıması ulusal kalite sisteminin herkes tarafın benimsediğinin göstergesi olarak düşünülebilir.
Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Araştırmaya katılan birim sorumlularının %58,1’i kalite eğitimi almış %41,9’u ise kalite eğitimi almamıştır. Araştırmaya
katılan birim sorumlularının %19,9’u özel eğitimde %24,7’si kongre ve sempozyumda %13,4’ü HKS okulunda %41,9’u
diğer yerlerde kalite eğitimi almışlardır. Araştırmada boyutların ulusal kalite sistemine katkısına baktığımızda yeni yapılanma sürecinin katkısının en fazla olduğunu görmekteyiz(0,478). Daha sonra sırasıyla; kaliteli hizmet sunumu(0,323),
sistemin objektifliği(0,198), HKS uygulama faktörü(0,121), uygulama sürecindeki sorunlar(0,115) ve kurum faktörü (0,74)
gelmektedir. İndikatör yönetimine ölçeklerin katkısına baktığımızda ölçme değerlendirme(0,451). Sonra sırasıyla; güvenlik(0,167), yarar(0,165), verimlilik ve bildirim kültürü(0,151) ve son olarak personel uyumu(0,069) gelmektedir.
Yeniden yapılanma sürecinde en yüksek ortalama, kalite biriminin ihtiyaç duyduğu gereksinimler sağlanmaktadır(3,59)
sorusu olurken, en düşük ortalama ise, yeni yapılanma için hazırlıklar yeterli düzeydedir(3,31) sorusuna verilen cevap
olmuştur. Kaliteli hizmet sunumunda en yüksek ortalama, sağlık hizmetleri kalite standartları yükselmiştir(3,96) sorusu
olurken, en düşük ortalama ise, kalite çalışmaları ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak düzeydedir(3,48) sorusuna verilen
cevap olmuştur. Sistemin objektifliğinde en yüksek ortalama, yeni yapılanmada kalite çalışmalarını sağlık bakanlığı or-
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ganize etmelidir(3,89) sorusu olurken, en düşük ortalama öz değerlendirme ve merkezi değerlendirme sonuçları örtüşmektedir(3,53) sorusuna verilen cevap olmuştur. Uygulama sürecindeki sorunlara baktığımızda, bir faaliyet oturmadan
tekrar değişmesi durumu sıklıkla olur(3,59) diyenlerin ortalaması, değişim sürecinde iş ortamında kargaşa ve belirsizlikler
hâkimdir(3,46) diyenlerin ortalamasından daha yüksektir. HKS uygulama faktörüne baktığımızda, yöneticilerin kalite çalışmalarına yaklaşımları olumlu yöndedir(3,85) diyenlerin ortalaması, kalite standartları hastane türü vb. özelliklere göre
değişiklik göstermelidir(3,69) diyenlerin ortalamasından daha yüksektir. Kurum faktörüne baktığımız da her kurumun
bünyesinde kalite çalışmalarını organize edecek bir alt birim olmalıdır(4,10) cevabını almaktayız.
Ölçme ve değerlendirme boyutuna baktığımızda; en yüksek ortalama Hastanemizde kalite ölçümleri bir ekip tarafından
yapılmaktadır(3,97) çıkarken, en düşük ortalama, bakım ve hizmet verilerimizi diğer hastanelerin verileri ile karşılaştırılır
(3,49) cevabını vermişlerdir. Verimlilik boyutuna baktığımızda; en yüksek ortalama, hastanemizde olabilecek en iyi bakım için teknolojiler kullanılır(3,76) cevabı verilirken, en düşük ortalama ise hastanemiz kaynaklarının hazır bulunuşluğu
indikatörlerle takip edilir(3,66) cevabı verilmiştir. Güvenlik boyutuna baktığımızda; en yüksek ortalama kalite indikatör
yönetiminde hasta güvenliği değerlendirilir(3,87) cevabı verilirken, en düşük ortalama ise kalite indikatör yönetiminde
çevre güvenliği değerlendirilir(3,67) cevabı verilmiştir. Yarar boyutuna baktığımızda; en yüksek ortalama; Hizmetin kalitesini farklı açılardan yorumlayabilmeyi sağlar (3,91) cevabı verilirken, en düşük ortalama ise Hizmet planlamasına yönelik
kararlar alabilmeyi kolaylaştırır (3,81) cevabı verilmiştir. Personel uyumu boyutuna baktığımızda; en yüksek ortalama,
çalışanlarımızın veri toplamasında gerekli kaynakları hazır halde bulundurulur (3,84) cevabı verilirken, en düşük ortalama
ise çalışanlarımız kalite indikatör yönetimi konularında eğitilirler (3,75) cevabı verilmiştir. Birim kültürü boyutuna baktığımızda en yüksek ortalama, Kayıtların hasta bakım sürekliliğini sağladığını inanırım(3,78) cevabı verilirken, en düşük
ortalamayı ise olay bildirimi için yeterli zamanım yoktur (2,99) cevabı verilmiştir. Ulusal kalite sisteminde kalite eğitimin
yeterli olmaması hastanelerde kalite uygulamalarında sıkıntı yaşanmasına sebep olabilir. Ayrıca ulusal kalite sisteminde
hastane kalite standartları daha da yükselebilmesi için kalite eğitimlerinin daha fazla verilmesi, Ulusal kalite sisteminin
de hastane kalite standartlarının hastane çalışmalarına daha iyi uyabilmesi için HKS okulu ile bunun desteklenmesi ve
kongre- sempozyum aracılığı ile kalite standartlarının tanıtılması, Hastane kalite standartlarını uygulamada hastane birim
sorumluları kalite standartlarını uygulamada sorun yaşadıklarını ve bunda kurumunda etkili olduğunu bildirmişlerdir.
Burada bakanlık bu konuda önlem alınması aynı zamanda kurumda da standartların uygulanmasına yardımcı olması,
Hastane birim sorumluları kalite indikatörleri uygulamasında personel uyumunda sıkıntı yaşanmaktadır. Hastane birim
sorumluları indikatör yönetimi konusunda personel uyumu noktasına dikkat etmesi, Sağlık Bakanlığı Ulusal kalite sistemi
yeniden yapılanma süreci hazırlıkları konusunda eksik olduğu ve bunun için kalite hazırlıklar konusunda daha da geliştirmesi, Sağlık hizmetleri kalite standartları yükselmiş olsa da kalite çalışmaları yine de ihtiyaç ve beklenti konusunda eksik
olduğu düşünülmüş ve bu ihtiyaç ve beklentileri karşılamak için hastanelerin daha da derinden incelenmesi gerektiği,
Sağlık hizmetleri ulusal kalite sisteminin objektifliği konusunda, öz değerlendirme ile merkezi değerlendirmenin örtüşme
konusunda sıkıntı olduğu saptanmış. Bu nokta da Sağlık bakanlığı denetmenlerinin hastane öz değerlendirmelerinin üzerine odaklanması, Hastane kalite sistemi uygulama noktasındaki sorunlara baktığımız da değişim sürecinde kargaşa ve
belirsizliklerin önüne geçilmesi için hastanelerin kalite standartlarını iyi kavraması gerektiği, Hastane çalışanları hastane
kalite standartları uygulama konusunda tüm hastanelerde standart olması gerektiği, Hastane kurumunda kalite standartlarını denetleyecek alt birimlere odaklanması gerektiği önerilmektedir. İndikatör yönetiminde hastane birim sorumluları ölçme ve değerlendirme konusunda diğer kurumlarla karşılaştırmada eksik olduğunu düşünmektedirler. Hastane
eksiklerini öğrenebilmesi veya kendisine farklı bir bakış açısı oluşturması için diğer kurumlarla kendisini kıyaslaması gerektiği, İndikatör verimliliği noktasında hastanelerin indikatör yönetiminde hastane kaynaklarının hazır bulunması noktasında eksik olduğu ve bu noktada çalışma yapması gerekmesi, Hastane güvenliğinde indikatör yönetiminin hastane çevre
güvenliğine de daha da geniş yer vermesi gerektiği, Hastane indikatör yönetiminin hizmet planlamasına yönelik karar
alma konusun da eksik olduğu, Bu noktada Sağlık bakanlığı iyileştirme yapması gerektiği, Hastane çalışanları indikatör
yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip değiller. Kurum indikatör yönetiminde eğitimin daha da artırılması gerektiği,
Hastane birim sorumluları indikatör kartlarını ile ilgili olay bildirimi noktasında zaman sıkıntı yaşadıklarını belirmektedirler. İndikatör kartlarındaki bilgiler kalite standartları için önemli bir unsurdur. Hastane yönetimi bu sorunu önleyebilmek
için zaman sıkıntısı neden yaşanıyor bunu araştırması gerektiği, Genel olarak baktığımızda indikatör yönetimi ulusal
kalite sistemi için önemli olduğu ve kalite gelişimine katkıda bulunduğunu görmekteyiz. Gerek sağlık bakanlığı gerekse
kurum yöneticilere bu yönetime daha dikkatli şekile yönelmesi gerektiği önerilmektedir. Bu araştırmanın Ulusal kalite
sistemindeki değişim ve gelişimi görebilmek adına ileriki yıllardaki çalışmalara rol model olacaktır.
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VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET
Bu çalışma hemşirelerin yöneticilere duydukları güven ve örgütsel
adaletin motivasyon düzeylerine etkisinin belirlenmesi amacıyla
tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini İstanbul Avrupa
kıtasında bulunan değişik sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin
tümü oluştururken, örneklemi rastgele yöntemle seçilen bir üniversite, bir devlet ve iki özel hastanede çalışan 310 hemşire oluşturdu.
Araştırmanın verileri Kasım 2009 – Mayıs 2010 tarihleri arasında
yetkili kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra toplandı. Araştırmada veri toplama aracı olarak Tanıtıcı Bilgi Formu, Yöneticiye
Duyulan Güven ve Örgütsel Adalet Algılamalarına İlişkin İfadelerin
Yer Aldığı Anket ve Motivasyon Ölçeği kullanıldı. Veriler SPSS 16.0
İstatistik Programı ile analiz edildi. Verilerin analizinde yüzdelik
hesaplama, aritmetik ortalama, student-t testi, Oneway Anova testi ki-kare testi, Croanbach alfa katsayısı, Pearson Correlation testi,
kullanıldı. Araştırma sonucunda; araştırmaya katılan hemşirelerin
çoğunun 25-34 yaş grubunda (%58,3), lisans mevzunu (%52,5 ),
meslekte 1-5 yıl arası çalışmakta (% 62,2’si), çalıştığı servisten memnun olduğu (%56,4), 40 saatten fazla çalıştığı ( %56,4 ) ve vardiyalı
(%68,3) şeklinde çalıştığı görüldü. Hemşirelerin çalışılan kurum ile
güven (p<0,001), dağıtım adaleti (p<0,001), biçimsel prosedürler
(p<0,001), etkileşim adaleti (p<0,001), dış benlik alt grubu (p<0,05)
ve hedef içselleştirme alt grubu (p<0,05) arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark olduğu, çalışılan birim ile güven (p<0,05) ve biçimsel
prosedürler (p<0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, görev tanımları ile hedef içselleştirme alt grubu (p<0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlendi. Medeni durum
ile etkileşim adaleti (p<0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark olduğu, yaş ile güven (p<0,05), dağıtım adaleti (p<0,05) ve etkileşim adaleti (p<0,001) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
olduğu, eğitim durumu ile güven (p<0,05), dağıtım adaleti (p<0,01),
biçimsel prosedürler (p<0,05) ve etkileşim adaleti (p<0,05) arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlendi. Çalışma şeklinin
sorun olma durumu ile güven (p<0,001), dağıtım adaleti (p<0,001),
biçimsel prosedürler (p<0,001) ve etkileşim adaleti (p<0,001) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, çalışma şekli ile güven
(p<0,05), dağıtım adaleti (p<0,05) ve etkileşim adaleti (p<0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, haftalık çalışma süresi
ile etkileşim adaleti (p<0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark olduğu belirlendi. Çalıştığı birimden memnun olma ile güven
(p<0,001), biçimsel prosedürler (p<0,01), etkileşim adaleti (p<0,001)
ve içsel benlik kavramı alt grubu (p<0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, meslekte çalışma süresi ile dağıtım adaleti
(p<0,05) ve etkileşim adaleti (p<0,05) arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark olduğu belirlendi.
Yöneticiye Duyulan Güven ve Örgütsel Adalet Algılamalarına İlişkin
İfadelerin Yer Aldığı Anket ile Motivasyon Ölçeğinin total ve alt boyut
puanları arasında korelasyon değeri saptanmamıştır (p>0.05).
Anahtar kelimeler: Hemşire, Örgütsel Güven, Örgütsel Adalet,
Motivasyon

TRUST OF NURSES ON MANAGER THE EFFECTS OF
ORGANIZATIONAL JUSTICE MOTIVATION LEVELS
SUMMARY
This research is prepared to identify and determine the impact of
nurses’ trust in the managers and of organizational justice on nurses’
level of motivation. The scope of the research includes all the nurses
from various medical institutions located on the European side
of Istanbul, a university chosen arbitrarily for the research and a
total of 310 nurses employed in one state hospital and two private
hospitals. The data required for this research was gathered with the
legal permission of related official authorities during the time period
of November 2009 and May 2010. The tools used for gathering
the data for the research were Descriptive Information List, Survey
for Trust in the Manager, Perception of Organizational Justice, and
Scale of Motivation. The data was analyzed with SPPS 16.0 Statistical
Software. For the analysis of the data, percentage evaluation,
arithmetical average, student-t test, Oneway Anova test, chi-square
test, Croanbach alfa coefficient, Pearson Correlation test were used.
The outcome of the research shows that most of the nurses who
volunteered for the research are between 25 and 34 years old (%58,3),
hold a BA (%52,5), have an experience of between 1 and 5 years in
their field (% 62,2), are satisfied with the service they are employed in
(%56,4), work more than 40 hours ( %56,4 ) and work in shifts (%68,3).
It was determined that there was a reasonable statistical difference
between the nurses and the medical institutions in terms of trust
(p<0,001), fair distribution (p<0,001), formal procedures (p<0,001),
fair interaction (p<0,001), sub-category of external ego (p<0,05) and
sub-category of internalization of objectives (p<0,05). Furthermore,
it was determined that there was a reasonable statistical difference
between the nurses and the unit they perform in, in terms of
trust (p<0,05), formal procedures (p<0,05), task definitions and
internalization of objectives (p<0,05). It was also observed that there
was a reasonable statistical difference between marriage status and
fair interaction (p<0,05), between age and trust, and fair distribution
(p<0,05) and fair interaction (p<0,001), between educational status
and trust (p<0,05), fair distribution (p<0,01), formal procedures
(p<0,05) and fair interaction (p<0,05) a reasonable statistical
difference was observed. Between the perception of the method of
working as a problem and trust (p<0,001), between fair distribution
(p<0,01) formal procedures (p<0,01) and fair interaction (p<0,001).
a reasonable statistical difference was detected. Between method
of working and trust(p<0,05), between fair distribution (p<0,05) and
fair interaction(p<0,05), between weekly working hours and fair
interaction (p<0,05), between satisfaction with the unit of service and
trust (p<0,001), between formal procedures (p<0,01), fair interaction
(p<0,001). and the sub-category of internal ego concept (p<0,05), a
statistical reasonable difference was detected. Moreover, between
the experience in the field and fair distribution (p<0,05) and fair
interaction (p<0,05) a reasonable statistical difference was observed.
No correlation was detected between the Survey for the Perception of
Trust in the Manager and Organizational Justice and total and sub
dimensional points of Motivation Scale (p>0.05).
Keywords: Organizational Trust, Organization Justice, Motivation
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Hemşirelerin çalıştıkları kurum ile etkileşim adaleti puan ortalamaları karşılaştırıldığında; üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin puan ortalamaları, sağlık bakanlığı ve özel hastane çalışan hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu( p: 0,001). Hemşirelerin çalıştıkları birim ile güven puan ortalamaları
karşılaştırıldığında; psikiyatride çalışan hemşirelerin puan ortalamaları, diğer birimlerde çalışan hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). Hemşirelerin çalıştıkları birim ile biçimsel
prosedürler puan ortalamaları karşılaştırıldığında; psikiyatride çalışan hemşirelerin puan ortalamaları, diğer birimlerde
çalışan hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). Hemşirelerin
medeni durumu ile etkileşim adaleti puan ortalamaları karşılaştırıldığında; evlilerin etkileşim adaleti puan ortalamaları
bekarların puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). Hemşirelerin yaşı ile yöneticiye duyulan güven puan ortalamaları karşılaştırıldığında; 45 yaş ve üstü hemşirelerin güven puan ortalamaları diğer
yaş gruplarına sahip hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde düşük bulundu (p<0.05). Hemşirelerin yaşı ile dağıtım adaleti puan ortalamaları karşılaştırıldığında; 45 yaş ve üstü hemşirelerin dağıtım adaleti puan
ortalamaları diğer yaş gruplarına sahip hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük
bulundu (p<0.05). Hemşirelerin yaşı ile etkileşim adaleti puan ortalamaları karşılaştırıldığında; 45 yaş ve üstü hemşirelerin biçimsel prosedürler puan ortalamaları diğer yaş gruplarına sahip hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel
olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.001). Hemşirelerin eğitim durumu ile yöneticiye duyulan güven puan ortalamaları karşılaştırıldığında; sağlık meslek lisesi mevzunu hemşirelerin puan ortalamaları, ön lisans, lisans ve lisansüstü
hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). Hemşirelerin eğitim
durumu ile dağıtım adaleti puan ortalamaları karşılaştırıldığında; sağlık meslek lisesi mevzunu hemşirelerin puan ortalamaları, ön lisans, lisans ve lisansüstü hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük
bulundu(p<0.01). Hemşirelerin eğitim durumu ile biçimsel prosedürler puan ortalamaları karşılaştırıldığında; lisansüstü
mevzunu hemşirelerin puan ortalamaları, sağlık meslek lisesi, ön lisans ve lisans hemşirelerin puan ortalamalarından
istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). Hemşirelerin eğitim durumu ile etkileşim adaleti puan ortalamaları karşılaştırıldığında; lisansüstü mevzunu hemşirelerin puan ortalamaları, sağlık meslek lisesi, ön lisans ve lisans
hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.01). Hemşirelerin çalışma
şeklinin sorun olma durumu ile yöneticiye duyulan güven puanı ortalamaları karşılaştırıldığında; hayır yanıtı veren hemşirelerin güven puan ortalamaları, evet ve kısmen yanıtı veren hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel olarak
anlamlı derecede düşük bulundu(p<0,001). Hemşirelerin çalışma şeklinin sorun olma durumu ile dağıtım adaleti puan
ortalamaları karşılaştırıldığında; hayır yanıtı veren hemşirelerin dağıtım adaleti puan ortalamaları, evet ve kısmen yanıtı
veren hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu(p<0,001). Hemşirelerin
çalışma şeklinin sorun olma durumu ile biçimsel prosedürler puan ortalamaları karşılaştırıldığında; hayır yanıtı veren
hemşirelerin biçimsel prosedürler puan ortalamaları, evet ve kısmen yanıtı veren hemşirelerin puan ortalamalarından
istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu(p<0,001).
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Hemşirelerin yöneticilere duydukları güven ve örgütsel adaletin motivasyon düzeyine etkisini belirlemek amacıyla devlet, üniversite ve özel hastanelerde çalışan araştırmaya katılmayı kabul eden 310 hemşire ile gerçekleştirilen çalışmada
aşağıdaki sonuçlar elde edildi. Araştırmaya katılan hemşirelerin çoğunun 25-34 yaş grubunda (%58,4), lisans mezunu
(%52,6), meslekte 1-5 yıl arası çalışmakta (%62,3), çalıştığı servisten memnun olduğu (%56,5), 40 saatten fazla çalıştığı (
%56,5 ) ve vardiyalı (%68,4) şeklinde çalıştığı görüldü. Hemşirelerin çalıştıkları kurum ile yöneticiye duyulan güven puan
ortalamaları karşılaştırıldığında; üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin puan ortalamaları, sağlık bakanlığı ve özel
hastanede çalışan hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu(p<0,001).
Hemşirelerin çalıştıkları kurum ile dağıtım adaleti puan ortalamaları karşılaştırıldığında; özel hastanede çalışan hemşirelerin puan ortalamaları, üniversite ve sağlık bakanlığında çalışan hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel olarak
anlamlı derecede düşük bulundu(p<0,001). Hemşirelerin çalıştıkları kurum ile biçimsel prosedürler puan ortalamaları
karşılaştırıldığında; üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin puan ortalamaları, sağlık bakanlığı ve özel hastane çalışan hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu( p: 0,001).

Hemşirelerin çalışma şeklinin sorun olma durumu ile etkileşim adaleti puan ortalamaları karşılaştırıldığında; hayır yanıtı
veren hemşirelerin biçimsel prosedürler puan ortalamaları, evet ve kısmen yanıtı veren hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel olarak düşük bulundu(p<0,001). Hemşirelerin çalışma şekli ile yöneticiye duyulan güven puan ortalamaları karşılaştırıldığında; gündüz çalışan hemşirelerin güven puan ortalamaları gece ve gündüz çalışan hemşirelerin güven
puan ortalamalarından istatistiksel olarak düşük bulundu (p<0,05). Hemşirelerin çalışma şekli ile dağıtım adaleti puan
ortalamaları karşılaştırıldığında; gündüz çalışan hemşirelerin güven puan ortalamaları gece ve gündüz çalışan hemşirelerin güven puan ortalamalarından istatistiksel olarak düşük bulundu (p<0,05). Hemşirelerin çalışma şekli ile etkileşim
adaleti puan ortalamaları karşılaştırıldığında; gündüz çalışan hemşirelerin güven puan ortalamaları gece ve gündüz çalışan hemşirelerin güven puan ortalamalarından istatistiksel olarak düşük bulundu (p<0,05). Hemşirelerin haftalık çalışma
süresi ile etkileşim adaleti puan ortalamaları karşılaştırıldığında; haftalık çalışma saati 40 saat olan hemşirelerin etkileşim
adaleti puanı, 40 saatten az ve 40 saatten fazla yanıtı veren hemşirelerin puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı
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derecede düşüktü (p<0.05). Hemşirelerin çalıştığı birimden memnuniyeti ile yöneticiye duyulan güven puan ortalamaları
karşılaştırıldığında; evet yanıtı veren hemşirelerin puan ortalamaları, hayır ve kısmen yanıtı veren hemşirelerin puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamalı derece düşük bulundu(p<0,001). Hemşirelerin çalıştığı birimden memnuniyeti
ile biçimsel prosedürler puan ortalamaları karşılaştırıldığında; evet yanıtı veren hemşirelerin puan ortalamaları, hayır
ve kısmen yanıtı veren hemşirelerin puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamalı derece düşük bulundu(p<0,01).
Hemşirelerin çalıştığı birimden memnuniyeti ile etkileşim adaleti puan ortalamaları karşılaştırıldığında; evet yanıtı veren
hemşirelerin puan ortalamaları, hayır ve kısmen yanıtı veren hemşirelerin puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamalı derece düşük bulundu(p<0,001). Hemşirelerin meslekte çalışma süresi ile dağıtım adaleti puan ortalamaları karşılaştırıldığında; 1-5 yıl süre ile çalışan hemşirelerin diğer yıllara göre çalışan hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel
olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05).
Hemşirelerin meslekte çalışma süresi ile biçimsel prosedürler puan ortalamaları karşılaştırıldığında; 1-5 yıl süre ile çalışan hemşirelerin diğer yıllara göre çalışan hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede
düşük bulundu (p<0.05). Hemşirelerin çalıştıkları kurum ile dış benlik alt grubu puan ortalamaları karşılaştırıldığında;
özel hastanede çalışan hemşirelerin dış benlik alt grubu puan ortalamaları, devlet ve üniversite hastanesinde çalışan
hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Hemşirelerin çalıştıkları kurum ile hedef içselleştirme alt grubu puan ortalamaları karşılaştırıldığında; özel hastanede çalışan hemşirelerin
dış benlik alt grubu puan ortalamaları, devlet ve üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin puan ortalamalarından
istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Hemşirelerin görev tanımı ile hedef içselleştirme puan
ortalamaları karşılaştırıldığında; sorumlu hemşirelerin hedef içselleştirme alt grubu puan ortalaması, servis ve poliklinik
hemşirelerinin puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Hemşirelerin çalıştığı birimden memnuniyeti ile içsel benlik kavramı alt grubu puan ortalamaları karşılaştırıldığında; evet yanıtı veren hemşirelerin, hayır ve
kısmen yanıtı veren hemşirelerin puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamalı derecede yüksek bulundu (p<0.05).
Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda;
1.

Kurumlarda gösterilen örgütsel adalet algısı çalışanların motivasyon düzeyinde etki etmemektedir. Hemşirelerin
meslekte daha istekli çalışmaları için motivasyon düzeylerini attırıcı çalışmalar yapılmalıdır.

2.

Yöneticilere duydukları güven ve örgütsel adalet ile motivasyon arasında bir ilişki bulunulmamıştır. Konuyu etkileyen birkaç faktör olduğu düşünülerek daha geniş tanım aralıklarında yapılmasına ihtiyaç vardır.
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ÖZET

ve Kemoterapi tedavisi alan hastaların tedavi öncesinde/sırasında/
sonrasında yapılan ilaçlara bağlı dikkat eksikliğinin, duyu algı kapasitesinde yaşanılan problemlerin, düşmeye neden olan faktörlerden
olduğu bilinmektedir. Bu araştırma, Onkoloji kliniklerinde çalışan
sağlık personeline; yatan hastaların düşme risklerinin değerlendirilmesi, düşme nedenlerinin değerlendirilmesi ve düşmeye yönelik
alınan önlemlerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olması amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırmaya, Ocak 2014-Haziran 2015 tarihleri arasında, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniklerinde
yatarken düşme gerçekleşen ve araştırmaya katılmayı kabul eden
19 hasta dâhil edildi. Veriler, “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” ne hastanemiz kalite biriminin belirlediği, sosyodemogrofik ve
düşmeyi etkileyen faktörlerin sorulduğu düşme riski değerlendirme
formu ve düşme riskini değerlendirmek için itaki Düşme Riski Tanılama Ölçeği kullanılmıştır. Düşmeye yönelik alınan önlemler ise, Hasta Güvenliği Derneğinin Düşmeyi Engelleme Programı kapsamında
önerdiği düşmelere yönelik önlemler dikkate alınarak uygulanmış ve
araştırmacılar tarafından gözlem yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırma için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilimsel Etik Kurul
onayı ve araştırmaya katılan hastalara araştırmaya ilişkin bilgi verilerek yazılı onayları alındı. Veriler SPSS 20,0 paket programında,
frekans sıklığı, yüzdelik ve ki-kare önemlilik testleri uygulanarak değerlendirildi.
Bulgular: Düşme olayı gerçekleşen hastaların % 31,3’ ü kadın , %
68,9’ u erkektir. Düşen bayan hastaların % 50 ‘si 60 yaş altı, diğer %
50 ise 60 yaş ve üzeridir. Düşen erkek hastaların % 53,9’ u 60 yaş altı,
% 46,1’ i 60 yaş ve üzeridir
Sonuç: Düşme yaşayan hastaların yatarak tedavi gören hastalarda
daha yüksek olduğu ve uzun süreli yatışların düşme oranını artırdığı, hasta ve hasta yakınlarında uzun süreli yatışlarda yorgunluk,
uykusuzluk ve bunlara bağlı dikkat eksikliği oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Onkoloji, Düşen hasta, Düşme Eğitimi

SUMMARY

Objective: Oncology services in hospitalized patients, prolonged
hospitalization, age-related physical changes as well as outpatient
treatment of patients receiving radiotherapy and chemotherapy
treatments prior to/during/after a drug on a lack of attention,
sensory perception, depending on the capacity of living factors that
cause problems are known to be from the fall. This research, health
personnel working in the Oncology clinic; inpatient evaluation of risk
of falling, falling of the evaluation of the cause and the realization of
the measures taken to be made for the purpose of guiding.
Material-methods: Research, between the dates of January 2014June 2015, Samsun training and Research Hospital Oncology Clinics
that agreed to join the survey falling and lying on the 19 patients were
included. The data is “Health Performance and Quality Instruction”
what determines the quality of our hospital unit, sosyodemogrofik
and when prompted for a fall risk factors affecting wound
evaluation form to assess the risk of Falls and fall Risk Diagnostic
Scale used mudi. If the measures taken for its decline, Falling within
the scope of the proposed patient safety Association drops the
blocking Program considering the measures already applied and
have been assessed through observation by researchers. Research
for Samsun training and research hospital patients participating
in the Scientific ethical committee approval, and research by giving
written approvals received for research information. SPSS package
program, frequency frequency, 20.0 percentage and Chi-square
tests were evaluated by applying materiality.
Results: 31.3% of the patients that took place the event Falling
female,% 68.9 male. 50% of the patients falling female under the
age of 60, the other 50% is 60 years of age and older. 53.9% of
patients ‘ falling man u then 60% under the age of 60 years and
over is 46.1
Result: Falling living patients was higher in patients receiving
inpatient treatment and prolonged hospitalization, which increases
the rate of fall off, patients and patients in long term hospitalization
near exhaustion, insomnia and lack of attention is dependent on
them.
Keywords: Oncology, Falling Sick, Fall Training

SONUÇ
Sonuç olarak bizim çalışmamızda; Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniklerinde ayaktan ve yatarak tedavi
gören hastaların düşme olayının gerçekleşmesinde yaş faktörünün düşme riskini etkilemediği, cinsiyet faktöründe erkek
hastaların daha fazla düştükleri, yaş faktörüne bağlı olarak gelişen görme/işitme/yürüme güçlüğü faktörünün düşmeyi
etkilemediği görülmüştür. Düşme yaşayan hastaların yatarak tedavi gören hastalarda daha yüksek olduğu ve uzun süreli
yatışların düşme oranını artırdığı, hasta ve hasta yakınlarında uzun süreli yatışlarda yorgunluk, uykusuzluk ve bunlara
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bağlı dikkat eksikliği oluşmaktadır. Hasta düşme riski ve düşmeden korunma yolları ile ilgili eğitim almış olmasına rağmen özellikle gece tuvalet için kalktığında refakatçisine ve sağlık çalışanına haber vermediği için baş dönmesi, denge
kaybı nedenleriyle düşme olayı gerçekleşmiştir.
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PROBLEM SOLVING SKILLS OF INTENSIVE CARE
NURSES, PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL
Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), yakın gözlem gerektiren çok yönlü ve
EFFECTIVENESS AND JOB SATISFACTION
dinamik hemşirelik bakım hizmetinin verildiği birimlerdir. Yoğun
RELATIONSHIP: A PILOT STUDY
bakım hemşireleri, bu izole ortamda birçok problemle baş etmek
zorundadırlar. Bu problemlerin hızlı ve doğru bir şekilde çözülmesi; çalışanların iş verimliliğinin artmasına, hastanın daha iyi hizmet
almasına ve hastanenin kaliteli hizmet sunmasına neden olacaktır.
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ÖZET

Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki bu araştırma, Tekirdağ Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerin YBÜ’de çalışan
hemşirelerin problem çözme becerileri (PÇB) ve örgütsel etkililik
algılarının belirlenmesi, bunların demografik değişkenlerle ve genel iş memnuniyeti ile ilişkisi açısından değerlendirilmesi amacıyla
planlandı. Araştırmada anket yöntemi kullanıldı. Anket ilgili idareden izin alınarak 17.08-14.09.2015 tarihleri arasında uygulandı.
Örnekleme seçimi yapılmadan evrenin tamamı araştırmaya dahil
edildi. Toplam 172 hemşireye ulaşıldı. Veriler SPSS for Windows 15.0
programı ile analiz edildi.
Hemşirelerin bazı sosyo-demografik özellikleri, PÇB, örgütsel etkililik algıları ve genel iş memnuniyetlerini etkilemektedir. Hemşirelerin
problem çözme yeteneğine güveni yüksek, yaklaşma kaçınma becerisi ve kişisel kontrolü çok yüksek, genel PÇB yüksek ve algılanan
etkililik çok yüksek düzeydedir. Problem çözme ile ilgili eğitim alan
hemşireler eğitim almayanlardan daha yüksek düzeyde PÇB’ne ve
örgütsel etkililik algısına sahiptir. Sorumlu hemşirelerin servis hemşirelerine göre genel iş memnuniyeti daha yüksektir.
Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım, Hemşire, Problem Çözme,
Etkililik, Memnuniyet.

SUMMARY

Intensive care units (ICU), provides nursing care, which patients
requiring close observation, multidirectional and dinamical.
Intensive care nurses have to deal with many problems in this
isolated environment. A quick and accurate resolution of this
problem; increase employees productivity, patients receiving better
service and the hospital will offer quality service.
A descriptive and a cross sectional research, connected to the
Tekirdag Public Secretariat of Public Hospitals Association of the
Problem solving skills of nurses working in ICU and determining the
perception of organizational effectiveness, with their demographic
variables and was planned to be evaluated in terms of the
relationship with overall business satisfaction. Survey method was
used in the research. The survey was conducted with permission
from the relevant authorities between 17.08-14.09.2015. Study
included all the universe without sampling selection. A total of 172
nurses were reached. The SPSS for Windows 15.0 software was used
in order to analyze data.
Some socio-demographic characteristics of nurses, PSS, perceptions
of organizational effectiveness and impact of general job
satisfaction. The nurses are capable of high trust within solving
problems, approach-avoidance skills and personal control was
too high ,general PSS high and perceived effectiveness was very
high level. Nurse education on problem solving and organizational
effectiveness PSS has a higher level of perception without education.
Responsible nurses have higher job satisfaction than serve nurses.
Keywords: Intensive Care Nurse, Problem Solving, Event,
Satisfaction

TARTIŞMA VE SONUÇ
YBÜ, yüksek düzeyde stresli bir çevre ve YB personeli tekrarlayan bir şekilde travmatik durumlara ve talep edilen olaylara
maruz kalmaktadır. Ciddi tükenmişlik sendromları YB hemşireleri arasında sıktır (Wahlin et al., 2010:262). Hemşirelerin
çoğunluğu 50 yaşlarında emekli olmaktadır. Bu nispeten açıklanan kısa kariyerdir. Bugünün problemi daha komplekstir.
İş çevresinin problemler açısından daha çekici olması gerekmektedir (Bard and Purnomo 2005:194-196). Bunlar YBÜ
çalışanları üzerinde odaklanmayı gerektirmektedir.
Çalışmada, genel PÇB yüksek ve algılanan etkililik çok yüksek düzeyde bulundu. Başol’un (2014:66), Başar’ın (2011:106),
Kelleci ve Gölbaşı’nın (2004:3) çalışmalarında ise hemşirelerin PÇB’leri orta düzeyde bulunmuştur. Ayrıca Kaya ve Şahin’in
(2009:37-68) çalışmalarında ise algılanan etkililik ve genel iş memnuniyeti orta düzeyde bulunmuştur.
Hemşirelerin çalıştıkları hastaneye, pozisyona, eğitim düzeyine, çalışma şekline ve problem çözme ile ilgili eğitim alma
durumlarına göre bazı faktörler açısından anlamlı farklılıklar bulundu.
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Çalışmada “Tekirdağ DH” çalışan hemşirelerin örgütsel etkililik algısı ve iş memnuniyeti puanları “Çerkezköy DH” çalışan
hemşirelerin puanlarından anlamlı düşük bulundu. “Tekirdağ DH” çalışan hemşirelerin “Çerkezköy DH” çalışan hemşirelere göre YB ünitesinde çalışmaya devam etmek istedikleri, teknik kaliteyi benimsedikleri ve hastaların ihtiyaçlarını daha
iyi karşıladıkları ve işlerinden mutlu oldukları söylenebilir. “Tekirdağ DH” çalışan hemşirelerin yaklaşma kaçınma puanları
“Çorlu DH” çalışan hemşirelerin puanlarından anlamlı düşük belirlendi. “Tekirdağ DH” çalışan hemşirelerin “Çorlu DH”
çalışan hemşirelere göre yaklaşma kaçınma becerisi daha iyidir. Çorlu DH çalışan hemşirelerin diğer hastanelere göre
genel PÇB daha iyidir.

Çalışmada “vardiya usulü” çalışan hemşirelerin yaklaşma kaçınma, kişisel kontrol ve genel PÇB puanları “gündüz mesai
ve nöbet” şeklinde çalışan hemşirelerin puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu. “Vardiya usulü” çalışan
hemşirelerin yaklaşma kaçınma, kişisel kontrol ve genel PÇB becerileri “gündüz mesai ve nöbet” şeklinde çalışan hemşirelere göre daha yüksektir.
Çalışmada PÇB’leri açısından sorumlu ve servis hemşireleri arasında anlamlı fark bulunmadı. Başol’un (2014:70) çalışmasında ise sorumlu hemşirelerin PÇB, servis hemşirelerinden yüksek bulunmuştur. Bu durum sorumlu hemşireler,
yönetsel alanda birçok sorunla karşılaştıklarından ve bunlara çözüm üretmek zorunda olduklarından daha iyi sorun
çözücü olabilirler, şeklinde yorumlanmıştır. Itzhaky vd. (2004:453) çalışmasında hemşirelerin potansiyel yeni rollere ayak
uydurması, müşteri beklentilerini karşılama ve sosyal eylem becerileri beklenenden düşük bulunmuştur. Bu durum çalışmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkabilmesi ile açıklanabilir.
YB’da çalışma sürelerine göre çalışmanın aksine Tercanlı’nın (2011:41) ve Nazlı’nın (2013:115) çalışmalarında deneyimli
hemşirelerin PÇB diğerlerine göre yüksek bulunmuştur.
Çalışmada, PÇ yeteneğine güven, yaklaşma kaçınma, kişisel kontrol ve PÇB genel puanları açısından PÇ ile ilgili eğitim alan hemşirelerin puanları eğitim almayan hemşirelerin puanlarından daha düşük bulundu. Dolayısıyla eğitim alan
hemşirelerin daha iyi problem çözdüğü söylenebilir. Tercanlı’nın (2011:30) ve Kaya’nın (2005:35) çalışmalarında da çalışmaya paralel olarak; PÇ eğitimi alanların daha iyi problem çözdüğü sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca PÇ ile ilgili eğitim alan
hemşirelerin örgütsel etkililiği daha yüksek düzeyde algıladığı belirlenmiştir. Ayrıca hemşirelerde beste yapmak ve şarkı
söylemek öğrenmekten hoşlanmayı, bilgiyi hafızada tutmayı ve kritik düşünme becerilerini arttırmak için başarılı bir öğrenme yaklaşımıdır. Böylece hemşireler hastaların durumlarını, duygularını ve ihtiyaçlarını daha fazla anlayabilir (Chan,
2014:380-384). Günümüzde, YB hemşirelerinin ihtiyaçları için temel becerilerini geliştirmek, sürekli eğitim ve staj programları önemlidir. YB hemşireleri YB’da uyguladıklarında işler çerçevesinde becerilerini geliştirirler (Aari et al., 2008:79).
Ayrıca vaka temelli öğrenme klinik PÇ yeteneğini ilerleten bir öğrenme stratejisidir (Yoo and Park, 2014:47).
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Hemşirelerin çalışmada %8,1’nin lise ve dengi okul, %25’nin ön lisans, %62,2’nin lisans, %4,7’nin lisans üstü eğitim aldığı
belirlendi. Tercanlı’nın (2011:29) çalışmasında ise hemşirelerin %48,6’nın lisans, %1,2’nin lisans üstü eğitim aldığı bulunmuştur. Bu sonuçlar, zamanla hemşirelikte eğitim seviyesinin yükseldiğini göstermektedir. Bu gelişme son zamanlarda
çoğalan uzaktan eğitimlere bağlanabilir. Çalışmada eğitim düzeyi “lise ve dengi okul” mezunu hemşirelerin yaklaşma
kaçınma faktörü puanları “lisans” ve “yüksek lisans” mezunu hemşirelerin puanlarından anlamlı yüksek bulundu. “Lisans”
ve “yüksek lisans” mezunu hemşirelerin yaklaşma kaçınma becerisi daha yüksektir. “lise ve dengi okul” mezunu hemşirelerin kişisel kontrol puanları “yüksek lisans” mezunu hemşirelerin puanlarından anlamlı yüksek olduğu belirlendi.
Yani “lise ve dengi okul” mezunu hemşirelerin yaklaşma kaçınma ve kişisel kontrol becerisi daha düşüktür. Kısaca eğitim
yükseldikçe PÇB yükselmektedir, diyebiliriz.
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Çalışmada servis hemşirelerine göre sorumlu hemşirelerin genel iş memnuniyeti daha yüksek bulundu. Bu durum sorumlu hemşirelerin YB’da çalışmaktan daha mutlu olduğu şeklinde açıklanabilir.

Çalışmada hemşirelerde cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki deneyim, YB’da çalışma süreleri ve YB sertifikası varlığına
göre örgütsel etkililik algısı, PÇB ve genel iş memnuniyeti açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı.
Hemşirelerin iş memnuniyeti ile PÇ yeteneğine güven, kişisel kontrol ve PÇB genel puanları arasında pozitif yönde ve
istatistiksel olarak anlamlı; algılanan etkililik ile PÇB alt faktörler ve genel faktör puanları arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu. İş memnuniyeti ve algılanan etkililik arttıkça PÇB artmakta ya da PÇB düştükçe iş
memnuniyeti ve algılanan etkililik artmaktadır. Algılanan etkililik ile iş memnuniyeti arasında pozitif yönde anlamlı bir
ilişki vardır. Algılanan etkililik arttıkça iş memnuniyeti de artmaktadır. Genel olarak algılanan etkililik, iş memnuniyeti ve
PÇB ve alt faktörleri arasında önemli derecede ilişki ve etkileşim vardır.
Sonuç olarak; YB hemşirelerinin PÇB, örgütsel etkililik algısı ve genel iş memnuniyeti bazı sosyo-demografik özelliklerine
göre değişmektedir. Hemşirelerin PÇB ve örgütsel etkililik algısı açısından; problem çözme yeteneğine güveni yüksek,
yaklaşma kaçınma davranışı ve kişisel kontrolü çok yüksek, genel PÇB yüksek ve algılanan etkililik faktörü çok yüksek
düzeydedir.
Öneriler:
Literatür taramaları ve çalışma sonuçları doğrultusunda:
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nn Hemşirelerin mevcut PÇB’nin sürekliliğinin sağlanması ve daha da yükseltilmesi için PÇB (hemşirelerin PÇ yeteneğine güven, yaklaşma kaçınma davranışı, kişisel kontrol) açısından periyodik hizmet içi eğitimler verilerek
hemşireler desteklenmelidir.
nn Eğitim düzeyi yüksek hemşirelerin PÇB ve algısal etkililiklerinin daha yüksek olduğu gözönüne alınarak, hemşirelerin yüksek eğitim almasını destekleyen stratejiler ile politikalar geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
nn Hastanelere göre hemşirelerin PÇB, algılanan etkililik ve iş memnuniyeti farklılaştığından her hastane kendi kurumsal özelliklerine göre önlemler alınmalıdır.
nn Vaka temelli öğrenme yaklaşımı benimsenmelidir.
nn Hemşirelere mutlaka becerileri ile ilgili feedback verilmelidir.
nn YB hemşirelerinin iş memnuniyetini arttırıcı önlemler alınmalıdır.
nn YBÜ çalışma programında vardiya usulü yaygınlaştırılmalıdır.
nn YB hemşirelerinin özlük hakları gözden geçirilerek yeniden düzenlenmelidir.
nn YB hemşirelerinin becerilerini geliştirmek için daha kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.

KAYNAKLAR
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nn YBÜ’lerinde kıdemli hemşirelerin çalıştırılması, hasta güvenliği ve hizmet kalitesi açısından yararlı olacaktır.
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A STUDY TO DETECT THE PATIENTS’ PERCEPTIONS OF
THE QUALITY OF THE SERVICES; THE EXAMPLE OF THE
Sağlık kurumları günden güne artan rekabet ortamında diğer hasTRAINING AND RESEARCH HOSPITAL
tanelerden önde ve daha başarılı olabilmek için sunulan hizmetin

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

kalitesini sürekli yüksek tutmayı amaçlamaktadırlar. Hastalar tarafından algılan hizmet kalitesini ölçmek sunulan hizmetin hedeflenenin neresinde olunduğunu hasta bakış açısıyla değerlendirmede
yardımcı olmaktadır. Hasta bakış açısıyla hizmet kalitesi, sağlık hizmeti sunanların anlayışlarından farklı olarak, hizmetin teknik yönü
kadar, hastanenin fiziksel olanaklarını, atmosferini, personelin yaklaşımını vb. kapsamaktadır. Çalışmanın temel amacı, ankete katılan
hasta/hasta yakınlarının algıladıkları hizmet kalitesinin değerlendirilmesidir. Çalışmanın evrenini, İzmir ilindeki kamu hastanesine
başvuran 207 hasta/hasta yakını oluşturmuştur. Araştırmada literatürden elde edilen bilgiler ışığında oluşturulan yapılandırılmış, 74
soruyu kapsayan anket kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların doktor, hemşire ve diğer personele karşı duyulan güven ve memnuniyetin en üst sırada olduğu, tıbbi hizmetlerin kalite algısının yüksek olduğu, otopark, yemek hizmetlerinin kalitesini ise düşük algıladıkları
tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile
hastanede sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi arasında ilişkinin
olup olmadığı araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hastane, algı, kalite, memnuniyet.

SUMMARY

The health institutions are aimed to keep the high quality of the
services consistently in order to be ahead and more successful
than other hospitals day after day in an increasingly competitive
environment. To measure the quality of the service which was
perceived by the patients assist in evaluating by the patient
perpective to see where the service is available according to the
target. The quality of the service from the patients’ perspective,
Unlike the understanding of offering health services, as the technical
aspects of the service, the phiysical facilities of the hospital, its
atmosphere, the approaches of the staff, etc, it covers. The main
purpose of the study is, to evaluate the quality of the services by
patients / patients’ relatives respondents. The universe of the study,
It is formed on 207 patients / patients’ relatives who have admitted
to a public hospital in the province of Izmir. In the research, a
questionnaire which is consisting of 74 questions, structured in
the light of the information which was obtained from the literature
was used. It was found that according to the surveyed people to
the doctors nurses and other staff confidence and satisfaction is the
highest order, the perception of the quality of the medical services
is high, the quality of the food service, car park, detects the low. In
addition to socio-demographic characteristics of respondents it has
investigated whether the relationship between the assessment of the
services offered at the hospital.
Keywords: Hospital, perception of quality, satisfaction

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; katılımcıların hastane tercih sebebi sorusuna sırasıyla ‘‘Daha iyi bir tedavi olma
ümidi, Sevk olduğu için, Sosyal güvencem nedeniyle, Tavsiye, Doktorumun burada çalışıyor olması, En yakın hastane
olması ve son olarak Rastgele seçimim’’ şeklinde cevap verdikleri tespit edilmiştir.
Çalışmaya dâhil edilen örneklem grubunun çoğunluğunun hastaneye ilk gelişleri olmadığı, daha önceki gelişlerine göre
hizmet kalitesini daha iyi ve iyi buldukları yönünde cevap vermişlerdir.
Katılımcıların büyük kısmı başka hastanelere gitmiş ve diğer gittikleri hastaneye göre bu hastanenin hizmet kalitesini
değerlendirmede daha olumlu cevaplar vermişlerdir. Aynı zamanda çoğunluk bu hastaneyi tekrar tercih edebileceklerini
ve çevrelerine de tavsiye edebileceklerini ifade etmişlerdir.
Hastanede ki tıbbi ve diğer hizmetlerin, hastalar tarafından algılanma şeklini soru bazlı analizinde en yüksek düzeyde
olduğu hizmetler şunlardır:
nn Doktorun hastalığı takip amaçlı odaya gelme sıklığı,
nn Hemşirelik hizmetlerinin tümünden memnun olma,
nn Doktora güven duyma,
nn Doktorların nezaket düzeyi,
nn Hemşireye güven duyma,
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nn Teşhis ve tedavide doktorun beceri düzeyi,
nn İhtiyaç duyulduğunda hemşireye ulaşma kolaylığı,
nn Tetkik ve tedaviye duyulan güven,
nn Personel tavır ve yardımcı olmaları,
nn Hemşirelerin bilgi, beceri, nezaket düzeyleri şeklindedir.
Yatan hastaların algılama düzeylerine göre hastanede sunulan hizmetlerden en kalitesiz olarak algılanan hizmet, otopark
hizmetleridir. Yatan hastaların algılamalarının düşük düzeyde olduğu diğer hizmetler ise;
nn Yemeklerin çeşitliliği, lezzeti, doyuruculuğu,
nn Hastane ortamı gürültülü olması,
nn Hastanede kullanılan cihazların modern olması,

Anket sorularında Otelcilik Hizmetleri ve Yemek Hizmetleri ile ilgili bölümlere verilen cevaplar incelendiğinde; eğitimsiz
olan kişilerin hizmet kalitesini daha olumlu olarak algıladıkları görülmüştür. Eğitim seviyesi yükseldikçe sorulara verilen
yanıtlar olumsuz yönde ilerlemiştir. Araştırma yapılan hastanenin 60 senelik bir hastane olması ve eski bina yapılanmalarına sahip olması otelcilik hizmetlerini etkilediği düşünülmektedir. Eski yapı binalarında özellikle hasta odalarının çok
yataklı olması, banyo tuvalet olmaması gibi durumlar karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca cerrahi kliniklerde yatan hastaların
hizmet kalitesi sorularına daha olumlu cevaplar verdikleri görülmüştür. İlgili hastanenin cerrahi kliniklerindeki hasta
odalarının koğuş sisteminde olmadığı, tek veya en fazla iki kişilik oda olması, her hastanın kendine ait tuvalet ve banyosu
olması sorulara verilen yanıtları olumlu yönde etkilediğini düşündürtmektedir.
Analiz sonuçları doğrultusunda, sağlık kurumlarında sunulan yemek, yatak ve temizlik hizmetlerini içeren – otelcilik hizmetleri, hastalar tarafından daha kolay anlaşılmakta ve değerlendirilebilmekte olduğu söylenebilir. Bu hizmetlerin olumlu ya da olumsuz olması, hastaların duydukları memnuniyeti o yönde etkilediği düşünülmektedir.
Poliklinikte muayene olup, memnunum cevabını veren hastaların hizmet kalitesi ile ilgili sorulara daha olumlu yanıtlar
verdikleri görülmüştür. Bu da memnuniyet ve algılanan kalite arasında bir etkileşim olduğunu düşündürtmektedir.
Hastane yöneticilerinin günümüz sağlık sistemi içerisinde yaşanan yoğun rekabet ortamında hizmet kalitesini yüksek
tutarak hasta memnuniyetini de yüksek seviyelerde olmasını sağlayabilecekleri düşünülmektedir.
Hastane hizmet kalitesi, hastane tercihi, hasta memnuniyeti gibi kavramların birlikte araştırılarak daha geniş kapsamlı
çalışmaların yapılması, sağlık organizasyonlarına yol gösterecek ipuçlarını tespit etmede yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
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Poliklinik memnuniyetsizlik nedenlerinde ise en fazla sıra çokluğu ve hemşirelerin yeterince ilgilenmemesi, kayıt sırasına
uyulmaması ve doktorların yeterince ilgilenmemesi şeklinde cevaplanmış olduğu görülmüştür. Hastane poliklinik sayısının arttırılması ve poliklinik muayene istatistiklerinin takibi gibi çalışmalar memnuniyetsizlik yüzdesinin düşmesinde
olumlu derecede etkisi olabileceği düşünülmektedir.
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nn Odaların aşırı kalabalık olması şeklindedir.
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VERİMLİLİK VE KALİTE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YOĞUN BAKIMLARDA HASTA
GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ
Ebru DUMAN1, Metin KARA1, Demet AKALGAN1
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1

Sağlıktaki değişim ve gelişimler birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu değişim aynı hızda personel sayısına, niteliğine ve iş
yüküne yansımadığında karşımıza hata kavramını getirmektedir. Bu
sorun hasta güvenliğini önemli bir kavram olarak karşımıza çıkarmaktadır. Sağlıktaki birçok uygulama hasta güvenliğini etkilemektedir. Kurumlar bu anlamda hasta güvenliğini göz ardı etmemelidir.
Bununla birlikte yoğun bakımlar gerek hasta profili gerekse yapılan
uygulamaların kapsamı nedeniyle hasta güvenliği açısından son derece önemli alanlardır.
Bu çalışma 2015 yılında Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığı
olarak Türkiye Kamu Hastanelerine bağlı sağlık tesislerinde yapılan
yerinde değerlendirmelerde yoğun bakımlarda hasta güvenliği uygulamalarının mevcut durumunu ortaya koyma amacıyla yapılmıştır. Değerlendirme Haziran-Kasım 2015 tarihleri arasını kapsamaktadır. Toplamda 330 sağlık tesisi değerlendirilmiştir.

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Yoğun bakımlarda hasta güvenliği uygulamaları Verimlilik ve Kalite
Yönetim Daire Başkanlığı yerinde değerlendirme kriterlerinde bölüm
olarak yer almaktadır. Bu kapsamda kimlik doğrulama ve ilaç güvenliği özellikle ele alınmıştır.
Kurumlarımız özellikle değerlendirme ölçütlerinin büyük bir kısmını
karşılarken soğuk zincire tabii ilaç uygulamalarının detaylı olarak
gözden geçirilmesi gerekmektedir.

PATIENTS SAFETY ASSESSMENT IN INTENSIVE CARE
UNITS UNDER THE PRODUCTIVITY AND QUALITY
SUMMARY
Change and improvement in health come up with many problems.
As, these changes can not reflect the number of personnel at the
same pace, the error occurs. This problem confronts us as a key
concept of patient safety. Many applications in the health affects
patient safety. Institutions must not ignore patient safety in this
regard. However, patients in intensive care are extremely important
in terms of both patient safety and the scope of the application.
This study was conducted to demonstrate the application of the
current situation of patient safety in intensive care at health facilities
by the Public Hospital Productivity and Quality Management
Department in 2015. Rating spans from June to November in 2015
with a evaluation of 330 health facilities.
It is evaluated as a criteria during the site assesment by the
Productivity and Quality Department. In this context, authentication
and drug safety are particularly discussed.
While our institutions especially confront with the large part of
the detailed evaluation criteria, cold chain application needs to be
revised.
Keywords: Patient Safety, Drug Safety, Intensive Care Unit.

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, İlaç Güvenliği, Yoğun Bakım

SONUÇ
Kurumlarımızın büyük bir kısmı yoğun bakımlarda özellikle kimlik tanımlama, ilaç güvenliği değerlendirme ölçütlerini karşılamakla birlikte ilaçların soğuk zincirde bulundurulmaları hususunda eksiklikleri bulunmaktadır. Çalışmaların bu unsur kapsamında yoğunlaşması hasta güvenliği açısından çok önemlidir. Yoğun bakımlarda hasta güvenliğinin değerlendirilmesi kurumların çalışmalarıyla ve yapılan değerlendirmelerle en kısa sürede eksikliklerin tamamlanması hususunda hız kazanacaktır.
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KONYA NUMUNE HASTANESİ MAVİ KOD UYGULAMA ANALİZİ
Murat YILMAZ1, Süleyman DÖNMEZ1, Mehmet SAYHAN1
Konya Numune Hastanesi, muratyilmaz_42@hotmail.com

1

İlgili dönem içerisinde 2014-2015 yılları için 195-241 hastaya mavi
kod ekiplerince müdahale edilmiştir. Eksiksiz doldurulan mavi kod
olay bildirim form oranı %93’tür. Toplam 436 hastanın %49,70’i bayan %50,30’u ise erkektir. Müdahale edilen hastaların yaş ortalaması 63,84 olup, en küçük hasta 1 en büyük hasta 100 yaşındadır. Mavi
kod ekiplerinin vakalara ortalama varış süresi 1,31 dakika, ortalama vakaya müdahale süresinin ise 18,35 dakikadır. Mavi kod müdahale zamanlarının %51,1’nin mesai saatleri içerisinde %48,9’unun
mesai saatleri dışında meydana geldiği tespit edilmiştir. 176 hastaya Kardio Pulmoner Resusitasyon (CPR) uygulanmış olup ortalama
CRP süresi 28,5 dakikadır. 78 hasta (%44,31) CRP ile geri döndürülebilmiş ancak 98 (%55,69)’i mortalite ile sonuçlanmıştır. Yine yapılan
değerlendirmede mortalite yaşının en küçük 38 en büyük 100 olduğu, mortalite yaş ortalamasının 74,3 olduğu görülmüştür. Gerçekleşen mortalite sayıları % 68,4 ile en fazla yoğun bakımlarda, %31,6
ile diğer bölümlerde meydana gelmiştir. Bu çalışma, mavi kod uygulamasının hasta ve çalışan güvenliğinin azami ölçüde sağlanmasında vazgeçilmez bir standart olduğunu birkez daha göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Mavi kod, hasta ve çalışan güvenliği,
mortalite

KONYA NUMUNE HOSPITAL BLUE CODE PRACTICE
ANALYSIS
SUMMARY
The retrospective research that had been done in Konya Numune
Hospital includes the evaluation of the data which obtained from
blue code incident notification records in the first nine months of
the years 2014 and 2015.
In the years 2014 and 2015 in the related period’s 195-241 patients
were responded by the blue code team. The rate of the notification
forms that had been filled in is 93%. Among total 436 patients
49.70% were female and 50.20% were male. The average age of
the patients was 63,84% and the youngest patient was 1 year old
while the oldest was 100. The average arrival time of the blue code
teams was 1.31 minutes and the average response time was 18.35
minutes. 51.1% of blue team response time was in work hours while
48,9% were in out of work hours. On 176 patients Cardio Pulmonary
Resuscitation (CPR) was practiced and average CPR time is 28.5
minutes. 78 patients (44.31%) could be reduced with CPR but 98
(55.69%) resulted in mortality. Again with the evaluation it was seen
that the lowest mortality age was 38 and the highest was 100 while
the average mortality age was 74.3. The realized mortality number
was highest in the intensive care unit with the rate of 68,4% and with
the rate of 31,6% in the other units. The research shows that blue
code practice is extremely essential standard for providing security
of patients and staff.
Keywords: Blue code, security of patients and staff, mortality.

ÖNERİLER VE SONUÇ
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Konya Numune Hastanesinde yapılan bu retrospektif araştırma,
2014-2015 yıllarının ilk 9 aylık dönemlerinde mavi kod olay bildirim
kayıtlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesini kapsamaktadır.
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ÖZET

2014-2015 yılları ilgili dönemlerinde elde edilen mavi kod verilerinin değerlendirilmesi ile tamamlanan bu çalışmada
tespit edilen bazı aksaklılar olmuş ve aşağıda belirtilen önerilerde bulunulmuştur.
nn Mavi kod yönetiminde kullanılan iletişim kanalları konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Kullanılan mavikod çağrı
sistemi (hemşire çağrı sistemine entegre pager) sık sık arızalanmakta ve işleyişte bazı sıkıntılara neden olmaktadır. Ulusal bir sistemin (2222) mevcut olmasından dolayı tek başına Pager sisteminin kullanılması tarafımızdan
önerilmemektedir. Mutlaka “2222” mavi kod hattı ana iletişim yolu olmalıdır.
nn İşleyişte karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de yanlış çağrılardır. Yanlış çağrılar genellikle çağrıyı yetkisiz ve bilgisiz
kişilerin başlatması ya da bu durumlarda gerçekleşen fevri davranışlardan kaynaklanmaktadır. Çalışmamızda
yanlış çağrı oranımız %5,42 olup bilimsel çalışmalarla uyumlu ancak oranın daha aşağılara çekilmesi adına eğitim
çalışmalarında bu hususa dikkat çekilmelidir.
nn Mavi kod işleyişin de hastalara müdahale yapıldıktan sonra doldurulan mavi kod olay bildirim formunun tam ve
eksiksiz oldurulmadığı görülmüş, eksikliklerin genelde hasta bilgileri yönünde olduğu, bu durumda uygulamadan sonra hastaya tekrar ulaşmakta sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Çalışmamızda eksiksiz doldurulan
mavi kod olay bildirim formu oranı % 93 olup, oranın daha da yükseltilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
nn •Aktif nöbette olan mavi kod ekiplerine primer olarak başka görevler verilmemeli, ilgili personeller her an vakaya
çıkış yapabilecek konumda görevlendirilmelidir.
Sonuç olarak; tarafımızdan yapılan bu çalışma ile 2014-2015 yılları ilgili dönemlerinde toplam 461 çağrının 436 tanesi
değerlendirmeye alınmış, müdahale edilen hastaların 1-100 yaş gibi geniş bir aralıkta olduğu görülmüştür. Cinsiyet dağılımları %49,7 kadın, %50,3 erkektir. Toplam müdahalede mortalite oranı %22,5, mortalitelerin %69’u erkek %31’i kadın
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hastalardır. Mortalite yaşı 74,3’tür. Ortalama vakaya ulaşma süresi 1,31 dakika, tüm vakalara ortalama müdahale süresi
18,35 dakika, CPR uygulanan hastalara müdahale süresi ise 28,5 dakikadır. Toplamda 176 hastaya CPR uygulanmış ve
hastaların %44,3’ü (78 hasta) tekrar hayata döndürülmüştür. Bir hastanın bile hayatta kalmasını sağlamak önemli bir
kazançtır. Toplam 78 hastanın hayata döndürülmesi karşılığı olmayan bir mutlak başarıdır.
Bu çalışma ile mavi kod uygulamalarının hasta ve çalışan güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanmasında, yasal sorumlulukların yerine getirilmesinde kesinlikle geliştirilerek uygulanması gereken vazgeçilemez bir sistem olduğu bir kez daha
ortaya konmuştur.
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INVESTIGATING INPATIENT SATISFACTION: A
TRAINING HOSPITAL EXAMPLE
SUMMARY
With reference to the “You cannot correct the variable that you cannot
measure” principle, it is important to measure the satisfaction of
patients who benefit from healthcare services in order to increase
quality in medical institutions. This study aims to investigate
satisfaction of the inpatients regarding healthcare services and
determine whether the satisfaction levels vary according to sociodemographic characteristics. In that respect, 1000 patients who
stayed in a 1200-bed training hospital in Ankara were contacted.
Survey method was used for data collection. Inpatient Satisfaction
Survey, which was developed by the Ministry of Health, General
Directorate for Health Services, Quality in Health and Accreditation
Department and consists of 23 questions, was used. Data was
analysed using SPSS 23.0 software and Independent T-Test, OneWay ANOVA and Post Hoc Tukey Test were used. It was found that the
satisfaction levels are quite high and there is statistically significant
difference according to gender, date of birth, first application to the
hospital, education level, social security and occupation.
Keywords: Inpatient, satisfaction, quality.

TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışma ile yatan hastaların, hastane hizmetlerine yönelik memnuniyetlerinin incelenmesi ve sosyodemografik özelliklere göre memnuniyet düzeyinin farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmamız sonucunda yatan hastaların hastanedeki hizmetlerden yüksek düzeyde memnuniyet duydukları bulunmuştur. Araştırma sonuçları Tezcan ve arkadaşları (2013:61) tarafından bir üniversite hastanesinde, Savaş ve Bahar
(2011:27) tarafından bir üniversite hastanesinde, Özcan ve arkadaşları (2008:99) tarafından bir devlet hastanesinde,
Zaim ve Tarım tarafından (2010:19) kamu hastanelerinde yapılan çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir.

01-04 Mart 2016, Antalya

Ölçemediğin değişkeni düzeltemezsin ilkesinden hareketle, sağlık
kurumlarında kalitenin artırılabilmesi için sağlık hizmetinden yararlanan hastaların memnuniyet durumlarının ölçülmesi önem arz
etmektedir. Bu çalışma ile yatan hastaların, hastane hizmetlerine
yönelik memnuniyetlerinin incelenmesi ve sosyodemografik özelliklere göre memnuniyet düzeyinin farklılık gösterip göstermediğinin
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Ankara ilinde faaliyet
göstermekte olan 1200 yataklı bir eğitim hastanesinde 2015 yılı içerisinde yatan 1000 hastaya ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak
anket yöntemi kullanılmıştır. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve 23 sorudan oluşan Yatan Hasta Memnuniyet
Anketi’nden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23.0 programından yararlanılmış ve Bağımsız T-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi,
Post Hoc Tukey Testi kullanılmıştır. Memnuniyet düzeyinin oldukça
yüksek olduğu ayrıca cinsiyete, doğum yılına, hastaneye ilk başvuru
durumuna, öğrenim durumuna, sosyal güvenceye, mesleğe göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Katılımcıların yaklaşık 2/3’ünü erkekler oluşturmaktadır. Erkek hasta sayısının daha fazla olmasında, araştırmanın bir
askeri hastanede uygulanmasından dolayı erbaş-erlerin diğer sağlık kurumlarında tedavilerinin kısıtlı olmasının etkisi
olduğu değerlendirilmektedir.
Yatan hastaların memnuniyet düzeyleri ile cinsiyetleri arasında Kıdak ve Aksaraylı’nın (2008:105), Tezcan ve arkadaşlarının (2013:61), Savaş ve Bahar’ın (2011:27) çalışmalarında anlamlı farklılık bulunmazken, Özer ve Çakıl’ın (2007:140) çalışmasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Çalışmamızda da kadınların erkeklere göre hastane memnuniyet düzeylerinin
daha yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmamızda erkek katılımcıların büyük bir kısmını hastanenin özelliğinden dolayı
erbaş-erler oluşturmakta olduğundan, zorunlu askeri hizmeti yerine getiren bu kişilerin genel anlamda hayata daha
stresli ve olumsuz bakmalarının sonuçlarda etkili olabileceği değerlendirilmektedir.
Araştırmamızda sosyodemografik özelliklerden yaş ile yatan hasta memnuniyet düzeyi arasında anlamlı fark bulunmuş,
1970 yılı ve öncesi doğumluların 1991-2015 yılları arası doğumlulara nazaran daha fazla memnuniyet duydukları tespit
edilmiştir. Yıldız ve Yıldız’ın çalışmasında da (2011:135) ileri yaştakilerin gençlere göre daha fazla memnuniyet duydukları
bulunmuştur. Sonuçlar literatürle benzerlik göstermektedir.
Çalışmamızda katılımcıların öğrenim düzeyleri ile memnuniyet düzeyi arasında anlamlı fark bulunmuş ve ilkokul/ortaokul mezunu olanların, okur-yazar olmayanlara göre daha memnun oldukları görülmektedir. İçli ve arkadaşlarının çalışmasında da (2006:383) anlamlı fark bulunmuş ve ortaokul mezunu olanların ilkokul mezunlarına göre daha yüksek
memnuniyet duydukları görülmüştür.
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Ayrıca SGK çalışanlarının diğer grubuna göre, işçilerin ev hanımları ve öğrencilere göre, hastaneye ilk defa başvuranların
daha önce başvuranlara göre hastanedeki hizmetlerden memnuniyet düzeylerinin daha yüksek oldukları bulunmuştur.
Sonuç olarak araştırmanın uygulandığı hastanede yatan hastaların memnuniyet düzeyi oldukça yüksek bulunmuş olup,
sosyodemografik özelliklerden cinsiyete, yaşa, öğrenim durumuna, sosyal güvenceye, mesleğe ve hastaneye ilk başvurumu durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Hastanemizde bakanlığımızın zorunlu kıldığı eğitimler yıl boyu ve
periyodik olarak yapılmaktadır. Bunun yanında kurumumuza yeni
atanan hekimlerin acil servis hizmetlerine adaptasyonunda zorluk
çektiklerini tespit ederek; adaptasyonlarını kolaylaştırmak ve uzman
hekimlerimiz ile koordinasyonlarını sağlayarak acil hastaya müdahalede standart bir yaklaşım elde etmek üzere uzman hekimlerimiz
tarafından ve uzman hekimlerimizin gözetiminde acil servis hekimlerimiz tarafından acil servise en sık başvuru nedenlerine yönelik
yaklaşım konulu eğitim programı düzenlenmiştir. Bu eğitimlerde
mümkün olduğunca çok personele ulaşmak amacıyla standart sınıf
eğitimi yanında, online eğitim seçeneği de geliştirilmiştir. Eğitimde
amaç kazanım sağlamak olduğu için eğitimler sınavlarla desteklenerek, personelin ve eğitim komitesinin, kişilerin eğitimlerle hedeflenen
bilgileri elde edip etmedikleri belirlenmekte ve gerekirse eğitimlerin
o personel için tekrarlanması olanağı getirilmiştir.
Zorunlu eğitimler yanında ihtiyaca yönelik eğitimlerin de farklı eğitim seçenekleri ile verilmesi olanağı getirilmesi ile daha çok personelin eğitim alması sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Plan, Komite

CREATING AWARENESS IN TRAINING IN THE
HOSPITAL
SUMMARY
Health Sciences to show continuous improvement results in quick
succession reflected the patient is a dynamic service area. Giving the
information to be continuously updated health service institutions
requires the continuous in-service training.
In our hospital to Minister in its required training and periodically
throughout the year. Besides, the newly appointed us physicians ‘
emergency services took a lot of difficulty in the adaptation necessary
to detect; facilitate the adaptation and coordination with our expert
physicians providing emergency intervention to the patient to obtain
a standard approach by our expert physicians and specialists under
the supervision of our emergency services by our emergency room
physician most commonly arranged a training program on the
reference approach to the cause. This training to all staff as much as
possible in order to achieve the standard in addition to classroom
training, online training option has been developed.The aim is to
ensure that the gains in education training, personnel and training
supported with the exam Committee, individuals with targeted
information and education they are identified and, if necessary,
training of the staff for the opportunity to be repeated.
The need for the introduction of compulsory education, training
for the ability to be given with different training options with the
introduction of more educational to take.
Keywords: Training, Plan, Committee

SONUÇ
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Sağlık Bilimleri sürekli gelişme gösterip sonuçları hızlı bir şekilde
hastaya yansıyan dinamik bir hizmet alanıdır. Bilgilerin sürekli güncelleniyor olması sağlık hizmetini veren kurumlarda sürekli hizmet
içi eğitimini zorunlu kılmaktadır.
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ÖZET

Sağlık hizmetlerinde kalitenin iyileştirilmesi ve bu iyileşmeyle beraber hastalıkların görülme sıklığının azaltılması ve iş
gücü kaybını azaltacak tedavi seçeneklerinin geliştirilerek tedavi maliyetlerinin kabul edilebilir düzeye indirilmesi sorunsalı bazı gelişmiş ülkelerin gündemlerinin üst sıralarında yer almaktadır. Bunun en büyük nedenleri arasında tıbbi bakımda farklılıkların (varyasyonların) olması, çoğu hastalıkta kesin bir tedavi yöntemi ve süresinin belirlenmemiş olması ve bu
farklılıklarla ilgili hastaların ve sağlık çalışanlarının çoğu zaman yetersiz bilgiye sahip olmaları, hasta ve çalışan üzerindeki
iş yük ve stresleri bulunmakta ve bu durumda sorun oldukça karmaşık bir hal almaktadır.
Hastaların kendi hastalıkları hakkında çoğu zaman yetersiz bilgiye sahip olmaları ayrı ve ciddi bir sorun olarak ortada
durmakta ve bununla ilgili özel eğitim ve takip yöntemleri geliştirilmesi hedeflenmelidir.
Tıp fakültelerinden yeni mezun olmuş ve acil servis çalışma deneyimi az olan hekimlerin acil servis gibi yoğun ve hızlı tanı
koyma ve hızlı müdahale etme gibi deneyim gerektiren yetenekleri gerektirmesi; ancak çoğu tıp fakültesi mezununda bu
yeteneklerin gelişmemiş olması sebebiyle acil servise başlayan bazı hekimlerde yoğun baskı ve stresle baş başa kalmaları
sonucunu beraberinde getirdiğini gözlemleyerek bu baskı ve stresi azaltmak amacıyla acil serviste görev yapan hekimlere hem uzman hekimlerimiz hem de uzman hekimler gözetiminde kendileri tarafından eğitim verdirmek suretiyle acil
serviste standart bir yaklaşım tarzı geliştirmeye çalıştık.
Sağlık Hizmetleri Kalite Standartları içinde bulunan Eğitim Komitesi, Hastanemizde 2015 yılında farkındalık oluşturan bir
çalışma yapmıştır. Bu çalışmada amacımız çalışan memnuniyetini ve sağlık hizmeti sunucularının bilgi düzeylerini arttırmaktır. Zorunlu olan eğitimler yıl içerisinde süreklilik arz ettiğinden personelde aynı eğitimleri yeniden almak konusunda
isteksizlik ve ilgisizliği beraberinde getirmiştir. Rutin işi yapıyor olmak eğitimlerin gereksiz olduğu düşüncesini kazandırmakta ve eğitimlere gelmeme bahanesi oluşturmaya ve katılımın az olmasına sebebiyet vermiştir.
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Eğitim komitemiz tarafından tüm eğitim sunumları hastanemizin bilgi yönetim sisteminin eğitim modülüne yüklenmiş
tüm eğitimlere katılamayan personellerimiz, bu eğitimlere almaları için, bilgilendirilmiştir. Nöbet gurubunda çalışan personeller içinde sistemin tanıtımı ve almamış oldukları eğitimler için nöbet çıkışı kahvaltı programları düzenleyerek nöbet
gurubunda çalışanlar da dahil edilmişlerdir. Hastanemizde verilen eğitimlere katılmayanların sistem üzerinden eğitime
katılmaları sağlanmış ve sisteme girişleri kontrol edilmiştir. Sisteme yüklenen eğitimleri alan personellerin eğitimle ilgili
sorular hazırlanmıştır. Sınav sistemi çalışır hale getirilmiş olup sistemin uygulanması 2016 yılına bırakılmıştır. Sınav sisteminin kurgulanması Ekim ayı sonlarında olduğundan birçok eğitim verildiğinden bu uygulama ertelenmiştir. 2016 yılı
eğitimlerimizin tamamı Eğitim Modülü üzerinden verilip tüm personel sistem üzerinden sınava tabii olacaklardır. Kurgulanan sistem sayesinde eğitim alanlar ve eğitim bilgileri de ölçülecektir. Sınav sistemindeki soruların yıl içerisinde değişikliğe gidilerek sistemin sağlıklı çalışması hedeflenmiştir. Yapmış olduğumuz uygulamayı Hatay Kamu Hastaneler Birliğine
bağlı olan Sağlık yöneticilerine de anlatılmıştır. Hastane Bilgi yönetim sistemleri için hizmet aldığımız firmada bu sayede
kendi yazılımını da geliştirmiş oldu. Eğitim modülü için yapılan uygulama hastanemize ekstra bir maliyet getirmemiştir.
Yıllardır var olup ta kullanılmayan Eğitim modülü de aktif hale getirilmiştir.
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1.

Eğitimde eğitimden çok kazanımlar hedeflenmelidir. Eğitim konuları standart eğitimler yanında ihtiyaca göre zenginleştirilebilmelidir.

2.

Eğitim verilme biçimi çeşitlenmelidir. İnsanların tercihlerine göre bir sınıfta veya bilgisayar başında veya hasta veya
cihaz başında yapılabilmelidir.

3.

Eğitimler standardize edilmeli ve eğitimleri alanlar merkezi sınavla değerlendirilmeli ve sonuca göre döner sermayeden ek ödeme verilmelidir. Bu teşvikle hedeflenen kazanımlar sağlanmış olur.

Bazı eğitim modüllerine serviste yatan hastanın da katılabilmesi sağlanmalıdır.
Hastaların kendi hastalıkları hakkında
çoğu zaman yetersiz bilgiye sahip olmaları tedaviye istenen düzeyde yanıt alınmamasına, fazladan ilaç ve takip yapılmasına ve komplikasyon oluşma sıklığının erken ve fazla sıklıkta oluşmasına yol açmaktadır. Bu durum ciddi bir sorun
olarak ortada durmakta ve bununla ilgili özel eğitim ve takip yöntemleri geliştirilmesi hedeflenmelidir. Örneğin diyabet
hastalığı ile ilgili Halk Sağlığı Birimleri tarafından mücadele birimleri kurulmalı ve hastalar daha önce verem hastalığı ile
nasıl mücadele edildiyse aynı yöntemle her hasta kayıt ve hedef altına alınarak HbA1C düzeyleri takip altına alınmalıdır.

POSTER BİLDİRİLER
P-370

SIVAS KAMU HASTANELERI BIRLIĞI GENEL SEKRETERLIĞINE BAĞLI HASTANELERDE,
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI YAPILAN ŞIDDETE PERSONEL VE HASTA, HASTA
YAKINLARININ BAKIŞ AÇISININ ARAŞTIRILMASI
Esra NERGİZ1, Hatice ÖREN1, İkbal GÖKÇEK1, Yavuz ORAK2
Sivas Şarkışla Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Birimi, esranergizz@gmail.com
Sivas Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

1

Son yıllarda dünyanın her yerinde yaşanılan şiddet olayları yaş,
cinsiyet, meslek ve eğitim düzeyi fark etmeksizin toplumdaki bütün
bireyleri etkilemektedir. Şiddet artık çalışma hayatımız ve günlük
hayatımızda bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde de
sağlık sisteminde yeni bir reform uygulanmaktadır. Hasta-Çalışan
memnuniyetinin büyük önem taşıdığı bu uygulamalar çerçevesinde
personellerin ve hastaların güvenliğine önem verilmektedir. Yapılan
bazı çalışmalarda şiddetin diğer kurumlara göre en çok sağlık alanında ortaya çıktığı görülmektedir. Bu nedenden dolayı, Sivas Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yazılı izin alınmıştır. Sivas
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerde çalışan personeller ve hastanelere başvuran hasta veyahasta yakınlarına 45 günlük süre içinde anket metodu uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şiddet, sağlık çalışanları, hasta veya hasta
yakını

IN SIVAS PUBLIC HOSPITALS HOSPITAL UNION
GENERAL SECRETARIAT, THE VIOLENCE AGAINST
HEALTH WORKERS STAFF AND PATIENTS, THE
INVESTIGATION OF VIEW OF PATIENT
SUMMARY
Violent cases which have been lived all over the world in recent
years affects all individuals at the society alike without distinction of
age,sex,occupation and educational level.Now,violence occurs as a
problem in our working lives and daily lives .A new reform in health
system has been applied in our country too.It is put emphasis on
the securty of patients and health professionals within the scope
of implementation off patient health professionals satisfaction.It is
clearly seen that,whit the studies ,violence has shown up more in the
health sector than the other sectors .Due to this reason ,the written
permission is taken from the associotion General Secretary of Sivas
Public Hospital .The survey is implemented during 45 days to health
professionals ,patient and patient relatives in the hospitals which
are within The Associantion of General Secretary of Sivas Public
Hospital.
Keywords: Violence, health studies, patient or patient relatives

SONUÇ
Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin boyutu artmakta ve çalışanların tükenmişliğine ve verimsizliğine neden
olmaktadır.
Bu çalışma da Sivas ilinde sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önemli bir sorun olduğuna göstermektedir. Şiddet nedenlerine bakıldığında her türlü şiddet oranının yüksekliği dikkat çekicidir. Sözel (küfür –hakaret -tehdit ) ve fiziksel şiddet türlerinin en fazla hasta ve hasta yakınları tarafından gerçekleştirildiği, görülmektedir. En fazla şiddete uğrayan hemşireler ve
ebelerin ve hekimlerin olduğu belirlendi. Sözel şiddete uğramada ve fiziksel şiddete hemşire ve ebelerin diğer branşlara
göre daha fazla etkilendiği görülmektedir. Saldırıların en çok personellerin tanımlayamadığı diğer sebeplerden ortaya
çıktığı belirlendi. Şiddet olayları sonrasında şikâyette bulunmayan personel sayısının fazla olduğu belirlendi.
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Hasta ve hasta yakınlarımız da ise; başvurdukları sağlık kurumunda şiddet olayları yaşayanların memurlar olduğu, neden
olarak ise gecikme ve ihmal edilme düşüncesi ile olayların yaşanıldığı belirtildi.
Genel olarak değerlendirme de; toplumda şiddet olaylarının artması ile birlikte sağlıkta şiddet olayları da arttığını, yaşanılan şiddet olaylarının 08.00-17.00 saatlerinde gerçekleştiği, Kişilerin şiddete başvurması ile eğitim ve gelir düzeyleri ile
ilişkisi olduğu, son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik önyargının arttığı görülmektedir.
Mesleklerinin amacı insanlara yardım ve tedavi olan hekimlerin ve sağlık çalışanları için olabilecek şiddet riskinin azaltılması gerekmektedir. Sağlıkta şiddetin engellenmesi için güvenli ortamın sağlanması, çalışanların eğitimi, mevzuatların
düzenlenmesi gibi çok yönlü çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Yapılacak çalışmalarda şiddetten etkilenen kişilerin, şiddet türlerinin ve içeriklerinin tanımlanması konusunda ortak bir sistemin oluşturulması ve sağlık çalışanları –hasta ve hasta yakınlarının işbirliğine dayalı çalışmaların yapılması da önerilmektedir.

KAYNAKLAR
1.

http://www.ttb.org.tr/STED/images/files/dergi/2015/3.pdf#page=31

2.

www.ttb.org.tr.
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BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANAN
ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ÖNLENMESİ
Esra ALTUNER1, Emine SERTOĞLU1, Leman ÇEVİK ÇELİK1, Kasım BUĞDAY1, Ali Osman BAŞER1
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, esra.sevimli@hotmail.com
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ÖZET
Çalışmamız bir eğitim ve araştırma hastanesinde sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin değerlendirilmesi ve önlenmesini amaçlamaktadır. Çalışmamızda veri toplama aracı olarak ‘Beyaz Kod Kayıt
Formu’ kullanılmıştır ve veriler SPSS 17 istatistik programında analiz edilmiştir. Şiddete uğrayanların %73’ü 26-35 yaş aralığında ve
saldırıya uğrayanların çoğunluğunun %51 lik oranda erkek olduğu
görülmüştür. Meslek grubu olarak en çok şiddete maruz kalanlar
%75 oranında doktor olduğu ortaya çıkmıştır. 5-10 yıl arasında iş
tecrübesi olanlar en çok şiddete maruz kalanlar olduğu ortaya çıkmıştır. En çok şiddetin gerçekleştiği birimlerin %49’unun acil servis,
%25’inin poliklinik ve %18’inin yataklı servis olduğu görülmüştür.
Çalışanların %66,3 oranında sözel, %31,5 oranında ise hem fiziksel
hem de sözel saldırıya uğradıkları görülmüştür. Şiddetin %51’i mesai saatleri içinde gerçekleşmiştir. Şiddetin kaynağı %77,5 oranında
iletişim eksikliği ve yetersizliği nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştır. Şiddet gösterenlerin % 55’i hasta yakını ve %64’lük oranda
erkek olduğu ortaya çıkmıştır. Hasta yoğunluğu nedeniyle şiddetin
en çok Aralık ve Ocak aylarında olduğu görülmüştür. 2014 yılı içinde
gerçekleşen şiddet olaylarının sonucunda %27’lik oranda herhangi
bir işlem gerekmediği %73’lük oranda çalışanların davacı olduğu
ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Beyaz kod, Şiddet, Güvenlik

A TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL FOR
EVALUATION OF VIOLENCE USED TO HEALTH
WORKERS, PREVENTION
SUMMARY
We work in a teaching and research hospital evaluation of violence
against health workers and aims to prevent. In our study, as the
data collection tool ‘White Code Registration Form’ was used and
data were analyzed using SPSS 17 statistical software. 73% of those
in the 26-35 age range and the majority of victims of violence were
found to be attacked in a ratio of 51% male. As occupational groups
most exposed to violence it has emerged as a doctor 75%. Work
experience of 5-10 years who have emerged as the most exposed
to violence. Most emergency services 49% of the units that violence
occurs, the clinic was found to be 25% and 18% service bed. By
66% of employees verbal, it was seen by 34% if they undergo both
physical and verbal attacks. 51% of the violence took place during
working hours. Source severity appeared to occur due to lack of
communication and failure of 77%. Almost 55% of patients showing
a 64% rate of violence and has emerged as men. Because of the
severity of the patient density was found to be most of December
and January. As a result of the violence took place in 2014 at a rate
of 27% has emerged that the plaintiff does not need any process
running in the 73% rate.
Keywords: White code, Violence, Security

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışan personele uygulanan şiddetin değerlendirilmesi ve önlenmesini amaçlayan bu çalışmada; sağlık kuruluşunda en
çok kim tarafından, ne zaman, nerede şiddet gördükleri, şiddetin türü, şiddete uğrayan meslek grupları, iş tecrübeleri ve
olay sonuçları incelenmiştir.
Hastanelerde hasta/yakınları tarafından sağlık personeline başta sözlü olmak üzere şiddet uygulanmakta ve şiddet olayları daha çok iletişim eksikliği ve yetersizliğinden kaynaklanmakta olduğu ortaya çıkmıştır. Şiddet olaylarının çoğunun acil
servislerde ve polikliniklerde, 5-10 yıllık iş tecrübesi olan genç çalışanlarda olduğu görülmüş. Olayların genellikle hasta yoğunluğu yaşanan ocak-aralık aylarında olduğu ve meslek grupları içinde en çok hastayla ilk karşı karşıya gelen doktorların
şiddete uğradığı ortaya çıkmıştır. Hastanemizde yaşanan tüm beyaz kod bildirimleri Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
tarafından dava edilmektedir. 2014 yılı içinde yaşanan 89 beyaz kod olayının%73’üne dava açılmış olup %27’lik çalışan
kısmı davacı-şikayetçi olmamıştır. Şiddete uğrayan sağlık personeli şikayetçi olmasa bile adliye tarafından kamu davası
açılmaktadır. Ama bu kamu davaları mahkeme süreci başlatılmadan ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı ile kapatılmaktadır.
Hastane güvenlik önlemleri artırılarak, güvenlik görevlileri şiddete başvurabilecek kişileri belirleyerek izlemeli ve bu kişilerle iletişime geçme konusunda eğitim almalıdır.
Sağlık çalışanlarına güvenlik eğitimi, iletişim ve öfke kontrolü gibi eğitimler hizmet içi eğitimlerde verilmeli ve eğitimlere
katılmaları sağlanmalıdır.
Beyaz kod sisteminin düzgün çalışması için tatbikatlar belirli aralıklarla yapılmalı ve süreçle ilgili yaşanan sıkıntılar için
hastane yönetimi gerekli iyileştirmeleri yapmalı ve uygulama ile ilgili çalışanlar bilgilendirilmelidir.
Hastanenin şiddet olaylarını artıran hastaların sırada çok beklemesi, ortam sıcaklığının uygun olmaması, yetersiz havalandırma, oturma-dinlenme alanlarının olmaması ve uygunsuz çalışma koşulları gibi fiziksel uygunsuzlukların giderilmesi
gereklidir.
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Hastane yönetiminin güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü sistemleri geliştirmeli ve sağlık çalışanına yalnız olmayacağı
mesajının verilmesi sağlanmalıdır.
Şiddetin önlenmesi amaçlı kontrol mekanizması olarak kamera, metal dedektör ve x-ray cihazlarının hastane girişlerinde
kullanılması sağlanmalıdır.
Hastanede caydırıcı olması bakımından çalışana yapılan saldırı sonucunda kişilerin aldıkları cezalar broşürlerle asılarak
gerekli mesajlar verilmelidir.
Çalışanların iş doyumunu, çalışma isteğini artırmak ve kaliteli hizmet sunabilmek için çalışan sayılarını artırılmalıdır.
Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması açısından komiteler kurulmalı ve komiteler konuyla ilgili aktif çalışmalıdır.
Hastaların ve çalışanlarının memnuniyetlerinin ölçülmesi ve aksaklıkların giderilmesi konusunda çalışan ve hasta grubuna anket yapılmalıdır.

Ankara Tabip Odası (2008), Hekimlere-Sağlık Çalışanlarına
Yönelik Şiddet, Ankara.

2.

Ünlüsoy Dinçer, Nigar (2010), Hemşirelerin İş yeri Şiddetine
Maruz Kalma Durumları ile İş Doyumları ve İşten Ayrılma
Eğilimleri, Doktora Tezi, Ankara.

3.

Yavuz, Ali İrfan (2014), Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Çalışanlara Yönelik Şiddet, Dr. Behçet
Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği-Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

4.

Pehlivan, Mustafa (2015), Hastanelerde Çalışanlara Yönelik
Şiddet ve Önlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

5.

Atik, Dilek (2013), ‘Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Olgusunun Bir Devlet Hastanesi Örneğinde İncelenmesi, NWSA-Medical Sciences, Cilt 8, No. 2, sayfa 1-15.

6.

Akca, Nesrin-Yılmaz, Ali- Işık, Oğuz (2014), ‘Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddet: Özel Bir Tıp Merkezi Örneği’ Ankara
Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2014.

7.

Sarcan, Emine (2013), Toplumun Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddete Bakış Açısı, Uzmanlık Tezi, Gaziantep.

8.

Altıntaş, Nevin (2006), Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşirelere Yönelik Şiddetin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

9.

Bahar, Arzu-Şahin, Simge-Akkaya, Zehra-Alkayiş, Muhammed (2015), Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma Durumu ve İş Doyumuna Etkili Olan Faktörlerin
İncelenmesi, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi Cilt 6 No. 2 sayfa
57–64.

01-04 Mart 2016, Antalya

1.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

KAYNAKLAR

715

POSTER BİLDİRİLER
P-372

SAĞLIKTA KALİTE VE PERFORMANS GELİŞTİRME İÇİN SİMÜLASYON YÖNTEMİ VE BİR
UYGULAMA
Cevdet BARAN1, Fırat ARKURAN2, Murat GÜNAL3, Veysi İŞLER4
Simsoft Bilgi Teknolojileri, cevdet.baran@simsoft.com.tr
Anadolu Sağlık Merkezi, firat.arkuran@anadolusaglik.org
3
Deniz Harp Okulu, mgunal@dho.edu.tr
4
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, veysi@metu.edu.tr
1

ÖZET

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

2

Kaynakların etkin kullanılması için sağlık alanında yapılan çalışmaların başında süreç iyileştirme ve performans geliştirme faaliyetleri
gelmektedir. Bu tür faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gelişmiş sağlık
sistemlerine sahip ülkelerde yaygın olarak süreç simülasyon tekniği
kullanılmaktadır. Süreç simülasyonu, bir sağlık sisteminde, tıp çalışanları ve sağlık ekipmanlarının hastalar ile etkileşiminin modellendiği ve bilgisayarda hızlı olarak zaman içindeki değişimlerinin gözlenebildiği ortamdır. Süreç simülasyonu ile gerçek hayatta denenmesi
zor olan değişiklikler ve iyileştirmeler daha güvenli ve maliyet etkin
olarak sınanabilir. Diğer taraftan süreç simülasyonları ile değerli
kaynakların etkin kullanılabileceği en iyi (optimum) seviyeler belirlenebilir. Böylelikle süreçlerdeki arzulanan kalite seviyelerine uygun
maliyetle ulaşması sağlanabilir. Bu çalışmamızda Anadolu Sağlık
Grubu’na ait bir hastanedeki Pediatri Kliniğinde simülasyon tekniği
kullanılarak süreç iyileştirme uygulaması yapılmıştır. Çalışmamızda
performans ölçütü olarak klinikte hasta bekleme zamanları ve kaynak kullanım oranları seçilmiştir. Simülasyon ile önerilen optimum
kaynak seviyeleri belirlenmiştir. Hastane yönetimi tarafından simülasyon sonuçlarının uygun olduğu belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hastane yönetimi, simülasyon, benzetim,
süreç iyileştirme.

SIMULATION FOR IMPROVING QUALITY AND
PERFORMANCE IN HEALTHCARE AND AN
APPLICATION
SUMMARY
Process and performance improvement activities in hospitals
lead to efficient use of health care resources. Simulation is one of
the techniques used in such activities in well-established health
care systems. Process simulation is a technique which is used to
model interaction between hospital man power and equipment on
computer and how these change in time. With process simulation,
decision makers can try and see the effects of changes in a real
system in a safe and efficient way. This then leads to better quality
with better costs. In this study, we applied simulation technique in
Paediatrics outpatient clinic of an Anadolu Health Group hospital.
We choose patient waiting times and resource utilization as our
performance criteria. We evaluated optimum resource levels using
simulation. Hospital management expressed that the results are
appropriate and plausible.
Keywords: Hospital management, simulation, process
improvement.

SONUÇ
Sağlık alanında yapılan yatırımların yüksek maliyeti karşılığında yüksek kaliteli sağlık hizmeti beklenmektedir. Yüksek
maliyetin yanında bu beklentinin asıl nedeni, sağlık sektörünün insan ile doğrudan ilişkili olmasıdır. Sağlık kaynaklarının
etkin kullanımı ve yüksek performans beklentisi geçmişe göre daha da önem kazanmıştır.
Kaynakların etkin kullanımının sağlanabilmesi için sağlık haricindeki diğer sektörlerden esinlenilen birçok yönetim felsefesi (yalın üretim, 6 sigma vs.), hastanelerin etkin yönetilmesine yardımcı olacak şekilde uygulanabilmektedir. Benzer şekilde mühendislik alanında da uygulanan birçok teknik, yine hastanelerin etkin yönetilebilmesi için kullanılabilmektedir.
Bu yöntemlerden birisi olan Simülasyon Modelleme, hastane süreçlerinin iyileştirilmesi çalışmalarında, hızlı, emniyetli
ve az maliyetli avantajları ile kullanılmaktadır. Simülasyon ile bir hastanenin hasta tedavi süreçleri incelenmekte, bu
süreçlerdeki hastane kaynakları (doktor, hemşire, yatak, ameliyathane vs.) ile etkileşimler dikkate alınabilmektedir. Simülasyon modellerinin gerçeğe benzeyebilmesi için hastanelerin geçmiş verileri incelenmekte, bu incelemeler sonucunda
özet bilgiler çıkartılmaktadır. Gerçek verilerin özetlenmesi ile ortaya çıkan simülasyon modelleri daha sonra geleceğe
yönelik performans arttırıcı değişikliklerin etkilerinin incelenmesinde kullanılabilmektedir. “Eğer bu değişikliği yaparsak
kalite artacak mı?” benzeri sorular, simülasyon ile sisteme hiçbir zahmet vermeden, daha planlama aşamasında iken
cevaplanabilmektedir.
Bu çalışmada Anadolu Sağlık Merkezi hastanesindeki Pediatri kliniğinde performans ve kalite arttırılması çalışmalarına
katkı sağlayacak bir simülasyon projesinin detayları sunulmuştur. Projede, klinik içerisinde süre gelen süreçler incelenmiş, mevcut işleyişteki sorunlar tespit edilmiş ve çözüm önerilerinin geliştirilen model ile etkileri değerlendirilmiştir.
Simülasyon modeli ile mevcut kaynakların planlanmasında ilave maliyet gerekmeden karşılaşılan sorunlara çözüm bulunabilmiştir.
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2014 YILI DÜŞEN HASTA ORANI, ALINAN ÖNLEMLER VE YÖNETİMİ: PAMUKKALE
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ÖZET
Yataklı tedavi kurumlarında teşhis ve tedavi süreçleri boyunca hastaların güvenliğinin sağlanması tüm sağlık çalışanı ve yöneticilerin
en büyük isteğidir.
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Bu çalışmada; Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde 2014 yılı içinde toplam 42119 yatan hastanın düşme oranı incelenerek, hasta
düşmelerinin önlenmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi
amaçlandı. Düşen hastalarda örneklem seçimine gidilmemiş, indikatör kartı kullanılarak 2014 yılında hastanemizde yatmış olan
42119 hastadan düşen 47 hasta evrenimizi oluşturulmuştur. Araştırmada verilerin toplanmasında 2 ayrı araç kullanılmıştır. Birincisi,
hastalara uygulanan düşme risk skorunu belirleyen “İtaki ve Harizmi Düşme Riski Ölçeği” ikincisi ise Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılan “Düşme Olay Bildirim Formu’dur. Elde edilen veriler
Microsoft Excel 2007 programında değerlendirilmiştir.
Düşme olaylarında, en fazla düşme olayının skoru yüksek olan hastalarda olduğu görülmektedir. Hastaların % 61,7’sinin yatak ve çevresinde düştükleri, düşen hastaların yattıkları bölümlere göre dağılımında düşme olayının en fazla (% 25,53) Hematoloji Servisi’nde
meydana geldiği görülmektedir. Düşme olaylarında düşme nedenine bakıldığında % 46,80’inin hasta kaynaklı olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Düşen Hasta, Yatan Hasta, Düşme Riski
Değerlendirme Ölçeği

2014 YEAR RATE PER PATIENT, MEASURES TAKEN AND
MANAGEMENT: PAMUKKALE UNIVERSITY HOSPITAL
CASE
SUMMARY
Ensuring the safety of patients during diagnostic and therapeutic
procedures in inpatient institutions is the greatest desire of all
health professionals and managers.
In this study, it was aimed to examine fall rate of total 42119
inpatients and to evaluate studies for the prevention of patients
fall in Pamukkale University Hospital in 2014. Sample selection of
patients who fall was not made, from 42119 patients who stayed
in our hospital by using indicator card in 2014, 47 of them who fall
were formed our universe. Two different instruments were used for
data collection in the study. First “the ITAR and Harizmi Fall Risk
Scale” which is applied to patients and determined fall risk score,
second “Fall Event Notification Form” which is made on Hospital
Information Management System. The obtained data were analyzed
in Microsoft Excel 2007.
In the fall events, it was observed that the highest number of fall
events were on the patients who had high scores. It was seemed
that 61.7% of the patients fell from bed and around the bed,
according to the department of patients who fall, fall event occurred
most (25.53%) in the Hematology Service. When it was considered
the cause of the fall events, it was found that 46.80% was patientrelated.
Keywords: Falling İll, İnpatient, Fall Risk Assesment Scale

SONUÇ
Hastanede yatan tüm hastaların düşme riskinin yüksek riskli kabul edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 01 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Düşme Bildirim Formları’nda bildirilen düşen hastalarla ilgili analiz sonuçlarında Hematoloji ve Göğüs Hastalıkları Servisi’nde düşme oranının yüksek olmasının sebebinin o servislerde yatan
hastaların çoğunluğunun kronik rahatsızlığı ve bağışıklık sistemi zayıflığından dolayı daha fazla destek ve bakıma muhtaç
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Hastaların % 46,80’inin baş dönmesi ve hipotansiyon nedeniyle düşmesinin sebebinin de uzun süreli immobilizasyon ve
buna bağlı komplikasyonlardan olduğu düşünülmektedir. Çalışmaya göre hastaların düştüğü yere göre dağılımına bakıldığında % 61,7’sinin yatak ve çevresinde olmasının bağışıklık sistemi zayıf hastaların refakatçisi olmadan ayağa kalkmak
istedikleri ve hemşire veya refakatçiden yardım istememeleri olduğu düşünülmektedir.
Hasta düşmelerinin önlenmesi için tüm çalışanların hasta ve ailesi ile işbirliği içerisinde olması gerekmektedir. Bu nedenle düzenli eğitimlerin yapılması düşmelerin önlenmesi açısından önemlidir.
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ŞİKAYET/MEMNUNİYET YÖNETİM MODÜLÜ İLE HASTA GÖZÜNDEN HİZMET
KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Pınar BOL1, Gülnur GÜL1, Sevcan PAŞAOĞLU1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Özgür USLU1
İzmir Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, pinarbol@yahoo.com

1

Hasta öneri, şikâyet ve memnuniyetleri, sunulan hizmetlerin nasıl
algılandığının belirlenerek performanslarının değerlendirilmesi ve
kurumsal stratejilerin oluşturulmasında anahtar rol oynamaktadır.
Çalışmamızda, sağlık kurumlarına farklı kanallarla yapılan hasta
geri bildirimlerinin ortak bir merkezde toplanarak değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve sağlık kurumlarında iyileştirme alanlarının belirlenmesi hedeflenmiştir.
Genel Sekreterliğe bağlı 15 sağlık kurumuna, 2015 yılının ilk 6 ayında
yapılan tüm geri bildirimler ele alındı. Bu amaçla tüm geri bildirimlerin kayıt edilmesini sağlayan web tabanlı bir modül oluşturuldu.
01-04 Mart 2016, Antalya
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İlk altı aylık dönemde yapılan 7.847 adet bildirim incelendiğinde;
%63’ü şikâyet, %31’i teşekkür içerikli idi. Başhekimlikle ilgili şikâyetlerinin %53’ü kişi kaynaklı, sağlık bakım hizmeti ile ilgili şikâyetlerin
%60’ı sistem kaynaklı idi. Sağlık otelciliği kapsamındaki şikâyetlerin
%56’sı bilgi işlem personeli ve temizlik personeli, altyapı ile ilgili şikâyetlerin %34’ü kurumların mevcut fiziki yapısı ile ilgili idi.
Tüm sağlık kurumlarına farklı kanallarla yapılan hasta geri bildirimlerinin tek bir modül ile analiz edilmesi sayesinde ortak iyileşme
alanlarının saptanması ve kurumlar arası kıyaslamanın yapılması
mümkün olmaktadır. Bu yolla toplanan geri bildirimler Genel Sekreterlik politikalarının kolayca belirlenmesini sağlamaktadır.
Etkili bir hasta geri bildirim yönetimi, sunulan hizmetin kalitesini artırıp hasta/yakını memnuniyetini de yükseltmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hizmet kalitesi, hasta geri bildirimlerinin
yönetimi, kurumsal performans

THE ASSESSMENT OF SERVICE QUALITY WITH
PATIENTS’ VIEW BY USING THE COMPLAINT /
SATISFACTION MANAGEMENT MODÜLE
SUMMARY
Patient’s complaints, advises and satisfaction have a key role on the
evaluation of performance and to form strategies of institutions, by
observing the perception of served processes.
In the study, it was aimed to assess and review patient’s feedbacks
those had came from different ways, by stocking at a common center
and also to define the area of improvement at health institutions.
All of the feedbacks to 15 health institutions associated to General
Secreteria on first six months of year 2015 were assessed. A web
based module was designed to record all feedbacks.
Of 7.847 notification reported on first six months; 63% contained
complaints, 31% contained thanks. Of the complaints related with
Head Doctor, 53% were about person and of the ones related
with nursing, 60% were about the system. The complaints related
with hotelhood were about the employee of data-processing and
cleanliness in 56%, where ones related with substructure were about
present physical structure in 34%.
By reviewing the patients’ feedbacks those had been directed with
different ways at health institutions on one module, it may be
possible to define common areas of improvement and to compare
the institutions. The feedbacks taken by this way may arrange to
establish the guidelines of General Secreteria easily.
An effective management of patient feedback may increase the
quality of service and the satisfaction of the patients / relatives
Keywords: The quality of service, management of patient’s
feedback, performance of the institution.

SONUÇ
Hasta öneri, şikayet ve memnuniyetleri, kurum içinde görülmeyen, fark edilmeyen eksikliklerin, hataların birileri tarafından görülerek iletilmesi sonucu kurumda değişim ve gelişimi sağlayan fırsatlar olarak değerlendirilmelidir. Kurumlar içinde işletme körlüğü olarak ta tanımlanan, kurum içindeki çalışanlar tarafından görülmeyen bu sorunların, kusurların ifade
edilmesi, ortaya konması, yetersizlik olarak değil de kurum için değerlendirmesi gereken konu olarak kabul edilmedir.
Çalışmamızda genel sekreterlik bünyesinde tüm kurumların verilerini düzenli olarak giriş yapacağı, genel sekreterlikte
ilgili birim tarafından verilerin takip edilebileceği, kurumların birbirini kıyaslayabileceği bir sistem kurulmuştur. Kurumlar
baz alınmaksızın hasta/hasta yakını öneri, şikayet ve memnuniyetinin genel olarak hangi konu, birim, alanlarda olduğu
kurumsal iyileşme çalışmalarında hangi alanlarda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği oluşturulan modül sayesinde
görülebilmektedir. Sürekli veri akışının olması yapılan düzenleme/iyileştirme çalışmalarının da hasta/hasta yakını tarafından algılanışını göstermesi açısından önemlidir. Yöneticiler tarafından geribildirimlerin kurumsal iyileşme için fırsat
olarak değerlendirilmesi sunulan hizmetin kalitesini artırıp hasta/yakını memnuniyetini de arttıracaktır.
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BIR DEVLET HASTANESINDE ÇALIŞAN HEKIMLERIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA
YÖNELIK BILGI VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESI
Saadet PEKUSLU SANAR1, Sabri TAŞÇIOĞLU2, Elif TUNA3, Hülya DEMİRCİ4
Hemşire, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi, saadetpekuslu45@hotmail.com
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Dr., Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi
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Yrd.Doç.Dr, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, cbu_ebelik@hotmail.com
1

ÖZET

AN INVESTIGATION ON LEVELS OF KNOWLEDGE AND
BEHAVIOR OF DOCTOR ABOUT RATIONAL DRUG USE
Araştırma, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi’nde çalışan hekimlerin
IN A STATE HOSPITAL
akılcı ilaç kullanımı konusundaki bilgi ve davranışlarının incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.
SUMMARY
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Çalışmadaki veriler, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Şube Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu “Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi ve Davranışların Değerlendirilmesi Çalışması-2012”
isimli, her bir meslek grubu için ayrı soru setinden oluşan hastane
hekim değerlendirme anketi kullanılarak, araştırmacıların kendileri
tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Anket; hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim durumu),
çalışma özellikleri (meslekte çalışma süresi, meslek unvanı, hizmet
içi eğitim alma durumu) ve ilaçlar ile ilgili davranış ve bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik olmak üzere toplam 22 sorudan oluşmaktadır
ve her bir soru kapalı uçludur.
Araştırmanın evrenini 01-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında çalışmakta olan hekimler (n=97) oluşturmuştur. Evrenin tamamı araştırmaya dâhil edilmiş, örneklem seçimine gidilmemiştir. Ancak çalışmanın yapıldığı süre içinde izinli, raporlu vs olan ve çalışmaya
katılmayı kabul etmeyenler çıkarıldığında 75 kişi ile çalışma tamamlanmıştır (katılım oranı %77.3).
Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programında değerlendirilmiştir.
Verilerin analizinde yüzdelik ve ortalama testleri kullanılmıştır.
Araştırmaya katılan hekimlerin %73.3’ünün akılcı ilaç konusunda
eğitim aldığı, %78.9’u pozoloji ve uygulama şekillerinde, %61.3’ü
farmakolojik özelliklerde, %72.0’si kontrendikasyonlarda bilgi düzeylerinin iyi olduğunu, %64’ü reçete yazarken bilgi kaynaklarından
yararlandığını, ilaç reçete ederken hastanın anamnez bilgilerinden
yararlanma durumuna göre dağılımı incelendiğinde %54.7’si kullandığı ilaçları, %52’si kronik bir hastalığı olup olmadığını, %61.3’ü
gebe olup olmadığını, %68.0’i yaşını her zaman sorguladığını ifade
etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hekim, Akılcı İlaç Kullanımı, Hastane

The research was planned as a descriptive one which aims to
examine the knowledge and behavior of the medical doctors working
at Manisa Turgutlu Public Hospital regarding rational drug use.
All of the data in the research has been collected using the hospital’s
medical doctor evaluation survey designed by Ministry of Health
Pharmaceuticals and Medical Devices Agency Rational Drugs Branch
Office, which is called “The Study of the Evaluation of Knowledge
and Behavior Regarding Rational Drug Use- 2012” and made up
of different sets of questions for each occupational group, and
by having researchers hold face-to-face meetings. The survey was
made up of 22 questions that would help determine the medical
doctors' socio-demographic attributes (age, sex, educational status),
occupational specialties (department of occupation, duration of
occupation, professional title, in-service training status), and their
behavior and knowledge regarding drugs. Each question was
closed-ended.
The research population was made up of medical doctors (n=97)
who had been working at the hospital between 01-31 August
2014. The entire population was included in the research, and no
sample was used selectively. However, the research was completed
with 75 people in total, excluding the doctors who were on a leave
of absence or sick leave etc. during the time period in which the
research was done, and who did not agree to participate in the
research (participation rate was 77.3%).
The obtained data was evaluated using the SPSS 15.0 package.
Percentage and average tests were used in analyzing the data.
The research has shown that 73.3% of the doctors that have
participated in the research had received rational drug training;
78.9% of doctors have stated that they had a good level of
knowledge on posology and methods of administration, 61.3%
on pharmacological properties, and 72.0% on contraindications;
and 64% of doctors use information resources when writing out
a prescription. When examining if the medical doctors use the
patients’ medical records when prescribing medication, it has been
stated that; 54.7% of the doctors always question the medication
the patient is currently on, 52% always question whether or not the
patient is suffering from any chronic illness, 61.3% always question
whether or not the patient is pregnant, and 68.0% always question
the patient’s age
Keywords: Medical Doctor, Rational Drug Use, Hospital
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Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, hastanede akılcı ilaç kullanımı konusunda hekimlerin hastaları yeterince bilgilendirdiği, çoğunun akılcı ilaç konusunda eğitimlere katıldığı, ancak advers etki bildirimleri konusunda yeterli farkındalıklarının olmadığı sonucuna varılmıştır.
Hekimlerin akademik eğitimlerinde aldıkları bilgiler dışında, katıldıkları kongre ve sempozyumlarda, Sağlıkta Kalite Standartları gereği akılcı ilaç uygulamalarına yönelik rehberleri sahada bulundurulması, birimlerde “Akılcı İlaç” çalışmalarını
anımsatıcı broşürlerin bulunması, afişlerin asılması ve “Akılcı İlaç Komitesinin” toplantı kararları doğrultusunda yapılan
eğitimlerin etkinliğinin hekimlerin akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgi düzeylerini arttırılmasında önemli bir faktör olduğu
düşünülmektedir.

Hekimlere mezuniyet sonrası Akılcı İlaç Kullanımına yönelik verilen eğitimler arttırılmalı ve eğitime katılımı teşvik edici
önlemler alınmalıdır. Hekimlerin yararlanmaları için, kanıta dayalı tanı ve tedavi rehberlerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra, mevcut tanı ve tedavi rehberlerinin sahada hekimlerce kullanım sıklıklarını tespit
etmek amacıyla araştırmalar gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, rehberlerin kullanımlarını teşvik edici çalışmalar planlanmalı ve
uygulanmalıdır.
Akılcı ilaç uygulamalarının alt başlıkları arasında; önemle durulan akılcı antibiyotik kullanımına yönelik yapılan çalışmalar dışında, akılcı antienflamatuar, akılcı narkotik, akılcı analjezik kullanımına yönelik çalışmaların da hastanelerde akılcı
ilaç komiteleri tarafından takip edilmesi önerilebilir. Yine, akılcı ilaç uygulamaları için önemli bir konu olan; çalışanların
advers etki bildirimi davranışları ve hekimlerin bildirimi yapmasını engelleyen nedenlere yönelik araştırmalar yapılması
önerilebilir.
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ÖZET
Hastanelerde sağlık bakımı konusunda etkin role sahip hemşirelerin, akılcı ilaç kullanımı konusundaki yeri önemlidir.
Araştırma, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin akılcı ilaç kullanımı konusundaki bilgi ve davranışlarının incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.
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2

Çalışmadaki veriler, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Şube Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu “Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi ve Davranışların Değerlendirilmesi Çalışması-2012”
isimli, her bir meslek grubu için ayrı soru setinden oluşan hastane
hemşire değerlendirme anketi kullanılarak, araştırmacıların kendileri tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Anket;
hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim durumu) ve çalışma özellikleri (çalıştığı birim, meslekte çalışma süresi,
meslek unvanı, hizmet içi eğitim alma durumu) için 7 soru, ilaçlar
ile ilgili davranış ve bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik 12 soru olmak üzere toplam 19 sorudan oluşmaktadır ve her bir soru kapalı
uçludur.
Araştırmanın evrenini 01-31 Ekim 2014 tarihleri arasında yatmakta
ve araştırmaya katılmakta gönüllü olan hastalar (n=310) oluşturmuştur. Evrenin tamamı araştırmaya dâhil edilmiş, örneklem seçimine gidilmemiştir.
Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programında değerlendirilmiştir.
Verilerin analizinde yüzdelik ve ortalama testleri kullanılmıştır.
Araşırma verilerine göre; Hemşirelerin %95.3’ünün hizmetiçi eğitim
aldığı, %95.2’sinin ilaç uygulaması öncesi hastalarda besin alerjisi
olup olmadığının sorguladığı, en sık karşılaştıkları ilaç uygulama
hatası ilacın yanlış zamanda uygulanması olduğu (%56), %82.1’inin
hastanın kullanacağı ilaçlar konusunda eğitim verdiği, %90.5’inin
beklenmeyen advers etki bildirimlerini yaptığı, uyguladıkları ilaçlar
hakkında bilgi edinilen kaynağın %70.8 hekim/eczacı olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Akılcı İlaç Kullanımı, Hastane

AN INVESTIGATION ON LEVELS OF KNOWLEDGE AND
BEHAVIOR OF NURSE ABOUT RATIONAL DRUG USE IN
A STATE HOSPITAL
SUMMARY
The research was planned as a descriptive one which aims to
examine the knowledge and behavior of the nurses working at
Manisa Turgutlu Public Hospital regarding rational drug use.
All of the data in the research has been collected using the
hospital’s nurse evaluation survey designed by Ministry of Health
Pharmaceuticals and Medical Devices Agency Rational Drugs Branch
Office, which is called “The Study of the Evaluation of Knowledge
and Behavior Regarding Rational Drug Use- 2012” and made up
of different sets of questions for each occupational group, and by
having researchers hold face-to-face meetings. The survey was made
up of 19 questions in total; 7 of which involve the socio-demographic
attributes (age, sex, educational status) and occupational specialties
(department of occupation, duration of occupation, professional
title, in-service training status) of nurses, and 12 questions designed
to determine their behavior and knowledge regarding drugs. Each
question was closed-ended.
The research population was made up of patients (n=310) who had
been hospitalized between 01-31 October 2014 and who volunteered
to participate in the research. The entire population was included in
the research, and no sample was used selectively.
The obtained data was evaluated using the SPSS 15.0 package.
Percentage and average tests were used in analyzing the data.
The research data has shown that; 95.3% of the nurses had received
in-service training, 95.2% has questioned before drug administration
whether the patient has any food allergy, the most common
medication error they have faced is that the drug is administered
at the wrong time (56%), 82.1% has provided training about the
medication to be used by the patient, 90.5% make notifications
regarding unexpected adverse effects, and that 70.8% of the nurses’
information source regarding the drugs they administer is a medical
doctor/pharmacist
Keywords: Health , Tourism ,Tourist health , Didim, Kuşadası

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmamızdan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, hastanede akılcı ilaç kullanımı konusunda hemşirelerin sorumluluklarının farkında olduğu söylenebilir. Sağlıkta Kalite Standartları gereği hastanenin ilaç hazırlama alanlarında ilaç
güvenliği listeleri ve akılcı ilaç uygulamalarına yönelik rehberlerin bulundurulması, birimlerde “Akılcı İlaç” çalışmalarını
anımsatıcı broşürlerin bulunması ve afişlerin asılması ve “Akılcı İlaç Komitesinin” toplantı kararları doğrultusunca yapılan
eğitimlerin etkinliğinin bu sonuca varılmasında önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir.
Ancak gelişen teknoloji, yeni çıkan ilaç gruplarının çeşitliliği, advers etki bildirimlerinden elde edilen veriler ve etken
maddeler arasında saptanan geçimsizliklerin yayınlanması nedeniyle, tüm sağlık çalışanları ile birlikte hemşirelerin de
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ilaçlarla ilgili bilgi düzeylerinin artırılması hedeflenmelidir. Özellikle servislerde sık kullanılan ilaçlarla ilgili eğitimlerin
düzenlenmesi, ilaçlarla ilgili bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıracak kaynak kitapların temin edilmesi ya da online ilaç bilgi
sistemlerine erişim sağlanması ve bu uygulamanın teşvik edilmesi gibi kurumsal düzenlemeler yapılması, hemşirelerin
akılcı ilaç kullanımını olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.
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TREATED PATIENTS IN A PUBLIC HOSPITAL
INVESTIGATION OF KNOWLEDGE AND BEHAVIORS
Araştırma, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hasTOWARD THE RATIONAL DRUG USE
taların akılcı ilaç kullanımı konusundaki bilgi ve davranışlarının in-
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ÖZET

celenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.

SUMMARY

Çalışmadaki veriler, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Şube Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu “Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi ve Davranışların Değerlendirilmesi Çalışması-2012”
isimli, her bir meslek grubu ve hastalar için ayrı soru setinden oluşan hastane hasta değerlendirme anketi kullanılarak, araştırmacıların kendileri tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.
Anket; hastaların sosyo-demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim
durumu) ve ilaçlar ile ilgili davranış ve bilgi düzeylerini belirlemeye
yönelik olmak üzere toplam 23 sorudan oluşmaktadır.

The research was planned as a descriptive one which aims to
examine the knowledge and behavior of the patients receiving
treatment at Manisa Turgutlu Public Hospital regarding rational
drug use.

Araştırmanın evrenini 01-31 Ekim 2014 tarihleri arasında hastanede yatan ve araştırmaya katılmayı kabul eden hastalar (n=310)
oluşturmuştur. Evrenin tamamı araştırmaya dâhil edilmiş, örneklem seçimine gidilmemiştir.
Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programında değerlendirilmiştir.
Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama ve ki kare testleri kullanılmıştır.
Araştırmaya katılan hastaların; %42.6’sının aile bireylerinin bir tedavi sonrası arta kalan ilaçlarını gerektiği zaman kullanılmak üzere
sakladığı, %42.3’ünün evde bulunan ilacı tekrar kullanmak istediğinde hekime danışacağı, %50.3’ünün gerekli olabileceği düşüncesiyle evde ilaç bulundurduğu, %35.2’sinin hekimin verdiği ilacı ilaç
bitene kadar kullandığı tespit edilmiştir. Hastaların cinsiyetlerine
göre, hekimin yazdığı ilacı kullanım şekli karşılaştırıldığında aralarındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05), kadınlar erkeklere göre
ilaç bitene kadar ve hekimin/eczanın önerdiği süre kullanmaktadır.
Hastaların eğitim durumlarına göre, gerekli olabileceği düşüncesiyle
hasta olmadan ilaç yazdırma ve satın alıp evde bulundurma durumu incelendiğinde aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05), eğitim düzeyi düştükçe evde ilaç bulundurma
oranı artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hasta, Akılcı İlaç Kullanımı, Hastane.

All of the data in the research has been collected using the
hospital’s patient evaluation survey designed by Ministry of Health
Pharmaceuticals and Medical Devices Agency Rational Drugs Branch
Office, which is called “The Study of the Evaluation of Knowledge
and Behavior Regarding Rational Drug Use- 2012” and made up
of different sets of questions for each occupational group and
patient, and by having researchers hold face-to-face meetings. The
survey was made up of 23 questions that would help determine the
patients’ socio-demographic attributes (age, sex, educational status)
and their behavior and knowledge regarding drugs.
The research population was made up of patients (n=310) who had
been hospitalized between 01-31 October 2014 and who volunteered
to participate in the research. The entire population was included in
the research, and no sample was used selectively.
The obtained data was evaluated using the SPSS 15.0 package.
Percentage, average, and chi-square tests were used in analyzing
the data.
It was established that 42.6% of the patients that have participated
in the research and their family members keep the medication
remaining after treatment in order to use in time of need; 42.3%
would consult a medical doctor before reusing a medication they
keep at home; 50.3% keep medication at their home, thinking that it
may be necessary some day; 35.2% take the medication prescribed
by the medical doctor until it is finished. When comparing the sex
of the patients and the patients’ usage of medication prescribed
by the doctor, the difference was seen to be significant (p<0.05); in
that women were more compliant than men in terms of taking the
medication prescribed by the doctor until the medication is finished,
and for the duration suggested by the medical doctor or pharmacist.
When comparing the educational status of the patients and the
patients’ case of having medication prescribed, or purchasing and
keeping medication at home without actually being sick because they
think that they may need it some day; the difference was statistically
significant (p<0.05); in that the rate of keeping medication at home
increased as the educational status decreased
Keywords: Patient, Rational Drug Use, Hospital
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Hastaların %42.6’sının aile bireylerinin bir tedavi sonrası arta kalan ilaçlarını gerektiği zaman kullanılmak üzere sakladığı,
%42.3’ünün evde bulunan ilacı tekrar kullanmak istediğinde hekime danışacağı, %50.3’ünün gerekli olabileceği düşüncesiyle evde ilaç bulundurduğu, %35.2’sinin hekimin verdiği ilacı ilaç bitene kadar kullandığı tespit edilmiştir. Bu anlamda
hastaların genelinde, akılcı ilaç kullanımına yönelik eğitim ve toplumsal bilinç konusunda eksiklik olduğu, bilinçsiz ilaç
kullanımının yaygın olduğu söylenebilir.
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TURİSTİK AMAÇLA DİDİM VE KUŞADASINA GELEN YABANCI HASTALARIN SAĞLIK
HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI
Emine SARIKAYA
Didim Devlet Hastanesi, ealbayrak@hotmail.com

Dünya Sağlık Örgütü verilerine bakılacak olursa, önümüzde otuz
senede yaşlı nüfusunun şimdiki yaşlı nüfusunun beş katı olacağı
söylenebilir. Dolayısıyla da ülkeler vatandaşlarına daha iyi hizmet
sağlayabilmek ve sağlık hizmetleri alanında daha güçlü bir sistem
oturtmak amacıyla yeni düzenlemelere gitmektedir. Bireylerin hayat
standartlarını arttırmak ihtiyaçları ise her geçen gün biraz daha artmaktadır. İnsanların bozulan sağlıklarını iyileştirmek ve yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla yaptıkları seyahatler neticesinde ortaya
çıkan harekete sağlık turizmi adı verilmektedir.
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ÖZET

Bu çalışmada Didim ve Kuşadası için turist sağlığı incelenmiştir. Bu
çalışma Didim ve Kuşadası’nda sağlık hizmeti alan yabancı hastaların memnuniyetini ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen veriler
SPSS programıyla analize tabi tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Turizm, Turist sağlığı, Didim, Kuşadası

INVESTIGATED THE SATISFACTION CONDITION OF
FOREIGN PATIENTS COMING DİDİM AND KUŞADASI
THE AIM OF TOURISTIC VISITS
SUMMARY
If we look to World Health Organization data , in front of us it said it
would be five times the current population of the elderly population
aged thirty years. Therefore, countries are able to provide better
services to citizens and to seat a stronger health care system in
the area is to go to the new regulations . The need to improve the
living standards of individuals is increasing with each passing day.
Impaired people to improve their health and to move forward in
the result of their travels in order to improve their quality of life are
given the name of health tourism .
In this study it was examined for tourist health in Didim and
Kusadasi.This study aims to measure foreign patients satisfaction
from their health service experience in Didim and Kuşadası. A survey
is applied as a data technic in the study .The datas acquired have
been analyzed via SPSS programme.
Keywords: Health , Tourism ,Tourist health , Didim, Kuşadası

SONUÇ
Alternatif turizm imkânlarının 21. Yüzyılda bütün dünyada turizm sektöründe önemli bir paya sahiptir. Geleneksel turizm
her ne kadar hareketli olsa da alternatif turizm türleri de bütün dünyada olduğu üzere Türkiye’de de belli bir duruma sahip olmuştur. Turizm Bakanlığı bir çok türü içeren 42 tane alternatif turizm çeşidini Türkiye’de bulunduğunu 1994 senesinde söylemiştir bunlardan bazıları: tarım turizmi, çiftlik turizmi, kırsal turizm, av turizmi, sağlık turizmi, kuş gözlemciliği
turizmi, yat turizmi, inanç turizmi, yayla turizmi, deniz termal ve sağlıklı yaşam merkezleri turizmi, dağ ve kayak turizmi,
karavan turizmi, ipek yolu ve han kervansaray turizmi, maç turizmi, göl - şelale turizmi, akarsu sporları turizmi, mağara
turizmi, trekking, bitki inceleme turizmi, yamaç paraşütü turizmi, triatlon turizmi, paraşütle atlama turizmi, dalış turizmi,
bungee-jumping, hava sporları turizmi…
Turistlerin gelme sebepleri incelendiğinde ilk kez fark edilen turistlerin Türkiye’yi seçmesinde sadece eğlenmek ve gezmek gibi geleneksel turizm kültürünün olmayışıdır. Başka bir söylem ile Türkiye inanç turizmi, kültür turizmi, spor turizmi
gibi seçeneği bol bir turizm türüne de ev sahipliği yapar. Önemli olan bir başka durum ise 2006 senesindeki küçük bir
düşüş dışında turist sayılarının her geçen sene çoğaldığıdır. Turistlerin Türkiye’ye geliş nedenleri arasında sağlık gayeleri
turistlerin rakamının 2003 senesinde 103.404 iken, 2011 senesinde 200.603’e artması ve aradaki senelerde da yükselişinin devam etmesi Türkiye’nin sağlık turizmi sektöründe gelişmeler kat ettiğinin bir göstergesi olarak düşünülebilir.
Araştırma kapsamında elde edilen bulgular şu şekildedir:
nn Katılımcıların %70’ü kadındır.
nn Katılımcıların %34,3’ü 46-55 yaş arasındadır.
nn Katılımcıların %51,4’ü bekardır.
nn Katılımcıların %52,1’i emeklidir.
nn Katılımcıların %42,9’ü özel sigorta sahibidir.
nn Katılımcıların %58,6’sı İngiltere’den gelmiştir.
nn Katılımcıların %54,3’ü ortalama bir gelire sahiptir.
nn Katılımcıların %75,7’si turistlik amaçlı Türkiye’ye gelmiştir.
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nn Katılımcıların %52,8’i Türkiye’de daha önce sağlık hizmeti almamıştır.
nn Katılımcıların %55,7’si isteğe bağlı sağlık hizmeti görmüştür.
nn Katılımcıların %72,9’u özel sağlık kuruluşuna başvurmuştur.
nn Katılımcıların %43,6’sı 1 sefer sağlık kuruluşuna gitmiştir.
nn Katılımcıların %52,1’i acil tedavisi görmüştür.
nn Katılımcıların %55’i arkadaşlarının önerisiyle gelmiştir.
nn Sağlık memnuniyeti algısı incelendiğinde tüm olguların yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum Didim ve Kuşadası’nda hastanelerin kaliteli hizmet sunduklarını göstermektedir.
nn Katılımcıların %98,3’ü sağlık kuruluşunu başkasına tavsiye edeceğini belirtmiştir.

Sağlık hizmeti sunulmasında, hizmeti oluşturan tüm faktörler bütünleşmiştir ve bir zincirin halçeşitli halkalarını oluşturmaktadırlar. Bu sebeple, sağlık hizmetlerinde en iyi şekilde belirlenen kaliteden söz edebilmesi için öncelikli olarak;
sağlam bir yönetim modeli ve düzenlemesinin var olması gerekmektedir. İşlerin, kimler tarafından, ne sürede, nerede,
hangi araçlar vasıtasıyla, ne teknikle yapıldığının bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte, personel özellik
ve alt yapısının güçlü olması ve devamlı eğitimle bu gücün sürekliliğinin sağlanması ve işletmede çalışan tüm bireylerin
üretilen hizmetin ve dolayısıyla tümün bir parçası olduğunu bilmesi önemlidir. Üst düzey yönetimin kaliteye inanmış ve
destek sağlar nitelik de olması ise en önemli koşulardan biridir. Üst düzey yöneticilerin kendi kapsamları içinde sıkı bir
disiplin sağlayarak iyi bir örnek oluşturması büyük önem arz etmektedir (Sevimli 2006: 50).
Kaliteli hizmet arz etmenin kazançların ne olduğuna ilişkin literatür incelendiğinde ilk olarak şunlar karşımıza çıkmaktadır
(Hastaneler için Kalite Yönetimi Uygulama Kılavuzu 2005; 12 - 13):
nn “Halkın güveninin artması,
nn İşbirliği, ekip çalışması ve dayanışmanın sağlanması,
nn Prestijin artması,
nn Verimliliğin artması,
nn Maliyetlerin azalması,
nn Güvenlik ve sağlığın arttırılması.
nn Personel açısından;
nn Sorun kaynakları gibi görülmeyecekleri için personelin motivasyonunun yükselmesi,
nn İşe devamsızlıkta azalma,
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Sağlık hizmetlerinin kaliteli bir biçimde ilerleyebilmesini ortaya koyan yukarıdaki niteliklerin bir bütün olduğu atlanmaması gereken bir konudur. Kaliteli hizmet üretimi ve arz edilmesini amaç edinen sağlık örgüt liderlerinin arz ettikleri
hizmetlerin bu kalite niteliklerinin tümüne yeterli ölçüde sahip olmasına dikkat edilmelidir (Yusufoğlu 2008: 43 ).
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Sağlık Sektöründe Hasta Memnuniyetini Arttırıcı Çalışmalar Ve Uygulaması

nn İşe yönelik daha çok ilgi,
nn İşin iyileştirilmesine yönelik motivasyon,
nn Profesyonelleşme.
nn İdari açıdan;
nn Veri toplama ve istatistiksel analizlerin yapılması ile kaynakların kontrol altına alınması,
nn Bütün personelin TKY faaliyetlerine katılması ile çalışanlar arasında sosyal iletişimin artması,
nn Çalışanlara değer verilmesi ile personel hareketliliğinin önüne geçilmesi,
nn Hizmet sunanlarla ilgili problemlerin çözümlenmesi,
nn Motivasyon artırıcı yöntemlerin kullanılması ile motivasyonun artması.
nn Tıbbi Açıdan;
nn Laboratuar tetkik sürelerinin kısalması,
nn Radyoloji tekrarlarının azalması,
nn Ameliyathane kullanım sürelerinin verimli hale gelmesi,
nn Hastane enfeksiyon oranının düşmesi,
nn Hatalı reçete yazma ve ilaç verme oranında azalma ilk göze çarpan kazançlardır” (Hastaneler için Kalite Yönetimi
Uygulama Kılavuzu 2005; 12 - 13).
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112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞMA ŞEKLİ-SERVİCE LEVEL İLİŞKİSİ
Erman KAYA1, Sevgi YILMAZ ÖZTÜRK1,Aslı AYIK1, Raşit SAYDAM1, Okan ERYİĞİT1, Tuba YİĞİT1, İbrahim ÜNLÜ1,
Mehmet Metin TUNÇER1, H. Fazıl İNAN1
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü-112 Başhekimliği, erman.kaya@saglik.gov.tr

1

Gereç-Yöntem: Çalışmamız da 2015 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezine gelen aramalar (98007 telefon araması) ve shift’ler de çalışan (günlük ortalama 50) personel
istatistikleri kullanıldı. Verilerin analizi IBM SPSS 21.0 istatistik paket
programı kullanılarak yapıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar (frekans, yüzde, ortalama, standart
sapma, medyan, min-max) kullanıldı.
Sonuç: 112 acil çağrı merkezini iyileştirmek ve “çağrı merkezlerinin”
ölçümünde kullanılan Service Level-SL (Hizmet Seviyesi-HS) kriteri ile
112 çağrı merkezi vardiya sistemi (shift sistemi) arasındaki ilişkiyi
ortaya koymaktır. Böylece bir model ortaya koyularak, uygulamada
dil birliği oluşturulacak ve hizmet sunum şartlarının nasıl iyileştirileceği standart hale getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: (112, acil, hizmet seviyesi)

112 EMERGENCY CALL CENTER SHIFT-SERVICE LEVEL
RELATIONSHIP
SUMMARY
Purpose: To present the current situation of Ankara 112 emergency
call centre with the help of statistical data and what has to be done
to better it. By developing a standard evaluation/measurement, to
develop a common practice which will cover call centres. In this
study, 112 Emergency Call Centre, the way to reach 112 where the
incoming calls are answered is focused on. By not increasing the
number of the current employees, in the shifts when the incoming
calls are high, the number of on duty personnel is increased and in
the shifts when the incoming calls are low in number, the number of
on duty personnel is decreased.
And then, the percentage of answered calls and the change in
response time is observed.
Tools-Methods: In our study, the statistics of the incoming calls to
Ankara 112 Emergency Call Centre (… calls) and personnel working
in shifts (average 50 per day) in 2015 from January to August are
used. The analysis of the data is carried out via IBM SPSS 21.0
statistics packaged software. During the analysis of the study data,
descriptive statistical methods (frequency, percentage, average,
standard deviation, median, min-max) are used.
Conclusion: To better the 112 emergency call centre and to present
the relationship between Service Level-SL criteria which is used in the
evaluation/measurement of “call centres” and 112 call centre shift
system. Thus, by presenting a model, there will be an agreement in
practice and how to better the service presentation conditions will
be standardised.
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Amaç: Ankara 112 acil çağrı merkezinin mevcut durumunu ve iyileştirmek için yapılması gerekenleri istatistiklerle ortaya koymaktır.
Standart bir ölçüm geliştirerek, çağrı merkezlerini kapsayacak ortak
bir uygulama geliştirmektir. Bu çalışmada 112’ye ulaşmanın yolu
olan, gelen telefon aramalarının cevaplandığı, 112 Acil Çağrı Merkezine odaklanılmıştır. Mevcut personel sayısı arttırılmadan; gelen
arama sayısının yüksek olduğu çalışma saatlerinde (shift) çalışan
nöbetçi personelin sayısının arttırılıp, gelen arama sayısının düşük
olduğu çalışma saatlerindeki (shift) personel sayısının azaltılarak,
cevaplanan arama yüzdesinin ve kısa sürede cevaplama oranlarının değişimi izlenmiştir.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Keywords: (112, emergency, service level)

SONUÇ TABLOLARI VE ÖNERİLER
Personel sayısını arttıramıyoruz. Çağrı sayılarını azaltamıyoruz. Cevaplanmayan çağrı sayısını düşürmek, iş yükünü (personel arasında) eşit dağıtmak, SL seviyesini 80/20 de tutmak ve hatta 90/10 seviyesine yükseltmek istiyoruz…
Bunun için bir günde 10 ayrı shift olmasından yola çıkarak, tüm shiftlerde ki “kişi başına düşen ortalama çağrı” sayısını
eşitleyinceye kadar, shiftler arasında personel aktarımı yaptık (bu aylık ya da yıllık ortalamalar beklenmeden, günlük ve
haftalık ortalamalar üzerinden günlük olarak ta yapılabiliyor).
Bu personel hareketliliğini gösteren tablolar aşağıda sunulmuştur.
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Tablo 11: Shift’ler de Yapılması Gereken Personel Dağılımı

Soldaki gri sütunlarda “mevcut gerçekleşen çalışan kişi” sayıları, sağdaki sütunlarda personelin “önceki ayların kişi başına
düşen ortalama gelen arama yoğunluğu ve SL 80/20 oranlarına göre” düzenlenmiş “çalışması gereken kişi” sayıları gösterilmektedir.
Bu personel hareketliliği gerçekleştirildiğinde ortaya (tablo.12) Ortalama Tablosu (iyileştirme sonrası durum)” çıkmaktadır.
Tablo 12: Ortalama Tablosu (iyileştirme sonrası durum)
Ortalama Tablosu
Saat Aralığı
(Shift)
00_04

732

Gelen Arama Sayısı
Ortalama
625

(İyileştirme Sonrası Durum)
Telefon Cevaplayan Ort.
Kişi Başına Düşen Ort.
Kişi Sayısı
Çağrı Sayısı
11
57

Cevaplama
Oranı
90%

Cevaplamama
Oranı
10%

04_08

477

10

49

92%

8%

08_10

915

17

54

91%

9%

10_12

1241

22

57

90%

10%

12_14

1427

25

57

90%

10%

14_16

1517

26

58

89%

12%

16_18

1474

25

59

89%

14%

18_20

1326

23

59

89%

14%

20_22

1104

19

58

89%

12%

22_24

783

14

55

90%

10%

Genel Toplam

10890

Ortalama

57

90%

10%
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Shift periyotları, gelen arama ve toplam çalışan kişi sayıları değiştirilmemiştir. Sadece gelen arama yoğunluğuna göre
shiftlerde çalışan personel sayısı (kendi nöbet günü içinde) değiştirilmiştir. 8 ay sonunda aydan aya yapılan değişimlerle
bile “kişi başına düşen ortalama gelen arama sayısı” (yani iş yükü) neredeyse eşitlenmiştir (kişi başına ortalama 57). Eşit iş
yükünün diğer olumlu etkilerine bakmadan dahi “cevaplanan-cevaplanmayan arama oranları” olumlu yönde değişmiştir.
Aşağıda Tablo.13’te önceki tablo ve iyileştirme sonrasındaki tablolar yan yana verilmiş, değişimler sağda ki ek tablo da
shift shift belirlenmiştir.

Kişi başına düşen ortalama gelen arama sayıları “23-79” aralığından (ort. 59), iyileştirme sonrasında “49-59” aralığına
alınmıştır (ort.57).
Tablo 14. Personel Dağılımı Sonrası Shift’ler de ki Cevaplama Oranları ve SL 80/20 Karşılaştırması
Ortalama Tablosu
(İyileştirme Sonrası Durum)

SL(80\20) Oranları
(yaklaşık tahmini
sonuçlar)

Saat Aralığı
(Shift)

Gelen Arama
Sayısı Ortalama

Telefon Cevaplayan Ortalama
Kişi Sayısı

Kişi Başına
Düşen Ortalama Çağrı
Sayısı

Cevaplama
Oranı

Cevaplamama
Oranı

00_04

625

11

57

90%

10%

90%

04_08

477

10

49

92%

8%

95%

08_10

915

17

54

91%

9%

95%

10_12

1241

22

57

90%

10%

90%

12_14

1427

25

57

90%

10%

90%

14_16

1517

26

58

89%

12%

87%

16_18

1474

25

59

89%

14%

86%

18_20

1326

23

59

89%

14%

86%

20_22

1104

19

58

89%

12%

87%

22_24

783

14

55

90%

10%

90%

Genel Toplam

10890

Ortalama

57

90%

10%

90%
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İyileştirme sonrası yüzdelik değişimler tablosunda cevaplanmayan aramalarda ki düşüş kırmızı oklarla vurgulanmıştır.
Gelen arama sayısının ve cevaplanmayan arama sayılarının yüksek olduğu tüm shiftlerde iyileşme sağlanmıştır. Cevaplamama oranlarında %7’ye varan düşüşler görülmüştür.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tablo 13. İyileştirme Sonrası Cevaplama ve Cevaplamama Oranlarındaki Değişimler

İyileştirme sonrası rakamlarımız sadece cevaplama oranlarını olumlu olarak etkilemeyecektir. Aynı zamanda SL 80/20
oranlarını da olumlu etkilemiştir. Tablo 8’de saptanan “cevaplanan-cevaplanmayan arama oranları ile SL 80/20 ölçümleri
arasındaki ilişki kullanılarak (eş değerler üzerinden), Tablo 14’ün (iyileştirme sonrası tablo) yaklaşık tahmini SL değerleri
karşılaştırması yapılmıştır.
SL 80/20 oranları olumlu etkilenmiş, daha önce 80 sınırında olan oranlar en düşük 86 seviyesine yükselip, SL 90/10 oranına yaklaşacağı görülmektedir.
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Kişi başına düşen ortalama gelen arama sayıları “azalmıştır”.
Kişi başına düşen ortalama gelen arama sayılarının azalmasıyla “cevaplanmayan çağrı” oranları “azalmıştır”.
“Cevaplanmayan çağrı” yüzdelerine karşılık gelen “SL” oranlarına baktığımızda, SL 80/20 hedefinin “üzerine çıkılacağı”
görülecektir.
Böylece bir “çağrı merkezi” için en önemli kriter olan “Ulaşılabilirlik” kıstasının en belirleyici göstergesi olan “Hizmet Seviyesi-Service Level” (SL) ile “112 Acil Çağrı Merkezi”nin kendine has özellikleri (shift tipi çalışma) arasındaki ilişkiler anlamlı
bir şekilde belirlenmiştir.
Shift’te kişi başına düşen (ortalama) gelen arama sayılarına bakarak, çalışma sistemi yeniden düzenlendiğinde; cevaplanmayan arama oranları düşürülecektir.
Gelen aramalara daha hızlı cevap verileceği, istatistiksel olarak ta test edilerek gösterilmiştir.

Genel olarak bir çağrı merkezi için, mevcut kaynakları arttırmadan, SL ölçümlerini nasıl etkileyebiliriz (aylık gelen arama
sayılarını mı kullanalım, günlük mü, haftalık mı, mevsimsel mi, cevaplama oranlarına göre mi vs.) sorusuna da; gelen
arama sayılarının çalışma sistemi ile ilişkisini gösteren “shiftte kişi başına düşen çağrı sayısı” verisini inceleyerek, istenen
SL rakamlarına ulaşmak için planlama yapılabileceği gösterilmiştir.

KAYNAKLAR
01-04 Mart 2016, Antalya
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Bu aynı zamanda Sağlık Bakanlığı kriteri olan “112 İl Ambulans Servisi Performans Puanlaması-4a Puanında” daha kontrol
edilebilir bir yükselme sağlayacaktır.
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GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN
HASTALARIN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bayram ALICI1, Ülkü TÜRKUĞUR1, Yasin UZUNTARLA1, Mustafa GÜLEÇ1
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, edremitsergen@hotmail.com

1

gücünü oluşturan acil servisine başvuran hastaların memnuniyetlerinin değerlendirilmesidir. Çalışma kapsamında 2015 yılı içerisinde
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi Acil Servisi’ne çeşitli
nedenlerden dolayı başvuran 250 hastaya ulaşılmıştır. Veri toplama
aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve 17 sorudan oluşan Acil Servis Hasta
Memnuniyet Anketi’nden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS
23.0 programı kullanılmıştır. Tek Yönlü Varyans Analizi ve Bağımsız
T-Testi’nden yararlanılarak analizler yapılmıştır. Acil servisten memnuniyetinin oldukça yüksek olduğu ve memnuniyetin genel anlamda
demografik özelliklere göre farklılık göstermediği bulunmuştur. Sadece hastaneden daha önce hizmet alanların, ilk defa başvuranlara
göre anlamlı olarak daha memnun kaldıkları bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Acil servis, hasta memnuniyeti, kalite.

SUMMARY

Patient satisfaction is quite important as an indicator of healthcare
service provided in emergency services. The purpose of this study is to
evaluate the satisfaction of the patients who apply to the emergency
services which is ready to serve at any time and constitutes the most
dynamic power of the hospitals. Within the scope of the study, 250
patients who applied to the Emergency Service of Gülhane Military
Faculty of Medicine Training Hospital for various reasons were
contacted. Survey method was used for data collection. Emergency
Service Patient Satisfaction Survey, which was developed by the
Ministry of Health, General Directorate for Health Services, Quality in
Health and Accreditation Department and consists of 17 questions,
was used. Data was analysed using SPSS 23.0 software and analyses
were conducted using Independent T-Test and One-Way ANOVA. It
was found that the satisfaction from Emergency Service is quite
high and satisfaction does not vary generally according to the
demographic characteristics. It was found that the patients who
used the services of the hospital before were significantly more
satisfied compared to the patients who applied for the first time.
Keywords: Emergency Service, patient satisfaction, quality.

TARTIŞMA VE SONUÇ
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EVALUATION OF SATISFACTION LEVELS OF THE
PATIENTS WHO APPLIED TO THE EMERGENCY SERVICE
Acil servislerde verilen sağlık hizmetinin kalitesinin göstergesi olarak
OF GÜLHANE MILITARY FACULTY OF MEDICINE
hasta memnuniyeti büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amaTRAINING HOSPITAL
cı hastanelerin her an hizmet sunmaya hazır olan ve en dinamik

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Acil servisler, insan hayatını ve sağlığını tehdit altına alan çevresel ve biyolojik duruma müdahale etmektedirler. Acil
sağlık hizmetlerinin, sağlık hizmetleri içindeki önemi giderek artmakta ve bu artışla beraber sağlık hizmetlerinde kaliteye
daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kaliteli sağlık hizmeti sağlanması ve verilen sağlık hizmetinin ölçülmesi açısından hasta
memnuniyet anketleri önem taşımaktadır.
Çalışmamızda hasta memnuniyetinin yüksek çıkmasını etkileyen en olumlu faktörlerin; tüm personelin kişisel mahremiyete (muayene edilirken varsa kapının kapanması, aradaki perde ya da paravanın çekilmesi gibi) özen göstermesi ve
aynı zamanda kibar ve saygılı olması olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca fiziksel ve çevresel faktörler ya da kurumsal
özelliklerin de hasta memnuniyeti üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir. 2006 yılında yapılan bir çalışmada hasta memnuniyetine etki eden beklentilerin başvurulan kuruma göre değiştiği görülmüştür. Buna göre hastalar özel hastaneler
başvurduklarında tüm hizmet aşamalarındaki kaliteye dikkat ederken; devlet hastanelerinde hekimlik öncesi hizmetlere;
üniversite hastanelerinde ise hekimlik hizmetlerine daha çok önem verildiği görülmüştür (Yağcı., 2006; 218-238). Bulut
tarafından (2006: 288) yapılan çalışmada ise taburcu edilen hastalara hastalık, tedavi ve bakımlarına ilişkin kılavuz eşliğinde bilgi verildiğinde memnuniyetlerinin arttığı bulunmuştur.
Yapılan bir çalışmada hastaların eğitim durumunun hasta memnuniyetinde etkili olduğu saptanmıştır (Zeynep vd., 2004:
98-104). Yapılan bir diğer çalışmada ise fazla beklentisi olmayan ve bilgisi az olan ya da beklentileri abartılı olan hastaların
daha az memnun oldukları belirlenmiştir (Gülşen, 2004:10-14, Emhan vd., 2010: 241-247). Kabaroğlu ve arkadaşlarının
(2013:82) çalışması ile bizim çalışmamızda eğitim durumuna göre memnuniyet düzeyinde anlamlı farklılık bulunmamıştır.
Ayrıca Kabaroğlu ve arkadaşlarının (2013:85) çalışmasında acil servis memnuniyet düzeyinin cinsiyete, medeni duruma,
mesleğe, sosyal güvence durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunurken, Al ve arkadaşları (2009:39) tarafından
yapılan çalışmada ise eğitim düzeyine, yaşa ve cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur.
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Sonuç olarak araştırmanın uygulandığı hastanede acil servise başvuran hastaların memnuniyet düzeyinin 100 tam puan
üzerinden 94,44 yani çok iyi düzeyde olduğu, memnuniyetin genel anlamda demografik özelliklere göre farklılık göstermediği bulunmuştur. Sadece hastaneden daha önce hizmet alanların, ilk defa başvuranlara göre anlamlı olarak daha
memnun kaldıkları bulunmuştur. Acil servislerin fiziksel koşullarında, muayene için bekleme sürelerinde, hasta mahremiyeti ve iletişim gibi hususlarda düzenlemeler yaparak kısa sürede memnuniyet düzeyinin daha iyi seviyelere yükseltilebileceği sağlık yöneticilerine ve çalışanlarına önerilmektedir.
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MAVİ KOD UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE YAPILAN
İYİLEŞTİRMELER
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ve solunum sistemine müdahale ile canlandırılmasını sağlamak için
standart bir yöntem belirlemek amacı ile yürütülen erken uyarı ve
yönlendirme sistemidir. Bu çalışma Mavi Kod uygulamalarının etkinliğini artırmak amacıyla 2010 – 2014 yılları arasındaki 1100 yataklı
İzmir’de bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mavi Kod uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve yapılan iyileştirmelerin retrospektif
incelemesi ile yapılmıştır. Çalışmada Mavi kod çağrı formları, Düzeltici-Önleyici faaliyet raporları, Acil Çağrı Kod Sistemleri Uygulama
Talimatı, toplantı kayıtları, ilgili firmanın sistem kayıtları, 3 aylık raporlar değerlendirmeye alınmıştır. Mavi kod uygulamalarında olay
yerine ulaşım sürelerinin 3 dakikayı geçtiği ve bu sürenin uzamasında hastane alanının genişliği büyük etken olarak görülmüştür. Mavi
kod ekibinin olay yerine ulaşma süresi ortalaması 2010 yılı 7 dakika
20 saniye, 2011 yılı 7 dakika, 2012 yılı 6 dakika 10 saniye, 2013 yılı
6 dakika 28 saniye, 2014 yılı 5 dakika 17 saniyedir. Araştırma dönemini kapsayan 2010-2014 yılları arasında uygun olarak yapılan
çağrı sayısı 1960, uygunsuz çağrı sayısının 199 olduğu görülmüştür.
Yıllara göre bakıldığında yapılan iyileştirmelerle uygunsuz çağrı sayısının 2014 yılında ‘0’ olduğu görülmüştür. Bu çalışma göstermiştir
ki yapılan iyileştirmelerle mavi kod uygulamasının etkinliği artmış ve
hasta güvenliği üzerine büyük katkı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Mavi Kod, Acil Çağrı Kod Sistemi, Kalite

Code Blue; is early warning and guidance system to ensure
interference with cardiac and respiratory revial with a standard
method to determine the response of the respiratory system
quickly and safely by trained and experiences staff for a patient
who is in the case of cardiopulmonary arrest.This study was made
in order to increase the effectiveness of the Code Blue processing
between 2010 and 2014 years in a training and searching
hospital which has got 1100 beds in İzmir, with a retrospective
analysis of the encountered problems in Code Blue improvements
and committed upgrades.In the study,Code Blue call forms,
Corrective-Preventice activity reports,Emergency Call Code Systems
Application Instruction,conference records,the system records of
the related company, quarterly reports were evaluated.In Code
Blue Applications ,arriving period to venue is more than 3 minutes
and the wide of hospital area was seen as a major factor for this
prolongation of this period.The average of time to arrive the venue
of Code Blue team is 7 minutes 20 seconds in 2010,7 minutes in
2011,6 minutes 10 seconds in 2012,6 minutes 28 seconds in 2013,5
minutes 17 seconds in 2014.It was seen that appropriate call
numbers are 1960, inappropriate call numbers are 199 by covering
the investigation period between 2010 and 2014 years.If we look
by years,we can see that inappropriate call number is ‘’0’’ in 2014
because of upgrades.This study showed that the effectiveness of
the application of Code Blue increased with upgrades and that was
contributed over of patient safety .
Keywords : Code Blue, Emergency Code System,Quality
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PROBLEMS AND THE BLUE CODE OF PRACTICE
IMPROVEMENTS
Mavi Kod; kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın hızlı
ve güvenli biçimde, eğitimli ve deneyimli personel tarafından, kalp SUMMARY
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ÖZET

SONUÇ
Hastanemizde 2010 – 2014 yılları arasındaki Mavi kod çağrısının 2159 adet olduğu, uygunsuz çağrıların 2010 yılında 62
adet olduğu bunun sonucunda yapılan bilgilendirmeler, eğitimler, düzeltici – önleyici faaliyetlerle 2014’te uygunsuz çağrı
sayısının 0’a düştüğü görülmüştür. 2010 yılında vakaya ulaşma süresi ortalamasının 7dk 20sn olduğu, yapılan iyileştirmeler sonucunda 2014 yılında bu sürenin 5dk 17sn’ye düşmüş olduğu görülmektedir. Yapılan bu çalışma ile Kalite Yönetim
Birimi’nde iyileştirme çalışmalarının yapılması hizmet kalitesini arttırmıştır.

KAYNAKLAR
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(kalite.saglik.gov.tr,2011)

2.

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları
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Anne, bebek ve ailenin sağlığının korunması ve geliştirilmesinde
önemi olan doğum sonu dönem; ailede fiziksel, sosyal ve duygusal
değişimlerin meydana geldiği altı haftalık süreyi kapsayan gelişimsel geçiş dönemidir. Bu dönemde annenin ve bebeğin bakımına
yönelik gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu gereksinimler doğrultusunda bakım, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
önemlidir.

SCHOOL POSTPARTUM MOTHERS GIVEN IN
THE EVALUATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES
PLANNED: "CONSCIOUS MOTHER OF THE HEALTHY
GENERATION"
SUMMARY

Bu çalışma, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesinde “Bilinçli Annelerden Sağlıklı Nesillere”adıyla başlatılan lohusalık okulunda annelere
verilen eğitimin etkinliğini ölçmek amacıyla yapılmış randomize
kontrollü deneysel bir araştırmadır.

Mother, baby and the families health care and improvement is
strongly connected with the postpartum period consisiting the 6
weeks after the birth as an important developmental transitional
stage for the changes in the physical , social and emotional status
of the families. We should determine the needs of the mothers
and the babies and this should guide the support, education and
counseling.

Araştırma, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesinde doğum yapan ve
araştırmaya katılmayı kabul eden 140 lohusa ile yapılmıştır. Verile,
Tanımlayıcı Özellikler Formu ve Hastane Taburculuğuna Hazır Oluşluk ve Yeni Doğum Yapmış Anne Formu kullanılarak toplanmıştır.

Our study is started with an educational programme named as
‘Healthy Generations by the Concious Mothers’’ and performed
in Manisa Turgutlu States Hospital, and quantification of the
programmes efficacy as a randomized controlled study.

Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programında değerlendirilmiştir.
Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, Ki-Kare Testi ve Bağımsız iki Grup t Testi kullanılmıştır.

Research is performed with the 140 puerperas which gave birth in
Manisa Turgutlu States Hospital and whom accepted to be within
our study. The datas are collected with the descriptive characteristics
forms, “Patients readiness for discharge and new birth given mother
forms” .

Araştırmaya katılan lohusaların yaş ortalamasına bakıldığında, deney gurubunun 27.59±5.61, kontrol gurubunun 27.24±5.60 olarak
bulunmuştur. Araştırmaya katılan lohusaların deney gurubunun
“Hastane Taburculuğuna Hazır Oluşluk Ölçeği-Yeni Doğum Yapmış
Anne Formu” toplam puanı 171.44±6.65, kontrol gurubunun toplam
puanı 146.37±15.46 olarak bulunmuştur, bu fark istatistiksel olarak
anlamlıdır (p=0.00).
Anahtar Kelimeler: Lohusa, Eğitim, Hastane Taburculuğuna
Hazır Oluşluk-Yenidoğum Yapmış Anne Fornu

The datas were evaluated with SPSS 15.0 stastistical programme.
The analyses were made as percentages, mean values, independent
samples t test and Ki Square tests.
The puerperas mean age was 27.59±5.6 in the intervention
group and 27.24±5.60 in the control group. The intervention
groups ‘New birth given mother forms and patients readiness for
discharge forms’ scores are 171.44±6.65,inspect the control groups
were146.37±15.46 which was found to be statistically significant
(p=0.00).
Keywords : Puerpe, Education, Patients readiness for discharge
and new birth given mother forms

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmamıza göre doğum sonu lohusalara verilen eğitimin taburculuğa hazır oluşluğu etkilediği, lohusa okuluna katılanların hazır oluşluk puanının, lohusa okuluna katılmayanlardan yüksek olması verilen eğitimin amacına ulaştığını ve etkin
olduğunu göstermektedir denilebilir. Doğum öncesi dönemde gebe okullarıyla verilen eğitimin, doğum sonu dönemde
de lohusa okullarıyla planlı bir biçimde verilmesi, bu eğitimin içeriğinin kişisel ihtiyaç ve isteklere uygun oluşturulması ve
yaygınlaştırılması uygun olacaktır. Doğum sonrası taburculuk işlemlerinin sağlanmasında bireysel planlamalar yapılması
gereklidir bunda da taburculuğa hazır oluşluğu değerlendirmek bilimsel bir yaklaşım katmış olacaktır. Çalışmanın değişik
sosyokültürel özellikte ve farklı postpartum dönemlerde yapılması değişik sonuç ve fikirlerin üretilmesini sağlayabilir.
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Literatürde de görüldüğü gibi anne ve çocuk sağlığını önemli derecede etkileyen lohusalık döneminde verilecek; ihtiyaca
uygun ve kapsamlı eğitim sağlığın korunması ve geliştirilmesi için önemli bir hizmet olacaktır. Bu hizmetin tüm sağlık
kurumlarında yaygın olarak kullanılmasını sağlamak hem farkındalık yaratacak hem de hizmet kalitesinin benzer olması
nedeni ile verimlilik ve kalite açısından uygun olabilecektir. Yaptığımız çalışmada amacımız sağlıklı doğum, sağlıklı anne
ve sağlıklı bebekler olup daha kapsamlı ve çeşitli çalışmalar için yol gösterici olabilecektir.
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ÖZET
Hemşire insan gücünün etkin ve verimli kullanımının önemi; iş ile
ilgili doğru zaman standartlarını saptayarak sunulan hizmetin niteliğini ve hastanelerin verimliliklerini artırarak sağlamaktır. Hastanelerin personel istihdam seviyeleriyle iş yükleri her zaman dengeli
değildir. Genellikle hastanelerde iş yükü dengelenemediğinde, personel sayısını arttırmak gerektiği düşünülür. Bu durum işlerin yoğun
olmadığı zamanlarda boş oturan personel sayısının ve bu doğrultuda hastanenin personel maliyetlerinin artmasına neden olur. Bu çalışmada, göğüs hastalıkları kliniğinde çalışan hemşirelerin yaptıkları
tüm işlemler kayıt altına alınarak yapılan işler kategorileştirilmiştir.
Çalışan hemşirelerin, fiziksel ve zihinsel yüklenmesine neden olan
iş özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Günlük yapılan tüm işlemler
bir gözlemci tarafından bir kez kronometreyle ölçülerek kayıt altına
alınmıştır. Hastayla direk ilgili işlemlerde bir hastada yapılan işlemin ortalama süresi hesaplanmıştır. Hemşirelik hizmetlerinin hasta
bakımına yönelik uygulamaların beklenen düzeyde olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, iş yükü, hasta

AN EXAMPLE ABOUT WORKLOAD AT NURSES IN
PULMONOLOGY CLINIC
SUMMARY
The importance of the effective and efficient use of the nursing
manpower; the right time standards with respect to the work of the
service provided by increasing their productivity and the quality of
hospitals. Hospitals staff employment levels is not always balanced
workloads. Typically, when workload isn’t balanced, the necessity of
enhancement the number of staff is believed. This condition, causes
increase the number of staff who sitting empty when there is less
work and accordingly enhancement the cost of hospital staff. In this
article, all transactions of clinic nurse working in Pulmonology unit
are registered under the category. Working properties which cause
physical and mental workload is tried to determine. All of the daily
works are recorded with measuring a stopwatch by an abserver. The
average time of the direct application for a patient is calculated. In
conclusion; applications for patient’s care in nursing services is not
expected levels.
Keywords: Nurse, workload, patient

SONUÇ VE ÖNERİLER
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hemşire iş gücü yetersizliği olmasına rağmen, hemşireler kendi işleri dışında birçok işle uğraşmaktadır. Bu durum hemşirelerin zamanlarını verimli bir şekilde kullanılmasına engel olmaktadır (Göçmen
Avcı ve ark.2013). Mousavifar ve Nazari’nin çalışmasında hemşirelerin kendi işlerinden çok telefona yanıt verme, ilaç ve
malzeme temini gibi işlerle uğraştığını göstermiştir.
Literatürde hastane verimliliğini düşüren bir diğer neden, hemşire insan gücünün dengesiz dağıtımı ve yanlış kullanımı
olarak belirtilmektedir (ICN, 2006; Bilazer ve ark., 2008; Panknin, 2012). Yapılan çalışmalarda, hemşirelerin doğrudan
hasta bakımından çok, ilaç-malzeme sağlama, telefona yanıt verme; önerilen reçeteleri yazma, birim giriş-çıkışlarını kontrol etme gibi dolaylı bakım uygulamalarına daha çok zaman ayırdıkları; çalışma sürelerinin en az yarısını dolaylı bakım
uygulamaları ile geçirdikleri saptanmıştır (Sağlık Hemşirelik Yönetim Dergisi,2015). Bu durum hem hasta bakım kalitesini
hem de hemşirelerin fiziksel ve psikolojik sağlığını etkilemektedir. Kabul edilemez çalışma koşulları nedeniyle hemşireler,
erken yaşta emekli olmakta ya da başka mesleklere yönelmektedir (ICN, 2007).
Çalışmamızda 41 yataklı göğüs hastalıkları kliniği için oluşturulan Hemşirelik Uygulama Listesine, günlük gerçekleştirdikleri tüm işlemleri kayıt etmeleri istenmiştir. Rutin dışı oluşan işler dahil iş olarak gerçekleştirilen tüm işlemler kayıt altına
alınmıştır. Klinik genellikle %100 doluluk oranına sahip, fiziksel özellikleri iyi kabul edilen bir kliniktir.
Hafta içi 10 iş günü için yapılan işlemlerde en uzun işlem yatağa bağımlı, refakatçisi olmayan 1(bir) hasta için ayrılan süredir. Yatağa bağımlı hasta için tüm hemşirelik hizmetleri yerine getirilmeye çalışılmıştır. Hastanın yemeğinin yedirilmesi,
giysisinin değiştirilmesi, yatak çarşaf nevresim değişimine yardım edilmesi, alt temizliğinin yapılarak hasta bezi kullanılması, vücut temizliğine yardım edilmesi gibi.. Üç günlük yatışı olan bu hastanın en uzun süreli işlemi 76 dakikadır. Günde
ortalama 2 hastanın fenalaştığı ve yapılan müdahale süresinin hasta başına ortalama 35 dakika olduğu görülmüştür.
Arrest gelişen bir hastada süre 55 dakika sürmüştür.
Göğüs hastalıkları kliniği için gerçekleşen fiili işlemlere göre; 08-16 hafta içi mesai saatleri için 2 hemşirenin ihtiyaç olan
bölümlere aktarılması gereklidir. 16-24 Saatleri arasındaki çalışılan iş yüküne göre 1 hemşirenin fazla olduğu tespit edilmiştir. Fazla çıkan bu hemşire saatinin bu zaman dilimi için tolere edilebilecek bir fazlalık olduğu kabul edildi.
Hafta İçi 24-05:30 Saatleri arasındaki çalışılan iş yüküne göre; 3,5 hemşire fazla olarak çıkmıştır. Klinikteki günlük fenalaşan hastaların ortalama 2 olması göz önüne alındığında bu zaman dilimi için 1(bir) hemşirenin ihtiyaç olan bölümlere
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kaydırılması gerekir. Hafta İçi 05:30-08:00 Saatleri arasındaki çalışılan iş yüküne göre; 1.3 hemşire fazla olarak görülmektedir. Zaman dilimi açısından bakıldığında nöbet sonuna doğru yorgunluk, dikkat azalması göz önüne alınarak sayının
azaltılmaması uygun görülmüştür.
Hafta Sonu, hemşire sayısı 4(dört) olarak belirlenmiştir. 08:00-16:00 Saatleri arasındaki çalışılan iş yüküne göre en az
1(bir ) hemşireye ihtiyaç duyulmaktadır. Hafta Sonu 16:00-24:00 Saatleri arasındaki çalışılan iş yüküne göre ise 2 hemşirenin fazla olduğu görülmüştür. Kliniğin genel durumu göz önüne alındığında 1(bir) hemşirenin ihtiyaç olan bölüme kaydırılması uygun bulunmuştur. Hafta Sonu 24:00-05:30 Saatleri arasındaki çalışılan iş yüküne göre; tek hemşire iş yükünü
karşılayabiliyor şeklinde görülse de hastların fenalaşması durumu göz önüne alınarak 1(bir ) hemşirenin bu saatler için
ihtiyaç olan bölüme kaydırılması uygun bulunmuştur. Hafta Sonu 05:30-08:00 Saatleri arasındaki çalışılan iş yüküne göre;
1,6 hemşirenin fazla olduğu görülmüştür. Ancak; zaman dilimi açısından bakıldığında nöbet sonuna doğru yorgunluk,
dikkat azalması göz önüne alınarak sayının azaltılmaması uygun görülmüştür.
Genel olarak görev kategorilendirmesi yaptığımızda klinik hemşirelerinin:

3. Hekimle Telefonla İletişim,
4. Danışma-bilgilendirme yönlendirme,
5. Kayıt,
6. Tranfer-hareket işleri yaptığı gözlemlenmiştir.
1.

Doğrudan Hasta bakımı: Hastayla hemşirenin elle ya da sözle direk temasının olduğu işler kabul edilmiştir. 08:0016:00 mesaisi için toplam 1286.36 dakika bu da toplam mesainin %35.7 sine tekabül etmektedir.

2.

Dolaylı hasta bakımı: Hasta başı hemşire viziti, nöbet teslimi, gözlem ve takip formlarının doldurulması, ilaç kontrolleri işlemlerini kapsar için 08:00-16:00 mesaisi için günde ortalama 726,01 dakika dır. Buda toplam mesainin
%20 sine tekabül etmektedir.

3.

Hekimle Telefonla İletişim: Doktora bilgi verme genellikle 16.00 mesaisinden itibaren ve hafta sonu mesailerinde
gerçekleşmektedir.

4.

Danışma-bilgilendirme yönlendirme: Desk başında ya da hemşire odasında hasta yakınlarının bilgilendirilmesi,
yönlendirilmesi. 08:00-16:00 mesaisi için günde ortalama 6 dakika dır. %0,16 ya tekabül etmektedir.

5.

Kayıt: Hasta dosyasının doldurulması, kalite dokümanlarının doldurulması, istemlerin yapılması elektronik ya da
elle yazılarak yapılan tüm kayıtları kapsar. 08-16.00 mesaisi için ortalama 410,6 dakika kayıt işlemi yapılmıştır.
Günde ortalama %11,40 ı kayıt işlemleridir.

6.

Tranfer-hareket: Hastanın görüntüleme ve bazı tetkikler için klinikten başka bir yere götürülmesi esnasında hemşirenin eşlik etmesi ve eczaneden ilaç malzeme alımı işlerini kapsar. 08:00-16:00 mesaisi için toplam 179,3 dakikadır. Toplam mesainin ortalama %5 ini hemşirelerin hareket halindeki işlemleridir.
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1. Doğrudan Hasta bakımı,

Ülkemizde de Ekizler ve ark. çalışma sonuçları, bizim çalışmamızı destekler niteliktedir. Ekizler ve ark. hemşirelerin zamanlarının %39,5’ini doğrudan bakım, %60,5’ini doğrudan olmayan bakım aktivitelerine ayırdıkları görülmüştür.
Hemşirelik iş ve işlemlerinin doktorun verdiği tedaviyi yapmak dışında maalesef profesyonel hemşirelik uygulamalar
olmadığı kabul edilebilir.
Klinik hemşiresi hastaya yakın, ilgili ve kabul edici davranmalı, temel görevini doktora yardım etme ya da refakatçinin
rolünün oynamak değil, hastaya yardım olduğunu unutmamalıdır. Hemşirelik mesleğinde iş yükü çalışmalarının çok fazla
olmaması meslek mensuplarının işlerinin dışında çalışmalarını artırmaktadır. Bu çalışmaların özellikle yönetici hemşireler tarafından yapılarak insan kaynaklarının verimli ve etkin çalışmalarına destek olmaları sağlanmalıdır. Hasta sınıflandırılması yapılarak, hasta bazlı hemşirelik uygulamaları olmalıdır. 24 saatlik nöbet uygulamalarının kaldırılarak en fazla 16
saatlik nöbetler haline getirilmesi önemlidir. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde bu sürenin 12 saati geçmemesi gereklidir. Hastanede yatarak tedavi edilmenin en önemli etkeni hemşirelik hizmetleridir.
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KLİNİK LABORATUVARLARDA NUMUNE RED NEDENLERİNİN DETAYLI ANALİZİ
Mahmut BOZKURT1, Hakan AYYILDIZ1, Mehmet KALAYCI1
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı

1

Bu çalışmadaki amaç; Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında her ay detaylı bir şekilde yapılan numune red
analizleri sonucunda ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözüm
yollarının incelenmesiyle, ülkemizdeki diğer klinik laboratuvarların
numune red oranının azaltılmasına katkı sağlamaktır.
Çalışmada Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında Mayıs 2015- Ekim 2015 tarihleri arasında detaylı bir
şekilde yapılan numune red analizleri incelenmiştir. Temmuz 2015
döneminde yapılan analizde sedimentasyon tüplerindeki sorun
nedeniyle numune red oranının laboratuvarın belirlediği hedef değerin üzerinde olduğu, sedimentasyon tüplerinin değiştirilmesiyle
takip eden aylarda numune red oranında ciddi bir azalma olduğu
tespit edildi.
Bu çalışma, laboratuvar uzmanlarının sorunları ortaya çıkaracak
şekilde numune red analizlerini yapmalarını, ilgili sağlık personellerinin eğitimleri yanısıra kullanılan örnek tüplerinin kalitesine ve
depolama şartlarına da dikkat etmeleri gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Numune, Red, Analiz

DETAILED ANALYSIS OF REASONS FOR SAMPLE
REJECTION IN CLINICAL LABORATORIES
SUMMARY
In clinical laboratories, studying samples of patients is a highly
complex process requiring multidisciplinary approach. In laboratory
practice, these processes are generally defined as pre-analytical,
analytical and post-analytical processes. One of the pre-analytic
procedures is sampling acceptance or rejection.
In this study, it was aimed to contribute reducing sample rejection
rates of clinical laboratories in our country by investigating
problems and solutions identified as a result of detailed sample
rejection analysis in Elazığ Training and Research Hospital in a
monthly manner.
In this study, monthly sample rejection analyses performed between
May, 2015 and October, 2015 in biochemistry laboratory of Elazığ
Training and Research Hospital were evaluated. It was found that
sample rejection rate was above pre-defined target level due to a
problem in sedimentation tubes in July, 2015 and that a significant
reduction was achieved in sample rejection rate by replacing
sedimentation tubes.
This study indicates that laboratory specialists should performed
sample rejection analysis that can reveal problems and pay
attention to sample tube quality and storage conditions in addition
to training of staff.
Keywords: Sample, Rejection, Analysis

BULGULAR VE SONUÇ
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Klinik laboratuvarlarda hasta örneklerinin çalışılması oldukça
kompleks bir süreç olup multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Laboratuvar pratiğinde bu süreçler genel olarak preanalitik, analitik ve
postanalitik süreçler olarak tanımlanır. preanalitik süreçte yer alan
işlemlerden birisi de numune kabul ve ret işlemleridir.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Bu çalışmada, Mayıs 2015- Ekim 2015 tarihleri arasındaki 6 aylık dönemde Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarına teslim edilen 283.982 adet numunenin red analizleri incelenmiştir.
Tablo 1’de Mayıs 2015-Ekim 2015 tarihleri arasında yapılan aylara göre total red analizleri verilmiştir. Tablo 2’ de Temmuz
2015 ayındaki red edilen numunelerin birimlere göre analizi verilmiştir. Numune türlerine göre aylık red analizleri ise
tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 1’de görüldüğü gibi total numune red oranının en fazla olduğu Temmuz 2015 döneminde laboratuvara 48.444
adet numunenin teslim edildiği, bunlarda 272 numunenin red edildiği ve total numune red oranının % 0.56 olduğu görülmektedir.
Tablo 2’ye baktığımızda red edilen örneklerin büyük bir kısmının uygunsuz seviyeli (düşük/yetersiz veya yüksek seviye) ve
pıhtılı numunelerden oluştuğu görülmektedir.
Sadece tablo 1 ve tablo 2’yi incelediğimizde total numune red oranının 0.56 gibi bir değerle laboratuvarın belirlediği
hedef değerin üzerinde olduğu, red edilen örneklerin büyük bir kısmının uygunsuz seviyeli ve pıhtılı numunelerden
oluştuğu anlaşılmakla beraber red edilen bu örneklerin hangi örnek tüplerinden kaynaklandığı anlaşılamamaktadır. Numune türüne göre red analizinin yapıldığı tablo 3’ü incelediğimizde ise Temmuz ayında red edilen 272 numuden117’sinin
sedimentasyon tüplerine ait olduğu, sedimentasyon tüplerindeki red oranının % 4.78 gibi yüksek bir değerde olduğu,
dolayısıyla sedimentasyon örneklerindeki bu yüksek red sayısının, total numune red oranını arttırdığı görülmektedir.
Sedimentasyon tüplerindeki bu yüksek red sayısının nedeni araştırılırken, özellikle tek bir numune türünde red oranının ciddi bir şekilde artmış olması sorunun personel kaynaklı hatadan ziyade kullanılan sedimentasyon tüplerinde
olabileceğini düşündürtmüştür. Kan alma biriminde yerinde yapılan gözlem ve kan alma personellerinin verdiği bilgiler
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doğrultusunda; tüplerin istenilen seviyeye kadar dolmadığı belirlenmiştir. Sedimentasyon tüplerindeki bu sıkıntı tüplerin
üretim aşamasından kaynaklanabileceği gibi, tüplerin uygun olmayan koşullarda transportundan veya muhafazasından
da (yaz aylarında sıcak ortamda tüplerin içindeki negatif basıncın azalması nedeniyle tüpün içerisine yeteri kadar kanın
alınamaması) olabileceği kanaatine varıldı.

Sedimentasyon tüplerinin değiştirilmesiyle numune red oranının ciddi bir şekilde azalmış olması, laboratuvar uzmanlarının numune red analizini yaparken ilgili sağlık personellerinin eğitimleri yanı sıra kullanılan örnek tüplerinin kalitesine ve
depolama şartlarına da dikkat etmeleri gerektiğini göstermektedir. Nitekim, Aydın ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada,
tüm hemşirelere laboratuvara gönderilecek örneklerin alımı ve transferi konusunda eğitim verilmesine rağmen, eğitim
sonrası dönemde hemogram ve kan gazı tüplerinde red oranının, eğitim öncesi döneme göre arttığını ve bu eğitimin
preanalitik hata oranlarını azaltmadığını ifade etmektedir (Aydın ve ark., 2014: 293). Bu çalışmada olduğu gibi eğer kullandığınız örnek tüplerinde sorun varsa bu sorunun tek başına eğitimle çözülmesi mümkün değildir.
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Tüpleri tedarik eden firma ile yapılan görüşmeler sonucu tüplerin değiştirilmesiyle birlikte yeni sedimentasyon tüplerinin
istenilen seviyeye kadar kanla dolduğu görüldü. Ağustos 2015 dönemi için yapılan numune red analizini incelediğimizde
total red edilme oranının %0.37’ye, numune türüne göre red oranına baktığımızda ise sedimentasyon tüplerindeki red
oranın % 1.73’ ya düştüğü görüldü. Eylül ve Ekim 2015 aylarındaki sonuçlar da Ağustos ayına benzer şekilde düşük bulundu.
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Özetle, Laboratuvar uzmanları numune red analizlerini yaparken; numune red nedenleri, red edilen numunelerin birimlere göre dağılımları, red edilen numunelerin total sayısı ve total red edilme oranı yanı sıra, numune türüne göre red sayısı ve red oranlarını da hesaplamalıdır. Red oranını azaltmak amacıyla da, numune alma ve transportunda görev yapan
personellerin eğitimlerine ilaveten, kan almada kullanılan örnek tüplerinin kalitesi, son kullanma tarihleri ve depolama
şartlarınıda sürekli olarak kontrol etmelidir. Unutulmamalıdır ki sorunun doğru bir şekilde ortaya konulması ve buna
göre gerçekçi çözümlerin üretilmesi numune red oranını azalmada en etkili yol olacaktır.
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2

naklarının araştırılması amacıyla planlanmıştır. Bu amaçla, 2014
yılının birinci ve ikinci altı ayını kapsayan dönemler için ambulans
servisi çalışanlarına “Çalışan Memnuniyeti Anketi Uygulama Usul ve
Esasları” temel alınarak anket uygulanmıştır. Anket verileri bilgisayar ortamına girilerek değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları 112
ambulans servisi çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği, kurumsal aidiyet, yönetim ile ilişkiler, ödüllendirme gibi konulardaki bazı eksiklik
ve yetersizliklere rağmen işlerinden ve çalışma koşullarından genelde memnun oldukları söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Çalışan memnuniyeti, 112 Ambulans servisi,
Ambulans çalışanları

The aim of this study is to determine the ambulance employee
satisfaction level and analyse the possibilities of improving
it. For this purpose, a questionnaire was conducted to the
ambulance employees based on the “Employee Satisfaction Survey
Implementation Procedures and Principles” in the first and the
second half of 2014. The collected data were evaluated via electronic
environment. Based on this evaluation it may be concluded that
112 ambulance service employees are satisfied with their job
and working conditions in general despite some inadequacies of
particular issues such as patient and employee safety, instituonal
belonging, relations with administration, and rewarding.
Keywords: Employee satisfaction, 112 Ambulance service,
Ambulance staff

Diğer hizmet sektörlerinde olduğu gibi sağlık sektöründe de çalışanların yaptıkları işten, iş ortamı ve iş ilişkilerinden,
başarı değerleme ve takdir sisteminden memnuniyetleri iş verimliliğinin yanında verilen hizmetin kalitesi dolayısıyla da
müşteri memnuniyeti konusunda doğrudan belirleyici olmaktadır.
Bu çalışmada, 112 ambulans servisi çalışanlarında çalışan memnuniyeti konusu Adana ili özelinde araştırılmıştır. Bu kapsamda çalışan personelden anket yoluyla derlenen veriler analiz edilerek, memnuniyet düzeyleri ve bunda etkili faktörler
belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırma bulguları, 112 ambulans servisi çalışanlarının iş memnuniyetlerinin arzu edilen düzeyde olmadığını göstermektedir. Bunda, işin niteliği gereği oldukça yoğun ve stresli koşullar altında hizmet verilmesinin de etkili olduğu söylenebilir. Nitekim Adana ili 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının sadece üçte biri çalıştıkları kurumdan ayrılmayı hiç
düşünmediğini, diğerleri ise ya her zaman ya da bazen düşündüğünü belirtmişlerdir. Bu durum kurumsal ve örgütsel
bağlılığın zayıf olduğunu göstermektedir. Memnuniyetsizlik derecesi kadınlarda erkeklere göre biraz daha fazladır. Medeni durum ile memnuniyet derecesi arasındaki ilişki çok anlamlı bulunmamış olmakla birlikte bekarların biraz daha az
memnun oldukları söylenebilir.
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THE SATISFACTION OF 112 AMBULANCE SERVICE
STAFF: THE CASE OF ADANA PROVINCE
Bu çalışma, Adana ili ambulans servisi çalışanlarının moral, motivasyon ve memnuniyet düzeylerinin belirlenerek iyileştirilmesi ola- SUMMARY

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Çalışmada memnuniyet düzeyleri meslek grupları itibariyle de araştırılmış ve aralarında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Her iki dönemde de hemşireler memnuniyet derecesi en yüksek olan meslek grubunu oluşturmakta, bunu
doktor ve şoförler izlemektedir. Çalışan memnuniyeti en düşük olan meslek grubu ise paramedik ve ATT olarak belirlenmiştir. 112 çalışanlarında memnuniyetsizliği artıran hususların başında fiziksel saldırı başta olmak üzere iş ortamından
duyulan güvenlik kaygıları ve başarıların yeterince takdir edilmediği ve/veya edilmeyeceği düşüncesi gelmektedir. İş ve
çalışma ortamıyla ilgili karar alma süreçlerine çalışanların yeterince dahil edilmemeleri, iş memnuniyetini olumsuz etkileyen diğer önemli bir faktör olarak belirlenmiştir. Burada sevindirici olan incelenen dönemde çalışan memnuniyeti
konusunda etkili olan faktörlerin hemen hepsinde iyileşme yönünde bir gelişmenin olmasıdır. Buradan hareketle, Adana
ili 112 acil sağlık hizmetlerinde, özellikle çalışan güvenliği ve başarının takdiri konularında gerekli düzenlemelerin yapılması halinde, önümüzdeki yıllarda çalışan memnuniyetinin artırılabileceği, bunun da iş verimliliği ve hizmet kalitesine
yansıyacağı söylenebilir.
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unvan, çalışma saatleri ve şiddet uygulayıcının cinsiyet özelliklerine
göre dağılımını incelemektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak
ikincil verilerden yararlanılmıştır. Veriler, 2012 yılının Haziran ayı
ile 2015 yılı Eylül ayı arasında görülen ve Sakarya ilinde beyaz kod
kapsamında gerçekleştirilen kayıtlardan oluşmaktadır. Çalışmada
örneklem seçilmeden bu sürede kaydedilen 438 vakanın tamamı
araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı
istatistiksel yöntemlerin yanı sıra Ki-kare analizi ve Cramer’s V analizinden yararlanılmıştır. Veriler %95 güven aralığında (p=0,05) analiz
edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, şiddet olaylarının %69,4’ü
sözel ve 30,6’sı fiziksel şiddet olarak gerçekleşmiştir. Şiddet olayları
daha çok (%59,8) kurum yetkilileri tarafından rapor edilmektedir.
Vakaların büyük bölümü hastanelerin (%77,9); poliklinik (%36,1) ve
acil servislerinde (%32,9) görülmektedir. Erkekler daha çok fiziksel,
kadınlar ise sözel şiddete maruz kalmaktadır. Şiddet olayları daha
çok hekimlere gösterilmektedir. Erkek saldırganlar daha çok fiziksel, kadınlar ise sözel şiddet uygulama eğilimindedir. Şiddet olayları
daha çok hizmetin yoğun olarak sunulduğu gündüz vakitlerinde (0816) gerçekleşmektedir. Sonuç olarak şiddet olayları daha çok hizmetin yoğun olduğu birim ve saatlerde meydana gelmektedir. Şiddetin
önlenmesi için hasta ve yakınlarına hizmet sunumuna ilişkin bilgilendirme yapılmalı ve hizmet sunum alanlarının fiziksel koşulları
iyileştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Şiddet, İşyeri şiddeti, Sağlık çalışanları

The aims of this study are to analyze size of violence and distributions
of violence as genders, positions, working hours of the health
employees who were victims of violence, and to analyze distribution
of aggressor genders of violent. In this study, secondary data was
used to as data collection tool. Data were consists of recordings
made under white code in Sakarya, between September 2015 and
June of the year 2012.This study was included all of the 438 records
in this time without sample selected. Descriptive statistical methods,
Ki-Square Analysis and Cramer’s V Analysis were used in statistical
analyzes of data. Analyses were performed in 95% confidence
interval (p=0.05). According to the results of the study, violence
events were occurred 69.4% verbal and 30.6 % physical violence.
Violence events were reported by the institution officials (59.8%).
Majority of the violence events were seen in hospitals; in polyclinics
(36.1%) and in emergency services (32.9%). Men were more exposed
to physical violence, and women were verbal violence.Violence
against doctors was shown more often. While male attackers were
more prone to physical violence, women attackers were more prone
to verbal violence. Violence events were more occurrences in working
hours (08.00-16.00) in which were consisting of more services. As
a result, the violence have occurs more intense service units and
hours. In order to be protected from violence, patients and their
relatives should be informed about the service process and physical
conditions of service areas should be improved.
Keywords: Violence, workplace violence, health workers
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Çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma durumları, sağlık çalışanlarında şiddetin boyutu, şiddetin cinsiyet, SUMMARY
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ÖZET

SONUÇ
Sağlık çalışanlarının işyerlerinde şiddete maruz kaldıkları gerçeği gün geçtikçe artarak devam etmektedir. Sakarya ilinde
2012 Haziran ayından 2015 Eylül Ayına kadar gerçekleşen vakalardan beyaz kod işlemi gören toplam vaka sayısı 438’dir.
Bildirilen şiddet vakalarının büyük bir bölümü (%59,8) kurum yetkilileri, %38,8’i şiddet mağdurları tarafından bildirilmiş
olup; kayıtlarda 6 şiddet vakasının (%1,4) kim tarafından bildirildiği kayıtlarda yer almamaktadır.
Çalışmada kullanılan ikincil verilerin analizinden, vakaların %30,6’sı fiziksel, %69,4’ü ise sözel şiddet olarak gerçekleştiği
belirlenmiştir. Benzer sonuçlar başka çalışmalarda da bulunmuştur. Örneğin Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan bir çalışmada son bir yıl içinde şiddete maruz kalanların %59’nun sözel şiddete uğradığı, %26,5’inin fiziksel
şiddete uğradığı belirtilmiştir.(Gökçe ve Dündar 2008). Ki-Kare analizi sonuçlarına göre, erkeklerde fiziksel şiddet daha
fazla görülmesine karşılık; kadınlarda sözel şiddet oranı daha yüksektir. Bununla birlikte cinsiyet ile şiddete maruz kalma
arasında zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Bu sonuç, şiddete maruz kalmada cinsiyetin önemli bir faktör olmadığını göstermektedir.
Çalışmada şiddet vakalarının hangi kurumlarda ve birimlerde görüldüğü incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, şiddet vakalarının %77,9’u devlet hastanelerinde, %14,6’sı aile sağlığı merkezlerinde, %5,0’ı 112 istasyonlarında ve %2,5’i ağız
ve diş sağlığı merkezinde meydana gelmiştir. 2000 yılında yapılan başka bir çalışmada sağlık çalışanlarının çalıştıkları kurumlara bakıldığında, üniversite hastanesi, SSK hastanesi ve özel sağlık birimlerinde çalışanlarda şiddete uğrama oranı,
birinci basamak ve devlet hastanesine göre daha düşük bulunmuştur (Ayrancı, 2002: 151). Bu sonuçlar şiddet vakalarının
yoğun olarak tedavi hizmet birimlerinde görüldüğünü ortaya koymaktadır.
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Hizmet birimleri itibari ile şiddet vakaları incelendiğinde şiddetin en fazla poliklinik (%36,1) ve acil servislerde (%32,9)
meydana geldiği ve bunları kliniklerin (%15,9) izlediği görülmektedir. Bu birimlerin tamamı sağlık çalışanlarının hastalarla
yoğun bir şekilde iletişim halinde olması gereken kalabalık hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Buna karşılık şiddet olayları 112 istasyonu veya olay yerlerinde (%4,8), görüntüleme birimleri (%4,8), ameliyathane/yoğun bakımlarda (%1,4) daha
düşük düzeylerde gerçekleşmektedir. Bu birimlerde sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı hasta ya da hasta yakını
sayısı daha düşük seviyelerdedir. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan
bir çalışmada da şiddet olaylarının en çok acil serviste yaşandığı görülmektedir (Yavuz, 2014: 111). Başka bir çalışmada
da şiddet olaylarının %55,3’ünün servislerde ve %36,8’inin yerini belirtmeden hastanede şiddete uğradığını ifade etmiştir
(Alçelik ve diğerleri, 2005:61).

Bu sonuçlar, şiddet olaylarının genellikle yoğun çalışılan kalabalık birimlerde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca,
yapılan bir çalışmaya göre, acil hekimleri şiddet ve genel olarak kontrol edilmeyen atmosferin işlerinin bir parçası olarak görmekte ve bazıları hem kendilerinin hem de birlikte çalıştıkları personelin bu atmosferde büyük işler yapmak için
gerekli yeteneğe sahip oldukları için gurur duymaktadırlar (Kowalenko ve diğerleri, 2012:525). Bu sonuç hekimlerin acil
servislerde şiddeti kabul etmeleri ya da benimsemeleri bakımından önemli bulunmaktadır.
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Angland ve arkadaşları (2014:137) tarafından yapılan bir çalışmada sağlık çalışanlarının gürültülü ve pis kokan kalabalık
koridorlarda hastalara hizmet sunmaya çalışırken saldırıya maruz kaldıklarını ve bu durumun çalışanlarda hayal kırıklığına neden ileri sürmektedirler. Ayrıca, şiddet ve saldırganlığın meşgul, gürültülü ve kalabalık bölümlerde olduğunu
belirten hemşireler, kontrolü sürdürebilmek için güvenlik personeline güvendiklerini ifade etmektedirler.

Şiddete maruz kalan çalışanlar mesleklerine göre incelendiğinde, hekimler şiddete daha çok maruz kalmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre, hekimlerin %25,0’ı (70) fiziksel ve %75,0’ı (210) sözle şiddete; hekim dışı sağlık personelinin %41,3’ü
(57) fiziksel ve %58,7’si (81) sözel şiddete ve doğrudan hizmet sunmakla yükümlü olmayan diğer personelin %30,7’si (7)
fiziksel ve %61,1’i (11) sözel şiddete maruz kalmaktadır. Ayrıca Ki-kare analizi sonuçlarına göre unvanlar ile şiddet arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmaktadır. Ancak bu ilişki düşük seviyelerdedir. Başka bir ifade ile sağlık çalışanlarının unvanları ile maruz kaldıkları fiziksel ve sözel şiddet arasında ilişki vardır, ancak bu ilişkinin düzeyi düşüktür.
Alçelik ve arkadaşları (2005:61) tarafından sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir çalışmada araştırma grubunun %60,3’ü
şiddete maruz kaldığı, ancak şiddete maruz kalanların %92,2’sinin sözel şiddete maruz kaldığı bulunmuştur. Ayrancı ve
arkadaşları (2002:152) tarafından yapılan çalışmada da işyerinde en sık şiddete maruz kalanların pratisyen hekimler
(%67,6) ve hemşireler (%58,4) olduğu bulunmuştur. Başka bir çalışma da ise iş ve meslek gruplarına göre fiziksel şiddet
sıklığına bakıldığında en çok şiddete uğrayan grupların sırasıyla, güvenlik elemanları, hemşireler, bilgi işlem elemanları ve
uzman doktorlar olduğu görülmüştür. (Yakut, 2012 :152) 2010 yılında Adana İlinde yapılan bir çalışmada en çok şiddete
maruz kalan meslek grubunun sırasıyla pratisyen hekim, uzman hekim ve hemşireler olduğu bulunmuştur (Seydaoğlu
ve arkadaşları, 2011: 230).
Şiddet olaylarının günün hangi saatlerinde daha yoğun bir şekilde görüldüğünü ortaya koymak amacıyla günlük çalışma süreleri 00-08, 08-16 ve 16-00 saatleri dikkate alınarak üç grup altında toplanarak incelenmiştir. İnceleme kapsamındaki vakaların %38,5’i fiziksel ve %61,5’i sözel olmak üzere 52’si 00-08 saatleri arasında, %38,5’i fiziksel ve %61,5’i
sözel olmak üzere 284’ü 08-16 saatleri arasında ve 30,6’sı fiziksel ve %69,4’ü sözel şiddet olmak üzere 102’si 16-00
saatleri arasında gerçekleşmektedir. Bu sonuçlar şiddet olaylarının daha çok mesai saatleri içerisinde gerçekleştiğini,
göstermektedir. Ayrıca, Ki kare analizi sonuçlarına göre günlük çalışma süreleri ile şiddet türleri arasında anlamlı, ancak düşük düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. Elbek (2012:163) tarafından yapılan çalışmada da şiddetin en fazla mesai
saatleri içerisinde yaşandığı vurgulanmaktadır. Araştırma sonuçları analiz edildiğinde şiddetin en çok mesai saatleri
içinde (08:00-16:00) içinde olduğu, Özellikle 08-16 saatleri arasında sözle şiddet diğer saatlere göre daha yüksek seviyede gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Hizmet talebinin yoğun olduğu saatlerde şiddet olaylarının daha fazla olduğu
düşünüldüğünde sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılacak risk değerlendirmelerinde kurum ve kuruluşların alacağı
önlemler bu doğrultuda belirlenmelidir.
Yukarıda belirtilen sonuçlar dikkate alınarak sağlık işyerlerinde şiddeti önlemek amacıyla aşağıdaki öneriler geliştirilebilir:
Yapılan bir çalışmada şiddet veya saldırganlığın nedensel faktörü olarak iletişim veya iletişim eksikliği üzerinde durmaktadırlar. Çalışmaya katılan pek çok hasta ya da hasta yakını triyaj ve şiddet ya da saldırganlığın meydana geldiği periyod
arasında hiç bir sağlık çalışanının kendileriyle iletişim kurmadığını belirtmektedirler. Buna karşılık hemşireler, belirli veya
uygun bekleme süreleri konusunda bilgi verebileceklerini, ancak triyajda kendileri dışında başka hemşirelerin de çalıştığını ve diğer hemşirelerin triyaj uyguladığı hastalarını benzer koşullarda olup olmadığını bilmediklerini ve bu sebeple hastalara uygun bekleme süreleri konusunda bilgi veremeyeceklerini ileri sürmektedirler (Angland ve diğerleri, 2014:137).
Bu bulgu şiddetin engellenmesi için iletişimin önemini vurgulaması bakımından önemlidir. Sağlık kuruluşları özellikle
bilgi sistemlerinden de yararlanarak hasta ya da hasta yakınlarına en azından bekleme süreleri konusunda bilgi verebilir.
Sağlık iş yerlerinde güvenlik tedbirleri yeterli bulunmamaktadır. Yapılan bir araştırmada sağlık çalışanlarının %89,7’si
güvenlik tedbirlerini yeterli bulmadığını belirtmişlerdir (Alçelik ve diğerleri, 2005:61). Sağlık çalışanlarına güvenli, iş ortamlarında çalıştıklarını ispat edecek tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda çalışma ekiplerinin yeniden dizayn ederek avantajlı
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ekip üyelerinin yalnız kalmaması, çalışma programlarının aşırı yoğunluğu nispeten azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi vb. tedbirler alınması önerilmektedir.
Şiddete daha çok hizmetlerin halka yüzyüze sunulduğu ve hizmet yoğunluğunun fazla olduğu birimlerde çalışan hekim
ve hemşireler maruz kalmaktadır. Bu birimlerde geniş dinlenme alanlar, bilgilendirme panolarından bekleme sürelerinin
gösterilmesi, güvenlik görevli sayısının artırılması gibi şiddetin önüne geçecek tedbirler alınmalıdır.
Gerek bu çalışmanın, gerekse başka çalışmaların sonuçlarına göre, şiddet hizmetin yoğun olduğu 08-16 saatleri arasında
daha fazla görülmektedir. Bu sebeple yalnızca mesai dışı saatler değil, gündüz saatlerinde de sağlık çalışanlarının şiddete
maruz kalmasını önlemek için tedbirler geliştirilmelidir.
Şiddet konusunda önemli sorunlardan biri kurbanların şiddet olaylarını yönetmedeki yeteneklerinin sınırlı olmasıdır. Bu
konuda sağlık çalışanları eğitilerek, şiddet vakalarından daha az zarar görmeleri sağlanmalıdır.
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1

DIABETES NEW GENERATION EDUCATION MATERIALS

Diyabet akut ve kronik komplikasyonları ile yaşamı tehdit etmekte,
bireye ailesine ve topluma ekonomik ve psikolojik yük getirmekte, iş
gücü kayıplarına ve ölümlere neden olabilmektedir. Diyabet, bireyi
fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak etkilemektedir. Diyabetli birey
tanı anından itibaren hızlı bir şekilde psikolojik olarak yaşadığı krizi
aşmalı, bir an önce hastalığa yönelik tedaviye ve yaşam tarzında
kalıcı değişikliklere başlamalıdır. Bu kapsamda diyabetli birey ve yakınları etkili bir eğitimle desteklenmelidir. Diyabet eğitimi bireye bilgi
yükleme şeklinde değil, bireyin ihtiyaçlarına cevap verebilecek açık,
net, anlaşılır nitelikte, bireyin kendi öğrenme hızında planlanıp uygulanmalıdır. Bireyler eğitim merkezleri haricinde de doğru bilgilere
kolaylıkla ulaşabilmelidir. Bu kapsamda Diyabet Eğitim Hemşireleri
Faaliyet Komisyonu oluşturularak hasta ve yakınlarına dağıtılmak
üzere diyabet rehberi, diyabet hastası kimlik kartı, diyabet eğitim
hemşiresi, işaret dili tercümanı ve konu başlıklarına uygun animasyon / videoların bulunduğu “Diyabetle Yaşam Eğitim Simülatörü”
hazırlanmıştır. 2014 ağustostan itibaren 10211 hasta ve yakınına
ulaştırılmıştır.

SUMMARY

Bu çalışmanın amacı bireylerin kendi yaşam alanlarında eğitimlerine devam etmesini, yanlış algılama ve yanlış hatırlamaları önleyici
eğitim materyalleri ile eğitimin sürekliliğinin sağlanarak kalıcı öğrenmenin gerçekleştirilmesidir. Etkili bir diyabet eğitimi, kaliteli bir yaşam tarzı, metabolik kontrollerde iyileşme, hastalığı kabullenme ve
tedaviye uyumda daha başarılı olmayı sağlamaktadır, diyabet için
yapılan harcamaları ve iş gücü kayıplarını azaltmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Diyabet Eğitimi, Süreklilik, Eğitim Materyali

Diabetes can be life threatening with acute and chronic complications,
place an economic and psychological burden on individual, family
and society and lastly can cause workforce loss besides deaths
as well. Diabetes can affect individual psychologically as well as
physically. A person with diabetes diagnosed should immediately
resolve the psychological crisis and start the treatment oriented to
the sickness and permanent changes in life style as soon as possible.
In this context, individuals with diabetes and their immediate family
should be supported with effective education. Diabetes education
should not be as a burden of information to the individual, but
rather as answering the needs of individual, clear, explicit, cognizably
and well planned accordance with the individuals learning rate.
Individuals ought to reach exact information apart from education
centers too as alternative. Within this framework; Diabetes Education
Nurses Activities Committee was formed in purpose to prepare and
handout diabetes guidance, diabetes patient ID, diabetes education
nurse and “Life with Diabetes Education Simulator” including sign
language translator and videos related to the topic inside so that
patients and their families can benefit. This program was delivered
to 10211 patients and their families since August, 2014.
The purpose of this study is to ensure that individuals can continue
their education in their living space as well and actualize a
permanent learning to prevent misremembering and misperception
by providing continues education to patients. An effective diabetes
education provides quality lifestyle, recuperation in metabolic
controls, espousing the sickness and more success in adherence
to treatment. It would also decrease the cost of investment and
workforce loss.
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SONUÇ
Diyabet günümüzde görülme sıklığı ve ortaya çıkan komplikasyonları nedeniyle ekonomik ve manevi kayıplara neden
olan, dünyada önemi gittikçe artan bir sağlık sorunudur. Diyabet kontrol altına alınamadığında, komplikasyonlarının ortaya çıkışıyla iş gücü kayıplarına, ciddi tedavi masraflarına, ekonomik kayıplara, psikolojik travmalara ve ölümlere neden
olabilmektedir. Diyabetin önlenmesi ve varolan hastalığın ilerlemeden kontrol altına alınmasında bireylerin diyabet farkındalığının arttırılması ve hastalığa uyumun biran önce sağlanması önemlidir. Bunun içinde bireylerin bilinçlendirilmesi
amacıyla daha etkili ve başarılı eğitim çalışmaları yürütülmelidir. Gerek eğitim programları gerekse eğitimlerde kullanılacak materyaller güncel ve teknolojik çağa uygun amaca hizmet edecek nitelikte tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Tip 1
diyabetli bir birey, bir yandan tanı anından itibaren insülin kalemi kullanmayı, kan şekeri ölçümü yapmayı, beslenmeyi
öğrenmeli, diğer yandan hastalığı kabullenme ve uyum evrelerindeki psikolojik savaşla uğraşmalı, öte yandan verilen
eğitimleri algılamalı, anlamalı ve bunların tamamını, aynı zaman diliminde yapmalıdır. Yapılan bu çalışmada diyabetli
bireyin eğitim biriminde aldığı eğitimin devamını kendi yaşam alanında da sürdürmesi, yanlış uygulama ve hataların önlenmesi ve en önemlisi kendi öğrenme hızında doğruyu kalıcı bir şekilde öğrendiğini ifade etmesini sağlayarak bireylerin
bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. Diyabetle mücadelede bireyin kendi sorumluluğunu alması, kendi kendine izlem ve
bakımını gerçekleştirmesinde diyabet eğitiminin önemli bir yeri vardır. Bireylerin bilinçlendirilmesi, diyabeti tüm yönleri
ile ele alan önlem programlarının uygulanması ile aslında önlenebilir sorunların önüne geçilmesi mümkündür.
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çalışan memnuniyetine etkisini incelemektir. Çalışmanın evrenini
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan 96 kişi oluşturmaktadır.
Çalışmada örneklem seçilmeden personelin tamamına ulaşılması
hedeflenmiştir. Çalışma üç aşamadan oluşmaktadır. Araştırmada
ilk olarak Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan personelin Mayıs
2014 tarihinde memnuniyet düzeyinin belirlenmesi amacıyla Şencan (2011) tarafından geliştirilen memnuniyet anketi uygulanmıştır.
Anket sonucunda elde edilen veriler incelenerek il sağlık müdürlüğü çalışanları tarafından algılanan eksiklikler ortaya konulmuş ve
bazı düzenlemeler ve eğitimler yapılmıştır. Bu değişikliklerin çalışan
memnuniyetine yansıyan sonuçlarını belirlemek üzere 2015 Mayıs
ayında ikinci kez aynı anket bir kez daha uygulanmıştır. İlk uygulamada araştırmaya 69 kişi, ikinci uygulamada ise 71 kişi katılmıştır.
Araştırmadan elde edilen verilerinin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve bağımsız örneklerde t testi kullanılmıştır. Analizler
%95 güven aralığında (p=0,05) gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre yöneticilerle ilişkiler boyutunda olumlu yönde anlamlı
farklılık bulunmaktadır. Buna karşılık diğer alanlarda istatistiksel
açıdan anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Sonuç olarak il sağlık
müdürlüğü çalışanlarına uygulanan uyum eğitimleri yöneticilere
memnuniyet konusunda olumlu etkiler yaparken, diğer alanlarda
beklenen katkıyı sağlayamamıştır. Eğitimler yapılırken, iş koşulları,
sosyal imkânlar, arkadaşlarla ve meslektaşlarla iletişim, kaynak
kullanımı ve kendini geliştirme konularının dikkate alınması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çalışan memnuniyeti, Sağlık çalışanları,
Memnuniyet geliştirme

SUMMARY

The purpose of this study is to determine the effect of the development enhancing employee motivation activities on the satisfaction
of employee in Sakarya Province Health Department between years
of 2014 and 2015. The universe of study is consisted 96 employees
who have been working in Sakarya Province Health Department. It
wasn’t selected any sample in the study, and aimed to reach all of
the staff. The study was consisted of three stages. Firstly, satisfaction
survey which was improved by Şencan (2011) was administrated to
purpose determine satisfaction level of employee in Sakarya Province Health Department in May 2014. The data that obtained from
the survey was examined and some apsent were put forth by the
provincial health department employee and some regulations and
education activities were made. Same survey was administrated
twice time for determine the consequences of these changes were
reflected in the employee satisfaction. Firs survey was conducted by
69 employees and second survey was conducted by 71 employees.
Descriptive statistical methods and independent samples t test was
used in statistical analyzes of data. Analyses were performed in 95%
confidence interval (p=0.05). According to the results of study, there
was a significant difference in the positive direction in relationship
with administrator. On the contrary there was no significant difference statistically significant in other areas as social opportunities,
communicate with colleagues, resource utilization, etc. As a result
while implemented compliance training is made positive impact in
satisfaction on employee of the provincial health directorate, it isn’t
made expected impact other areas. When educated employees, working conditions, social opportunities, communicate with friends and
colleagues, resource utilization and self-improvement subjects are
recommended.
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SONUÇ
Sakarya il sağlık müdürlüğünde görevli kamu çalışanlarının memnuniyet düzeylerini ölçmek ve gerçekleştirilen bir takım
memnuniyet artırıcı çabalardan sonra çalışan memnuniyetinde bir değişiklik olup olmadığını ortaya koymak amacıyla
gerçekleştirilen bu araştırma 2014 ve 2015 yıllarında yöneticiler dışında kalan personele uygulanan anketler sonucunda
elde edilen verilerden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir.
İl sağlık müdürlüğü çalışanlarının 2014 yılında memnuniyet düzeyleri ölçüldükten sonra, onları da programların seçimi
ve planlamasına dahil ederek gerçekleştirilen bir dizi etkinlikten sonra 2015 yılında gerçekleştirilen ikinci memnuniyet
ölçümünde anlamlı bir gelişmenin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmayı oluşturan ölçeğin geneli ve tüm boyutlarında olumlu yönde gelişme gözlenmesine karşılık, yalnızca yöneticilerden memnuniyet boyutunda istatistiksel bakımdan
anlamlı bir gelişme olmuştur. Ayrıca çalışan memnuniyeti sosyal olanaklar boyutunda orta düzeyin altında kalmasına
karşılık, diğer boyutların tamamında ortalamanın üzerinde bir değer bulundu. Bu sonuç, il sağlık müdürlüğü çalışanlarının sosyal imkanlarının geliştirilmesine duyulan ihtiyacı vurgulaması bakımından önemlidir. Zira, çalışanlarla birlikte
gerçekleştirilen eğitim ve sosyal etkinliklere rağmen anlamlı bir gelişme sağlanamamıştır.
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Sağlık yöneticilerinin çalışanların memnuniyet düzeylerini geliştirmek için yaptıkları çalışmalar, çalışanların yöneticilerden memnuniyetlerinin artması ile sonuçlanmıştır. Eğitim programlarında çalışanına güven sağlamış yönetimin her zaman başarılı olacağı anlayışıyla hareket edilmiş ve yöneticileri kurum personeliyle birebir görüşmeler gerçekleştirmiştir.
Bu görüşmelerle güven ortamı oluşturulmuş, personelin dilek, istek ve düşünceleri dinlenmiş, bunlara yönelik uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu süreçte çalışanlar hem kendi aralarında hem de yöneticileri ile sürekli iletişim halinde olmuşlardır. Etkinlikler öncesi ve sonrası yapılan iki araştırma arasında en önemli sonuç, bu boyutta ortaya çıkmıştır. “İşleri
zamanlama ve planlama biçimi”, “Destek verme ve teşvik etme uygulamaları”, “Çalışanları dinlemesi ve dikkate alması”,
“İşleri zamanında duyurması ve bilgilendirmesi” ve “Getirdiği kuralların uygulanabilir olması” ifadelerinde de iki dönem
arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Yukarıdaki ifadelere bakıldığında tamamının çalışanlarla iletişim
ve onlara desteği gerektiren ifadeler olduğu görülmektedir. Ayrıca, bu boyutu oluşturan ifadelerin tamamında memnuniyetin gelişmesi yapılan işin doğruluğunu göstermesi bakımından önemlidir. Pekmezci ve ark. tarafından yapılan bir
çalışmada da, iç müşteri memnuniyeti ile yönetimle ilişkiler arasında pozitif bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir (Pekmezci
ve diğerleri, 2008: 52). Başka bir çalışmasında da çalışmaya katılan bireylerin büyük bir çoğunluğunun, karşılaşmış oldukları sorunları çözme noktasında amirlerinin dostça tutumlarından memnun olduğu sonucuna varılmıştır (Emhan ve Gök,
2011: 169).
Mesleki gelişme boyutunda memnuniyetin gelişmesine katkı sağlayan ve istatistiksel açıdan anlamlı bulunan tek ifade,
“eğitim programlarının zamanlamasında duyulan memnuniyet” ifadesidir. Bunun dışındaki ifadelerde de istatistiksel açıdan anlamlı olmasa da memnuniyet artışları gözlenmektedir. Bu durum çalışanların mesleki gelişimlerinden memnuniyetlerini artırmak için doğru şeyler yapıldığını, ancak bu çalışmaların geliştirilmesini göstermesi bakımından önemli
bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada, mesleki gelişim ve eğitim imkanlarının yetersiz olması ikinci öncelikli memnun
olmama nedeni olarak tespit edilmiştir (Kılıç ve Tunç, 2004: 63).
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Sağlık alanında çalışanlarda, yoğun iş yükü, ağır ve ölümcül hastalara bakım verme, gerektiğinde hasta ve yakınlarına
duygusal destek vermek zorunda kalma gibi nedenler işle ilgili stres ve gerginliğe yol açmaktadır. Ayrıca sağlık hizmetindeki yetersizlikler, hizmetin ve personelin dengesiz dağılımı da çalışanlarda düş kırıklığı ve gerginlik yaratmaktadır
(Sünter ve diğerleri, 2006: 10). Bu çalışmanın sonuçları genel olarak il sağlık müdürlüğü çalışanlarının yapılan çalışmalar
sonucunda işlerinden memnuniyet düzeylerini geliştirdiği görülmektedir. Ancak burada en önemli gelişme çalışanların
işlerinin beklentilerini karşılamasından duydukları memnuniyet ifadesinde görülmektedir.
Çalışma ortam ve koşullarının yeterliliği, çalışma saatlerinin uygunluğu, yemekhane temizliği ve düzeni, ulaşım olanaklarının sağlanması, iş güvenliği, iş yerinin huzuru, kültürel çeşitlilik ve zenginliği gibi etkenler, personelin memnuniyetinin
artmasında önemli rol oynamaktadır (Pekmezci ve diğerleri, 2008: 52). Çalışmanın sonuçlarına göre, çalışanların memnuniyetleri bakımından en problemli alan sosyal olanakların yetersiz bulunmasıdır. Kurumda sunulan yemek hizmeti, çay
kahve vb. içeceklerin sunulması ve çalışılan büronun fiziksel dizaynı gibi ifadelerle çalışanların sosyalleşmesi ve işyerinin
ergonomik olarak düzenlenmesini ifade eden bu boyuttan çalışanların memnuniyet düzeyleri düşük seviyelerde kalmıştır. Hatta çay, kahve vb. içecek imkânı ve büroların fiziksel düzenlenmesinden memnuniyet azalmıştır. Bu boyutta tek
önemli gelişme kurum kültürü geliştirmeye yönelik olarak gerçekleştirilen sosyal etkinliklerde olmuştur. Bu sonuç, çalışanlarının memnuniyetini sağlamak için sadece ekonomik ihtiyaçların karşılanmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda
sosyal ihtiyaçların da karşılaması gerektiğini göstermektedir (Sabuncuoğlu, 2005: 19–20). Yöneticilerden memnuniyetin
artmasında da etkili olduğu düşünülen bu sonuç, il sağlık müdürlüğü çalışanları arasında eğitim ve sosyal faaliyetlerin
daha da artırılması gerektiğine işaret etmektedir. Türkiye’de 2011 yılında bankacılık sektöründe yapılan bir araştırmada
ise; sosyal imkanların arttırılmasının orta vasıf düzeyinde çalışanlarda memnuniyet uyandırmadığı, yönetici kademesinde
bulunan bireylerin ise beşte birinin bu durumdan memnun olmadıkları sonucu ortaya çıkmıştır (Emhan ve Gök, 2011:
166). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapan hekimler üzerinde yapılan bir çalışmada sosyal imkanların yetersizliği
ile kültürel etkinliklerin azlığı en önemli memnun olmama nedenleri olarak bulunmuştur (Kılıç ve Tunç, 2004: 63).
Çalışanların kaynak kullanımından memnuniyetleri ortanın üzerindedir. Ancak iki araştırma arasında genel olarak olumlu
bir gelişme olmamıştır. Hatta önemli bulunmamakla birlikte çok küçük düşüşler bile görülmektedir. Bu durum, çalışanların mevcut kaynak kullanımından orta düzeyde memnun olduklarını, ancak memnuniyetlerinin geliştirilmesi için çaba
sarf edilen dönemde kaynakların geliştirilmesi konusunun fazlaca dikkate alınmadığını göstermektedir. Bu durumu sosyal imkanlar boyutundaki odaların fiziksel olarak düzenlenmesi, yemek ve içeceklerden memnuniyette meydana gelen
olumsuzluklar da desteklemektedir.
Çalışanların mesleklerarası ilişkilerden memnuniyetleri genelde orta düzeyde olmasına karşılık; iki araştırma döneminde çok küçük ilerlemeler sağlanabilmiştir. Mesleklerarası gelişmenin sağlanmasında anahtar rol bireylerarası iletişimin
geliştirilmesindedir. Unutmamak gerekir ki, bireylerarası ilişkiler ve iletişim biçimleri, insan kaynaklarının önemli bir performans kriteri olarak görülmektedir (Taştan, 2002). Ayrıca, tam gün çalışan insan için iş yerinde geçirilen süre; o kişinin
evinde ailesi ile birlikte uyanıklık hali içerisinde iken geçirdiği süreden daha fazladır. Dolayısıyla iş yerindeki insan ilişkileri
daha da önem kazanmakta, mesleki memnuniyetin oluşmasının ötesinde kişinin mutluluğu ile de direkt ilişkili görülmektedir (Ünalan ve diğerleri, 2006:14). Çalışanların iş arkadaşları ile iletişimi, güven duymasını da sağlamaktadır. Kişi, arkadaşına güvenebileceğini bildiği için, belirli şekilde ona doğru hareket edebilmekte ve ondan da kendisine doğru hareket
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etmesini beklemektedir. Örneğin sırlarını saklayacağını bildiği için yalnızca ona sırlarını söyleyebilmektedir (Weber ve
Carter, 2003: 47).
Çalışanların işlerinden sağladıkları doyum ve örgüte bağlılıklarında da önemli ölçüde bir etkiye sahip olmakta, bu da o
çalışanın işletmeye faydalı olma ve işletmeyi sahiplenme duygusunu geliştirmektedir (Çelik, 2010, 38). Bu çalışmada da
çalışanların iş yükünden duyulan memnuniyet boyutunda istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmamakla birlikte, iş
yükünün ağırlığından duyulan memnuniyet konusunda olumsuz yönde bir gelişme gözlenmektedir. Bir çalışmada da
çalışılan bölümde iş yükü dağılımının adil olduğunu, başarılarından dolayı takdir edildiğini düşünenlerin işinden memnun
olma oranı anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (Ünalan ve diğerleri, 2006: 15).
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME, ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE
KİŞİLERARASI ÇATIŞMA ÇÖZME YAKLAŞIMLARI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR: BİR ALAN
ARAŞTIRMASI
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1

Hizmet sektörünün yapı taşlarından sayılan sağlık sektörünün ülke
ekonomisinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Hizmetin ana özelliği
olan insan faktörünü değerlendiren ve çok kişiye istihdam sağlayan
sağlık sektörü olumlu ve olumsuz iş tutumları ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu araştırmada kişinin örgüte yönelik olumlu iş tutumlarından örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı,
olumsuz iş tutumu olarak ise kişilerarası çatışma çözme yaklaşımı
ele alınmıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı örgütsel özdeşleşme, örgütsel vatandaşlık davranışı ve kişilerarası çatışma çözme
yaklaşımları arasındaki farklılıkları belirleyip, sağlık çalışanlarının
nasıl bir örgüt algılarının olduğunu ortaya koymak ve bu yönde çeşitli önerilerde bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı, Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımları

THE DIFFIRENCES BETWEEN ORGANIZATIONAL
IDENTIFICATION, ORGANİZATIONAL CİTİZENSHIP
BEHOVİOUR AND ORGANIZATİONAL
COMMUNICATİON CONTACTS IN HEALTHSECTOR
EMPLOYEES: A FIELD STUDY
SUMMARY
As one of the corner stones of service sector, health sector has an
important place in country economy. Health sector employees are
faced with positive and negative job atttitudes. In this study organizational identification and organizational citizenship behoviour as
positive job atttitudes; organizational communication contacts as
negative job atttitudes towards organization, researced. In this context the aims of the study are to find out the perceptions of health
sector employees on organizational identification, organizational
citizenship and organizational communication conflicts, and give
advices about the subject.
Keywords: Organizational Identification, Organizational
Citizenship Behavior, Interpersonal Conflict Resolution Approaches

SONUÇ
Günümüzde işletmeler için en önemli faktör insandır. Bunun nedeni rekabet avantajı yaratan yetenekli, deneyimli ve
başarılı iş gücünün kopyalanamaz olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle de sağlık sektöründe hasta (müşteri) memnuniyeti ve hizmet kalitesi için çalışanların pozitif davranışlar sergilemesi çok önemlidir. Kurum amaçları ile kendi amaçlarını aynı düzlemde birleştirmeyi başaran çalışanların daha verimli ve etkin çalışmaları beklenir. Aynı zamanda örgütsel
vatandaşlık davranışı sergileyen çalışanların çalıştığı kuruma bağlılıklarının daha yüksek olduğu birçok araştırmada kanıtlanmıştır. Kurum içinde kaçınılmaz olan çatışmanın ise iyi bir iletişimle olumlu algılanması kuruma yeni fırsatlar yaratır.
Çalışanlar arasında yenilikçiliği, yeni fikirler ve çözüm yolları bulunmasını teşvik eder.
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2

Bu çalışmada sağlık çalışanlarının örgütsel özdeşleşme, vatandaşlık ve kişilerarası çatışma çözme yaklaşımları belirlenerek bu algı ve davranışların çeşitli değişkenlere ve demografik özelliklere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği
araştırılmıştır. Bu amaçla bir Devlet Hastanesi’ndeki sağlık çalışanları üzerinde anket çalışması yapılmış, elde edilen veriler SPSS programında analiz edilerek çeşitli bulgulara ulaşılmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre verilerin toplandığı Devlet Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarının örgütsel özdeşleşme, örgütsel vatandaşlık ve kişilerarası çatışma çözme yaklaşımlarına ilişkin genel olarak olumlu algılara sahip oldukları söylenebilir (aritmetik ortalama değerleri her üç değişken için de ortalamanın yani 3’ün üzerinde bulunmuştur).Yapılan t testi
ve tek yönlü ANOVA testi ile örgütsel özdeşleşme, örgütsel vatandaşlık ve kişilerarası çatışma çözme yaklaşımlarına ilişkin
algılar; cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, pozisyon, çalışma süresi, çalışanların işlerini severek yapmaları ve ücretlerinden tatmin olmalarına göre gruplamalar yaparak karşılaştırılmıştır. Aşağıda bu bulgular özet halinde
yer almaktadır.
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Tablo :

Araştırma Bulguları Özeti
Örgütsel vatandaşlık

Kişilerarası çatışma çözme
yaklaşımları

Cinsiyet

-

-

-

Medeni durum

-

-

-

Ücret tatmini

+

+

-

Mesleği severek yapma

+

-

-

Yaş

-

-

+

Eğitim düzeyi

-

-

-

Gelir düzeyi

-

-

-

Pozisyon

-

+

-

Meslekte çalışma yılı

-

-

+

Bulunduğu kurumda çalışma yılı

-

-

-

Not: Tabloda yer alan “+” grupların verdikleri yanıtların ortalama değerleri arasında anlamlı farklılık olduğunu ifade etmektedir.
Tablo’ya bakarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilir:
nn Ücretinden daha çok tatmin olan ve mesleğini daha fazla severek yapan çalışanların örgütsel özdeşleşme algılarının daha yüksek olduğu,
nn Ücretinden daha çok tatmin olanların ve hemşirelerin (hastanedeki pozisyon) örgütsel vatandaşlık davranışını
daha çok sergilediği,
01-04 Mart 2016, Antalya
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Örgütsel özdeşleşme
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nn 46 yaşın olan ayrıca mesleğin ilk yıllarında veya kıdemli olan sağlık çalışanlarının kişilerarası çatışma çözme yaklaşımlarına ilişkin algılarının daha olumlu olduğu söylenebilir.
Bu çalışmada, araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının örgütsel vatandaşlık ve örgütsel özdeşleşme anlamında pozitif
algı ve uygulamalar içerisinde yer aldıkları görülmektedir. Ayrıca, kişilerarası çatışma çözme yaklaşımı olarak duyguların
ifade edilmesi, belirli düzeyde çatışmanın kurum verimliliği ve performansını artıracağı, çatışma iletişiminde tarafların
düşüncelerini net olarak söylemeleri, kişilerin yüzleşmeleri gerektiği ve çatışmanın görmezlikten gelinmesi yerine yönetilmesinin faydalı sonuçlar doğuracağı, ortaya çıkmıştır.
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DİABETES MELLİTUS TANILI HASTALARIN, KRONİK HASTALIK BAKIM ALGISI İLE YAŞAM
KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİ
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Ağustos-Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul Eğitim Araştırma
Hastanesi’nde tanımlayıcı tipte yapılmış olan araştırmada, diabetes
mellitus tanısı ile yatan hastaların, kronik hastalık bakım algısı ile
yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Çalışma, olasılıksız yöntemle seçilen 70 hasta ile yüz yüze görüşme
yapılarak,sosyo-demografik özellikleri, kronik hastalık süresi, en son
doktora başvuru zamanı, nedeninin sorulduğu anket, “Kronik Hastalık Bakımı Hasta Değerlendirmesi Ölçeği(PACIC)” ve “Yaş¬am Kalitesi Değerlendirme Ölçeği(Sf 36)” kullanılarak yapılmıştır. Verilerin
istatistiksel analizinde yüzdelik, ortalama, standart sapma, ki kare
testi, KruskalWallis, T-Testi OnewayAnaova kullanılmıştır. Ülkemizde
PACIC ölçeğinin kullanıldığı 2. çalışmadır.
Yaşam kalitesi değerlendirildiğinde, erkeklerin sosyal-bireysel durumları(bireysel fonksiyon, sosyal aktiviteler, destek görme, mahremiyet, reddedilme, rol işlevi) ve psikolojik/emosyonel durumları(yaşamdan doyum bulma, yararlılık, beden imajı, anksiyete, otonomi,
dinlenme, meşguliyet, iş tamamlama, yaşamın anlamı, normalliği,
mutluluk) kadınlara göre istatistiksel anlamlı çıkmıştır(p<0.05). Kronik hastalık bakım algılarının yaşam kalitesinin Fiziksel Fonksiyon,
Emosyonel rol güçlüğü ve vitalite ile ilişkisinin istatistiksel olarak
anlamlı olduğu görüldü(p<0.05).
Sonuç olarak sağlık hizmet sunumunda hastalarla işbirliği yapılarak
kararlara katılımlarının arttırılması, hastaların yaşam kalitelerini ve
hastalık süreç yönetimini olumlu yönde etkileyecektir.
Anahtar Kelimeler: Kronik hastalık bakımı, hastalık yönetimi,
yaşam kalitesi

RELATIONSHIP BETWEEN AWARENESS OF THEIR
DİSEASE AND THEIR LIFE QUALITIES OF DIABETES
MELLITUS PATIENTS
SUMMARY
To determine and improve the factors that help the increase of awareness of caring and life quality, cooperating with the patients and
counting them in the process has huge importance.
With the definitive research that’s been done in İstanbul Research
and Education Hospital between August-October 2015, it was aimed
to determine the relationship between the awareness of care and
life quality on patients diagnosed with diabetes mellitus. 70 patients
were selected with a prospectless method and the research has been
done by talking them face to face. The survey that includes period
of their chronic disease, socio-demographic features, last time they
seeked advice; was made by ‘’Patient Assesment of Care for Chronic Conditions(PACIC)’’ and “ Assesment Scale of Life Quality(Sf 36)’’.
Percentage, average, standard deviation, Chi-square test, T-test, one
way anova, Kruskal Wallis were the methods that were used in the
given statistical analysis.
As life quality was reviewed, mens socio-personal (personal function, social activities, being supported, privacy, being refused, role
function) and psycho-emotional conditions(satisfaction from life,
beneficialness, body image, anxiety, autonomy, rest, pastime, completion of work, meaning of the life, normality of life, happiness) more
significant statistically rather than womens(p<0.05). It was showed
that their awareness of the chronic disease care and their life quality
have more statistically significant relationship between vitality and
role difficulty(p<0.05).
Consequently in delivery of health care, life quality of patients and
management of their recovery process might be affected positively
by cooperating with and including the patients into making decisions
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Kronik hastalığı olan hastaların bakım algısı ile yasam kalitesinin
yükseltilmesine yardımcı olacak unsurların belirlenmesinde, sonuçların değerlendirilmesinde, geliştirilmesinde sunulan sağlık hizmetlerinde işbirliği ile hasta katılımının sağlanması büyük önem taşımaktadır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Keywords: Care of chronic disease, management of disease, life
quality

TARTIŞMA VE SONUÇ
Yaşam kalitesi, sağlığın göstergelerinden birisidir. Kişilerin sağlık düzeyleri belirlenirken geleneksel mortalite ve morbidite ölçütlerinin yanı sıra yaşam kalitesi de göz önüne alınması gereken önemli faktörlerdendir. bir toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilmek ve daha iyi anlayabilmek için o toplumun algılanan sağlık durumunun ölçülmesi gerekmektedir.
algılanan sağlık ve hastalık, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini kontrol etmek için başlıca göstergelerden biridir (kaplan, çağlar, zencir 2001:19). Kronik hastalarının ve dm hastalarının insidanslarının günden güne artması yaşam kalitesini
etkilemektedir. Çalışmamız kronik bakım algısı ölçeğinin, yasam kalitesi ile ilişkisinin araştırıldığı ilk araştırmadır.
Çalışmamız hastalarının yaşam kalitelerinin, kronik bakım algısı ile ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır (p<0.05).
Orta düzeyin üstünde bakım algısı olan hastaların yasam kaliteleri aynı ölçüde doğru orantılı çıkmıştır. Kaya’ nın 2013 de
yaptığı kronik hastalık bakımının hasta perspektifinden değerlendirilmesi çalışmasında da PACIC toplam puanı benzer
şekilde çıkmıştır (kaya 2013:22). Sağlık bakım algısı yani hastalığına hakim olan ve hastalığını yönetebilen hastaların, hastalığı için yapması gerekenleri iyi uygulayabildiği için yasam kalitesinin de yüksek olduğu düşünülmektedir. Bu sebepden
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dolayı sağlık personeline büyük iş düşmektedir ve sunulan sağlık hizmetlerinde işbirliğin ile hasta katılımının sağlanmasının önemi daha iyi anlaşılmaktadır.
Çalışmamızda yaşam kalitesinin alt ölçeklerinin cinsiyetlere göre değerlendirildiğinde, erkeklerin sosyal-bireysel durumları (bireysel fonksiyon, sosyal aktiviteler, destek görme, mahremiyet, reddedilme, rol işlevi) ve psikolojik/emosyonel
durumları (yaşamdan doyum bulma, yararlılık, beden imajı, anksiyete, otonomi, dinlenme, meşguliyet, iş tamamlama,
yaşamın anlamı, normalliği, mutluluk) kadınlara göre istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek çıkmıştır(p<0.05). Erkeklerin
kadınlara göre daha az duygusal olması, sosyo ekonomik ekonomik ve eğitim durumlarının daha iyi olması, ayrıca Türk
toplum kültürüne göre sorumluluklarının, yaşam kısıtlamalarının farklı olmasından kaynaklandığı düşünüldü.

Bu sonuç Nahcıvan, İncirkuş 2011 PACIC Türkçe geçerlik güvenirliğin araştırıldığı, katılımcıların çoğunun hipertansiyon ve
diyabet hastalarının oluşturduğu hastane bazlı çalışmada ve kaya 2013 çalışmasıyla benzer çıkmıştır. hastalar bu çalışmada da bizimkine benzer şekilde, en fazla, karar destek sistemlerine dahil edilme, en az da izlem/takip alt boyutuna puan
vermişlerdir (Kaya 2013:25, Nahcıvan, İncirkuş 2011:18, Taşçi 2013:22).
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Diyabet hastalarının toplam kronik hastalık bakım algısının alt ölçek değerlendirmesinde
(tablo 4 de)hasta katılımı
ortalama puanı 3,43±1,50, karar verme ortalama puanı 3,42±1,42 , amaç belirleme ortalama puanı 3,19±1,42 , problem
çözme ortalama puanı 3,56±1,31, izlem\koordinasyon ortalama puanı 3,16 ±1,40 olarak bulunmuştur.

Schmittdiel ve ark’nın diyabet, Roseman ve ark’nın da İskemik Kalp Hastalığı olan hastaların kendi bakımlarını değerlendirdikleri çalışmada da izlem boyutuna az puan verildiği görülmüştür (Rosemann , Laux , Droesemeyer , Gensichen, etc.
2007:21. Schmittdiel, Mosen, Glasgow, etc. 2008:20). Bizim çalışmamızda da katılımcılar en fazla karar/destek ve problem
çözme boyutuna yüksek puan verirken izlem/takip boyutuna düşük puan vermişlerdir (tablo 4). Bu durum hastaların
kontrollerinde yada hastaneye başvurduğun da aynı sağlık personeli tarafından takip edilememesi, sağlık personelinin
eğitici rolüne yeterli vakit ayıramaması nedeniyle hastalar izlem/takip açısından kendilerini desteklenmemiş hissetmiş
olabilirler.
Elde ettiğimiz verilere göre diğer çalışmalara benzer şekilde; hastalarımızın, karar mekanizmalarına katılma ve problem
çözme konusunda bakıma ortak edildiklerini düşündüklerini söyleyebiliriz (kaya 2013:22). Sağlık personelinin hasta ile
iletişiminde soru cevap şeklinde anamnez alıp hastaya düşüncelerini sormaları, tedavi ve bakımda bilgilendirme yapmaları hastaların karar mekanizmalarına katılma ve problem çözme konusunda bakıma ortak edildiklerini yükseltmiştir.
Sonuç olarak; çalışmamızda da görüldüğü üzere sağlık hizmetlerinin sunumunda hastalarla işbirliği yapılarak kararlara
katılımlarını arttırmak, hastaların yaşam kalitelerini ve hastalık süreç yönetimini olumlu yönde etkileyecektir. Sağlık personeli bu yönde daha özverili, daha eğitici olmalı, daha yeterli vakit ayırmalıdır. Zaman yönetimini en iyi şekilde yapmalıdır. poliklinik ve yatan hasta hizmetlerinde sağlık personelinin iş yükünün, sorumlu olduğu hasta sayısının azaltılması,
yetki ve sorumlulukların iyi belirlenmesi ve en yüksek teknolojinin kullanılması hasta bakım algısının yükseltilmesine
dolayısıyla sağlık hizmetlerinde işbirliği ile hasta katılımının sağlanmasının artmasına neden olacaktır.
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2

Günümüzde sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesinde en
önemli ve en sık kullanılan ölçütlerden biri hizmet alan bireylerin
memnuniyetidir. Sağlık çalışanları, yöneticiler ve politikacılar bakımın kalitesini değerlendirmek, sağlık hizmetlerinin organizasyonu
ve sunumu konusunda kararlar almak, malpraktis suçlamalarını
önlemek ve rekabeti sağlayacak ilerlemeleri sürdürebilmek için hizmet alan sağlıklı/hasta bireylerin memnuniyeti ile ilgili verilerden
yararlanmaktadırlar.

RELATIONSHIP BETWEEN AWARENESS OF THEIR
DISEASE AND THEIR LIFE QUALITIES OF DIABETES
MELLITUS PATIENTS
SUMMARY

Bu çalışma, normal doğum yapan hastaların doğum süreci boyunca
hizmet aldıkları hastaneden sağlık ekibini algılayışı, doğum eyleminde hemşirelik bakımı, rahatlatma, kararlara katılım ve bilgilendirme, bebekle tanışma, postpartum bakım, hastane odası, hastane
olanakları, mahremiyete saygı ve beklentilerin karşılanması başlıkları altında memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi ve düzeltilmesi
gereken bir durum varsa bunların tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır.

Today, one of the most important and most commonly used criteria for assessing the quality of health care services is satisfaction of
persons who take health services. Health workers, managers and
politicians utilize the data about satisfaction of healthy/ill person
to assess the quality of care, to decide about organization and presentation of health care, to prevent malpractice accusations and
sustain competitive provision. Maternal / perinatal death which is
accepted as indicators of quality obstetric care, birth trauma, caesarean section rates such as traditional indicators are being started
to revise in recent years. Fastly decline of mortality / morbidity rates
and development of technologies was diminished the importance of
these traditional indicators and it appeared that assessment of quality should be made multidimensional in accordance with changing
circumstances. Therefore, importence of women experiences during
labor and postnatal period and satisfaction of care was increased.
This study was performed to identify women’ (who delivered vaginally) satisfaction level from hospital and satisfaction subtitles which are perception of health professionals”, “nursing care in labor,
“comforting”, “ınformation and ınvolvement in decision making”,
“meeting baby”, “postpartum care”, “hospital room”, “hospital facilities”, “respect for privacy” and “meeting expectations” during labor
process and to detect if there is any problem to correct them.

Anahtar Kelimeler: Sağlık işletmesi, normal doğum eylemi,
memnuniyet, hizmet kalitesi

Keywords: Health business, the normal labor, satisfaction, quality
of service

Doğum hizmetlerinde kalite göstergeleri olarak kabul edilen maternal/perinatal ölüm, doğum travmaları, sezaryen oranları gibi
geleneksel göstergeler son yıllarda yeniden gözden geçirilmeye başlanmıştır. Mortalite/morbidite oranlarının hızla azalması ve gelişen
teknoloji bu geleneksel göstergelerin önemini giderek azaltmış ve kalite değerlendirmelerinin değişen koşullara uygun olarak çok boyutlu yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle kadınların doğum
ve postnatal dönemdeki deneyimleri ve aldığı bakımdan memnuniyetinin değerlendirilmesine verilen önem giderek artmıştır.

SONUÇ
Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde normal doğum yapan kadınların beklentilerinin belirlendiği
ve yol gösterici olması düşünülerek yapılmış olan bu çalışma sonucunda, katılımcıların normal doğumda memnuniyet
düzeylerinin düşük olduğu, ekonomik durumun ve doğumda minimum girişim yapılmasının memnuniyet düzeylerini
olumlu etkilediği görülmüştür. Bu veriler ışığında; hizmet alıcısının memnuniyetini artırmak ve hastanenin prestijini
yükseltmek için yönetimin ve tüm sağlık ekibinin sunduğu hizmetin kalitesini artırması gerektiği sonucu doğmaktadır.
Hizmet kalitesini artırmaya yönelik yapılacak olan iyileştirmeler, hizmet içi eğitimlerle ve sistemsel düzenlemelerle sağlanabilecektir. Kaliteli hizmet sunarak hasta memnuniyetini artırmak amacıyla yapılacak olan girişimlerden bir diğeri de
hasta- çalışan arasındaki iletişim sorunlarını ortadan kaldırmaktır. Buna yönelik, hastane yönetiminin yapması gereken
iyileştirmelerde, iletişim sorunlarının önlenmesine yönelik girişimler yer almalıdır. Ayrıca, doğum hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve yönetilmesi kanıta dayalı uygulamalar sonucunda elde edilen bilimsel bilgiler ışığında yapılmalıdır.
Hizmet içi eğitimlerle bu alanda çalışan sağlık profesyonellerinin bilgilerinin güncellenmesi olumlu katkı sağlayacaktır.
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ÖZET
Bu araştırma, Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin, memnuniyetlerine etki eden faktörleri belirlemek ve hizmet kalitesi algılarını ölçmek, kendi bölümleri ve üniversitelerine yönelik hizmetin kalitesini
saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Sağlık Yönetimi Bölümünden 251 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler “Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği” kullanılarak toplanmış ve SPSS 20.0
programında analiz edilmiştir. Araştırmanın değişkenleri normal
dağılıma sahip olmadığından verilerin analizinde non-parametrik
testler kullanılmıştır. Bu araştırma eğitim ve öğretim sürecinin hem
Bölüm açısından hem de Üniversite yönünden değerlendirilmesi,
sorunların ortaya çıkarılması ve çözüm yollarının bulunması adına
kaynak teşkil edecek bir çalışma olmuş, yükseköğretimde kalitenin
artırılması adına önemli veriler elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğrenciler, birinci sınıftan dördüncü sınıfa doğru gidildikçe
idari bölümün hizmet kalitesini daha olumsuz bulmaktadır. Birinci
ve ikinci sınıftaki öğrenciler, bölüm ve üniversiteye ilişkin hizmet kalitesi ile ilgili genel olarak olumlu düşünürken, üçüncü ve dördüncü
sınıflar daha olumsuz düşünmektedir. Öğretim elemanlarına ilişkin
hizmet kalitesi ile ilgili genel olarak olumlu bulgular elde edilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre genel olarak Yükseköğretimde Hizmet
Kalitesinde yetersizliğe neden olan sorunlar gerek Sağlık Yönetimi
Bölümü gerekse Üniversite tarafından gözden geçirilmeli ve düzeltilmelidir. Böylece öğrencilerin Bölümü ve Üniversite’yi başkalarına
tavsiye etme oranları artacak, öğretim hayatları süresince aldıkları
hizmetten memnuniyetleri yükselecektir.
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi, Lisans
Eğitimi, Sağlık Yönetimi Bölümü.

HEDPERF SCALE BASED, MANAGEMENT DEPARTMENT
OF HEALTH CONCERNING THE DETERMINATION OF
HIGHER EDUCATION SERVICE QUALITY IN A STUDY
SUMMARY
This research students of the Department of Health Management, to
determine the factors that influence their perceptions of satisfaction
and to measure the quality of service is carried out to determine the
quality of service for their departments and universities. The study
sample constitutes 251 students from the Department of Health
Management. Data “Higher Education Service Quality Scale” using
collected and analyzed using SPSS 20.0 software. Variables were not
normally distributed in analyzing the data is non-parametric tests
were used. As well as the evaluation of the direction of the University
for the Department and this research education and training
process, the discovery of the problem and was working to constitute
resources on behalf of finding solutions to important data were
obtained on behalf of improving the quality of higher education.
According to the findings, students are finding the administrative
division progressed towards service quality from the first to the
fourth grade class more negative. Students in first and second
class sections and thinking positive about the overall quality of
service for university considers worse than third and fourth classes.
Overall positive findings regarding the quality of services for faculty
members was obtained.
According to the results it should generally issues that cause
deficiency of Higher Education Service Quality Management should
be reviewed by the Department of Health as well as the University
and must be corrected. Department and University so that students
will rise in proportion to recommend it to others, satisfaction with
the service they received during academic life will increase.
Keywords: Higher Education Service Quality of Undergraduate
Education, Health Management Department.

SONUÇ VE ÖNERILER
Araştırmanın bu bölümünde çalışmaların sonucundan bahsedilecektir.
Yapılan literatür çalışmalarına göre, araştırmada kullanılan ölçek ile daha önce benzer bir çalışma yapılmamış olması
araştırmanın avantajlarından biridir. Araştırmada kullanılan kriterler Yükseköğretimde Hizmet Kalitesinin değerlendirildiği bu araştırma ile Sağlık Hizmetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan Sağlık Yönetiminin temeli olan eğitim ve öğretim
sürecinin hem Bölüm açısından hem de Üniversite yönünden değerlendirilmesi, sorunların ortaya çıkarılması ve çözüm
yollarının bulunması adına kaynak teşkil edecek bir çalışma olmuştur. Ayrıca, yükseköğretimde kalitenin artırılması adına
da önemli veriler elde edilmiştir.
Araştırma ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;
nn Sağlık Yönetimi Bölümü’nde okuyan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan öğrencilerin yaklaşık üçte ikisini kadınlar oluşturmaktadır.
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nn Hizmet kalitesi kriterlerinden idari birimlerin öğrencinin bir sorunu olduğunda sorunu çözmek için samimi bir
ilgi göstermesi yönünden aynı şekilde karşılık göremedikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Sağlık Yönetimi Bölümü
olarak idari sorunlarla ilgili cinsiyet ayrımı yapılmaksızın öğrencilere yaklaşımın tekrar gözden geçirilmesi, varsa
sıkıntılara çözüm yolları bulunması gerekebilir.
nn Araştırma sonucuna göre öğrenciler, birinci sınıftan dördüncü sınıfa doğru gidildikçe idari bölümün hizmet kalitesini daha olumsuz bulmaktadır.
nn Kadın ve erkek öğrencilerin Öğretim Elemanları ile ilgili genel düşüncelerinin aynı doğrultuda ve olumlu yönde
olduğu belirlenmiştir.

nn Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin büyük bir kısmı öğretim elemanlarının bilgi düzeylerini yeterli bulmaktadırlar.
nn Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin çoğu öğretim elemanlarının öğrencilerle iletişimlerinin yeterli olduğunu
düşünmektedirler.
nn Üniversitenin öğrenci yurt imkânının yeterliliği ile ilgili erkek ve kadınların düşünce ve beklentilerinde farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Üniversite yönetimi, yurt imkânlarının tüm öğrenciler için aynı koşullarda olması yönünde
çalışma başlatılabilir. Böylece Yükseköğretimde Hizmet Kalitesinin artırılması için gerekli faaliyetler başlatılabilecektir.
nn Birinci ve ikinci sınıftaki öğrenciler, bölüm ve üniversiteye ilişkin hizmet kalitesi ile ilgili genel olarak olumlu düşünürken, üçüncü ve dördüncü sınıflar daha olumsuz düşünmektedir.
nn Genel olarak üçüncü sınıf öğrencilerinin yükseköğretimdeki hizmet kalitesini diğer sınıflara göre daha yetersiz
buldukları, birinci sınıf öğrencilerinin ise daha iyi buldukları görülmüştür. Üçüncü sınıf öğrencilerinin genel olarak
hizmetin kalitesiyle ilgili memnuniyetsiz bir tavır sergilemelerinden dolayı üçüncü sınıf öğrencilerinin sıkıntıları
gözden geçirilmeli ve Bölüm bazında çözüm önerileri sunulmalıdır. Öğrencilerin özellikle staj süresinin uzatılması
yönündeki talepleri Bölüm Yönetimi tarafında gözden geçirilmelidir.
nn Sağlık Yönetimi Bölümü’nün iş istihdamının tam olarak netleşmemiş ve atama sayısının yetersiz olması nedeniyle, erkek öğrencilerin geleceğe yönelik iş kaygısının kadın öğrencilere göre daha fazla olduğu sonucuna varılabilir. Bu konuyla ilgili olarak akademik düzeyde gerekli çalışmalar yapılmalı, Bölümle ilgili kaygılar ilgili mercilere
taşınmalıdır.
nn Öğrencilerin sınıf düzeyi yükseldikçe Sağlık Yönetimi Bölümü’nü tercih etme ve başkalarına tavsiye etme olasılığı
azalmaktadır.
nn Araştırma sonuçlarına göre genel olarak Yükseköğretimde Hizmet Kalitesinde yetersizliğe neden olan sorunlar
gerek Sağlık Yönetimi Bölümü gerekse Üniversite tarafından gözden geçirilmeli ve çözüm önerileri bulunmalıdır.
Böylece öğrencilerin hem Bölümü hem de Üniversite’yi tavsiye etme oranları artacak, Yükseköğretimde okuyan
öğrencilerin öğretim hayatları süresince aldıkları hizmetten memnuniyetleri yükselecektir.
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nn Bu sonuçlardan yola çıkarak birinci sınıf öğrencilerinin diğer sınıflara göre beklentilerinin daha az olduğu sonucuna varılabilir. Aynı zamanda Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin tümüne bu bölümden mezun olunduğunda
karşılaşabilecekleri avantaj ve dezavantajlar iyi anlatılmalı, iş istihdamı, mesleğin geleceği ile ilgili belirsizlikler
gibi öğrencilerde bilinmezlik duyguları oluşturan faktörler üzerinde durulmalıdır. Böylece öğrencilerin memnuniyetsizlikleri en aza indirilecek ve bölüm adına hizmet kalitesinin artırılması yönünde çalışmalar yapılabilecektir.
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nn Araştırmanın sonuçları doğrultusunda birinci sınıflar öğretim elemanlarına ilişkin hizmet kalitesi kriterleriyle ilgili
genel olarak olumlu düşünürken, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar kararsız kalmışlardır.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında Sağlık Yönetimi Bölümü’nde okuyan öğrencilerin ileride Sağlık Kurumları’nda etkili görevlerden biri olan yönetici pozisyonlarında olmaları önemlilik arz etmektedir. Sağlık sektörünün bu
mesleğin eğitimini almış, işin uzmanı olabilecek kişiler tarafından yönetilmesi sağlık alanında verilen hizmetin kalitesini artıracaktır. Böylece sağlık hizmetlerinden yararlanan bireylerin beklentileri üst düzeyde karşılanabilecek ve öğrenci
memnuniyetinin artması sağlanacaktır.
Üniversite bazında bakıldığında ise kalite sağlamadaki genel yaklaşım, eğitim hizmeti için de geçerlidir. Bir yükseköğretim
kurumu, girdisi ve çıktısı olan bir kuruluş olarak varsayılabilir. Bu kuruluşun girdileri, sermaye, bilgi ve işgücü ve yönetim
iken, önemli çıktısı ise memnuniyet düzeyi yüksek mezunlardır.
Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler en fazla iş istihdamının yetersizliğinden yakınmaktadırlar. Bu faktör temel yapıtaşlarından biri olan Sağlık Hizmetlerinin konuyla ilgili eğitim almış ve gerekli donanıma sahip olan bölüm öğrencilerinin mezun olduktan sonra ilk başta olmasa bile yönetici asistanlığı gibi pozisyonlara getirilmeleri, ilerleyen zamanlarda gerekli
deneyimi kazandıktan sonra ise yönetici olmalarının gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu şekilde sağlık yönetimiyle ilgili
eğitim almış kişiler değerlendirilmiş olacak, iş istihdamı sağlanacak, sağlık hizmetlerinin yönetiminde kalitenin artırılması
sağlanacaktır.
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HASTANELERDE HASTA MAHREMİYETİNE YÖNELİK UYGULAMALARININ HASTANE
KALİTE STANDARTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA ÖRNEĞİ
Musa ÖZATA1, Kubilay ÖZER2
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü/KONYA, musaozata@gmail.com
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1
2

rilmesidir. Araştırma 2015 yılında Konya il merkezinde faaliyet gösteren 2 Üniversite hastanesi, 4 devlet hastanesi ve 9 özel hastanede
görev yapan, 471 sağlık personeli üzerinde, anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla
araştırmacılar tarafından HKS rehberinden faydalanılarak oluşturulan “Sağlık kuruluşlarının hasta mahremiyeti uygulamaları envanteri” kullanılmıştır. Envanterde 8 başlık altında 47 soru yer almaktadır. Araştırma verileri SPSS 20.0 programında değerlendirilmiştir.
Veriler üzerinde tanılayıcı istatistikler ve Ki-Kare testi uygulanmıştır.
Araştırma sonucunda hastanelerin genel olarak hasta mahremiyet
uygulamaları açısından gerekli özeni gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca
hasta mahremiyetine en çok özel hastanelerde, en az ise üniversite
hastanelerinde dikkat edildiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hasta Mahremiyeti, Hastane Kalite
Standartları, Hastaneler

SUMMARY

The main objective of this descriptive study is to assess the degree
of fulfillment of practices related to patientprivacy in the hospitals
in the context of HKS, from the perspective of health professionals.
It was carried out by using a questionnaire to the 471 medical staff
working at two university hospitals, four government hospitals
and nine private hospitals in Konya, in 2015. In order to collect
the data, “ Health Care Institutions’ patient privacy practices
questionnaire”which is formed by the researchers with the help
of the HKS guide was used. Thereare8 titles with 47questions in
the questionnaire. The data obtained from the questionnaire was
entered into SPSS 20.0 The descriptive statistics and chi-square
test were used on the data. The findings of this study showed
that hospitals generally gave necessary importance to the patient
privacy practices. It was concluded that much more importance was
given in private hospitals whereas less importance was given in the
university hospitals.
Keywords: Patient Privacy, Quality Standards of the Hospital,
Hospitals

TARTIŞMA VE SONUÇ
Hastanelerde hasta mahremiyeti uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada elde edilen
bulgular, hastanelerimizin hasta mahremiyetinin sağlanması noktasında genel olarak gerekli özeni gösterdiğini ve yapılması gereken düzenlemeleri yaptığını ortaya koymaktadır. Kurumlar arasındaki farklılığın değerlendirilmesine yönelik
analizler ise hasta mahremiyetinin sağlanması için en fazla özeni özel hastanelerin, en az özeni ise üniversite hastanelerinin gösterdiğini ortaya çıkarmıştır.
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THE EVALUATION OF PATIENT PRIVACY
IMPLEMENTATIONS IN THE HOSPITALS IN THE
Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmanın temel amacı, hastanelerde
CONTEXT OF QUALITY STANDARDS OF THE
HKS bağlamında hasta mahremiyeti ile ilgili uygulamaların yerine
HOSPITALS: THE CASE OF KONYA
getirilme düzeyinin, sağlık çalışanlarının bakış açısıyla değerlendi-

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Literatürde ülkemizde hasta mahremiyetinin sağlanması noktasında kurum uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik
sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Örneğin Aşkar (2006) Kütahya Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirdiği çalışmasında hasta haklarına önemli ölçüde uyulduğunu tespit etmiştir. Aydemir (2010) ise JCI standartlarından hareketle “Sağlık
Bakanlığı’na bağlı hastanelerde hasta hakları uygulamalarının değerlendirilmesi” amacıyla gerçekleştirdiği çalışmada;
“Hastanelere başvuran hastaların mahremiyet gereksinimine tüm muayenelerde, tüm girişimsel işlemlerde ve tüm tıbbi
tedavilerde azami düzeyde özen gösterilmektedir” ve “hastanelerin genelinde hastaların tıbbi kayıtlarının mahremiyet
gereksinimine tüm muayenelerde, tıbbi müdahalelerde ve diğer tüm işlemlerde maksimum düzeyde özen gösterilmektedir” sonuçlarına ulaşmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar yukarıda bahsedilen çalışmaların sonuçları ile paralellik
göstermektedir.
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BIR DEVLET HASTANESINDE GÜVENLI CERRAHI KONTROL FORMUNUN KULLANIMININ
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Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği,ameliyathane,güvenli cerrahi
kontrol formu

EVALUATION OF THE USE OF THE SAFE SURGERY
CONTROL FORM IN A STATE HOSPITAL
SUMMARY
Every year,Many people in the World die or become permanently
disabled as a result of medical errors. considering that these
disabilities and deaths can be prevented thanks to the measures to
be taken by the institution and its employee, It arises the importance
of patient safety. WHO (World Health Organization) has developed
Surgical Safety Checklist (SSC) in particular to ensure the safety
of surgical patients and this form has been used in our country
since 2009. The study has been designed to evaluate the use of
this form in clinics and operating theaters which has been used in
our hospital. Retrospectively , A total of 192 files of surgery which
belongs to all the groups of A and B and has been performed in the
first 6 months of 2015, has been examined and controlled whether
a total of 30 substances in Surgical Safety Checklist had been filled
or not. 30.21% of patients were male (n = 58), 69.79'b% of them
were women (n = 134) and Most of the operations (80.20%) has been
identified as belonging to the orthopedic patients. When the data in
the Surgical Safety Checklist has been examined, Especially a large
proportion (95.84%)of the part of "Before clinical leaving", 94.80%
of the part 'Before Induction of Anesthesia ', 88.55% of the part
"Before skin Incision, 39.58% of the part “Before Patient Leaves
Operating Room” which are filled by nurses,has been determined
that filled in full. Determining deficiencies in the form It has been
decided to countinue training to use fully and effectively and a fixed
List Supervisor has been determined to ensure more effective use of
the form in the operating room.
Keywords: Patient safety, operating rooms, Surgical Safety
Checklist
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Dünyada her yıl tıbbi hatalar sonucu bir çok insan sakat kalmakta
ya da ölmektedir.Kurum ve kurum çalışanları tarafından alınacak
önlemler sayesinde bu sakatlık ya da ölümlerin önlenebileceği düşünüldüğünde hasta güvenliğinin önemi ortaya çıkmaktadır.DSÖ(Dünya Sağlık Örgütü) özellikle cerrahi hasta güvenliğini sağlamak
amacıyla Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi (GCKL) geliştirmiş ve bu
form 2009 yılından itibaren ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır.
Çalışma hastanemizde de kullanılan bu formun cerrahi kliniklerde ve ameliyathanede kullanımını değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.Retrospektif olarak 2015 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen tüm A ve B grubu ameliyatlara ait toplam 192 adet dosya
incelenmiş,Cerrahi Güvenlik Listesi’ndeki toplam 30 adet maddenin
doldurulup doldurulmadığı kontrol edilmiştir.Hastaların %30.21’i
erkek(n=58) %69.79’u kadın(n=134) olup operasyonların çoğunun
(%80.20) Ortopedi hastalarına ait olduğu belirlenmiştir.Güvenli Cerrahi Kontrol Formu’ndaki veriler incelendiğinde özellikle hemşireler
tarafından doldurulan ‘Klinikten Ayrılmadan Önce’ kısmının büyük
oranda(%95.84) doldurulduğu, ’Anestezi Verilmeden Önce’kısmının
%94.80,’Ameliyat Kesisinden Önce’kısmının %88.55,’Ameliyattan
Çıkmadan Önce’kısmının da %39.58 oranında eksiksiz doldurulduğu belirlenmiştir. Formlardaki eksiklikler belirlenerek tam ve etkin
kullanıma yönelik eğitimlerin devam edilmesine karar verilmiş ve
ameliyathane içinde formun daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla sabit bir liste sorumlusu belirlenmiştir.
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SONUÇ
Çalışmanın sonuçları incelendiğinde GCKL’nin gerekliliklerinin en çok Klinikten Ayrılmadan Önce kısmında hemşireler
tarafından yerine getirildiği belirlenmiştir.Sağırkaya ve ark.(2014) çalışmalarında GCKL’nin klinikten ayrılmadan önce
hemşireler tarafından tam olarak doldurulduğunu belirtmiştir(Sağırkaya ve ark.2004).Hemşirelerin yoğun iş temposuna
rağmen, hasta güvenliğine yönelik çalışmaları faydalı bulduğu ve önemsediği için formun doldurulmasına önem verdikleri söylenebilir(Gökdoğan ve Yorgun,2009).
Hasta servisten ayrılıp ameliyathane içerisine girdiğinde de formun etkin kullanımı giderek azalmaktadır. ’Anestezi Verilmeden Önce’ %94.80,’Ameliyat Kesisinden Önce %88.55,’Ameliyattan Çıkmadan Önce’de %39.58 oranında formun
eksiksiz doldurulma oranları belirlenmiştir.Sağırkaya ve ark.(2014) çalışmalarında benzer oranlar bulmuştur(Sağırkaya
ve ar.2014).Özellikle son kısımda aneztezist ve cerrahın önerilerinin yer aldığı madde 28’in büyük oranda(%42.71) doldurulmadığı belirlenmiştir.Sağlık Bakanlığı GCKL Kullanım Rehberi’nde listeden sorumlu olacak kişinin hemşire,hekim ya da
anestezi teknisyeni olabileceği belirtilmekle birlikte özellikle ,ameliyat odasının karmaşık düzeninde, hızlı ameliyat öncesi,
ameliyat içi ve ameliyat sonrası hazırlıklar esnasında adımların herhangi biri gözden kaçırılabileceğinden dolayı 2., 3. ve 4.
bölümlerinin başarılı olması için tek bir kişinin yönetiminde olması gerektiği belirtilmiştir(Sağlık Bakanlığı Güvenli Cerrahi
Konrol Listesi Uygulama Rehberi).Çalışmada da ameliyathane içerisinde liste sorumlusu bir kişi olmasına rağmen kişinin
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aynı zamanda ameliyatta da aktif olarak çalışmasından dolayı ve cerrahi ekip üyeleri arasında işbirliği kurulamamasından
dolayı listenin eksik doldurulduğu düşünülmektedir.Melekie ve Getahun(2015) GCKL ‘nin özellikle ameliyathane içerisinde cerrahi ekip üyeleri arasında işbirliği sağlanamamasından kaynaklandığını belirtmiştir(Melekie ve Getahun,2015).
Elde edilen veriler doğrultusunda cerrahi hasta güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla ameliyathane içerisinde tüm
vakaların GCKL’ni her aşamada kontrol etmek ve ekip üyerleri arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir anestezi
teknisyeni görevlendirilmiştir. Bu uygulamadan yaklaşık 3 ay sonra çalışmanın tekrar edilerek uygulamanın etkinliğinin
değerlendirilmesine, ayrıca çalışan tüm personele yönelik GCKL ile ilgili eğitimlerin devam edilmesine karar verilmiştir.

KAYNAKLAR

772

Weiser T, Regenbogen SE, Thompson KD,Haynes AB, Lipsitz
SR,Berry WR,Gawande AA,An estimation of the global volume of surgery: a modelling strategy based on available data,The Lancet Volume 372, No. 9633, p139–144, 12 July 2008

2.

World Alliance for Patient Safety. 15. WHO guidelines for
safe surgery. Geneva:

3.

World Health Organization, 2008.

4.

www.who.int/patientssafety/safesurgery/en/ Erişim tarihi
:Eylül 2015

5.
01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

1.

6.

7.

Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat AH, Dellinger EP, Dziekan G, Herbosa T, Kibatala PL, Lapitan MC,
Merry AF, Reznick RK, Taylor B, Vats A, Gawande AA; Safe
Surgery Saves Lives Study Group. Changes in safety attitude
and relationship to decreased postoperative morbidity and
mortality following implementation of a checklist-based surgical safety intervention. BMJ Qual Saf. 2011 Jan;20(1):102-7.
doi: 10.1136/bmjqs.2009.040022.
Helmiö P, Takala A, Aaltonen LM, Pauniaho SL, Ikonen TS,
Blomgren K. First year with WHO Surgical Safety Checklist
in 7148 otorhinolaryngological operations: use and user attitudes.
Clin Otolaryngol. 2012 Aug;37(4):305-8. doi: 10.1111/j.17494486.2012.02486.x.

8.

Treadwell JR, Lucas S, Tsou AY. Surgical checklists: a systematic review of impacts and implementation. BMJ Qual Saf.
2014 Apr;23(4):299-318. doi: 10.1136/bmjqs-2012-001797.
Epub 2013 Aug 6.

9.

Tang R, Ranmuthugala G, Cunningham F. Surgical safety
checklists: a review

10. ANZ J Surg. 2014 Mar;84(3):148-54. doi: 10.1111/ans.12168.
Epub 2013 Apr 18.
11. h t t p s : / / k a l i t e . s a g l i k . g o v . t r / c o n t e n t / f i l e s / d u y u r u lar_2011/2011/09_ocak_2011/0901guvenlicerrahi.pdf Erişim
tarihi:Eylül 2015-11-26
12. http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/guvenli_cerrahi_2011/guvenli_cerrahi_kontrol_listesi_uygulama_rehberi.
pdf Erişim tarihi:Eylül 2015
13. Sağırkaya A, Özdem FŞ, Öksüz PE, Coşkun A, Taş D, Kurt A,
Merih YD
14. Bir Kamu Dal Hastanesinde Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi
Formunun Doldurulmasının Meslek Grubuna Göre Dağılımı,
V. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi
15. “Sözel Bildiriler Kitabı”Cilt-2
16. Gökdoğan F,Yorgun S,Sağlık Hizmetlerinde Hasta Güvenliği
Ve Hemşireler / Patıent Safety And Nurses İn Health Services
Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, Cilt 13, Sayı
2 (2010)
17. https://kalite.saglik.gov.tr/content/files/guvenli_cerrahi_2011/guvenli_cerrahi_kontrol_listesi.pdf Erişim tarihi:Eylül 2015
18. Melekie TB, Getahun GM.BMC Res Notes. Compliance with
Surgical Safety Checklist completion in the operating room
of University of Gondar Hospital, Northwest Ethiopia. 2015
Aug 19;8:361. doi: 10.1186/s13104-015-1338-y.

POSTER BİLDİRİLER
P-452

YILLARA GÖRE İL AMBULANS SERVİSİ ÖZDEĞERLENDİRMELERİ; KONYA ÖRNEĞİ
Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ1, Erkan AŞIK1, Devrim EROL1, Serap BATI1, Özlem GENÇ1
Konya İl Sağlık Müdürlüğü, kendirci68@hotmail.com

1

Anahtar Kelimeler: Acil Sağlık Hizmetleri, Hizmet Kalite
Standartları, 112 Çalışanları

SELF-EVALUATION PROVINCIAL AMBULANCE SERVICE
SUBJECT TO YEARS; KONYA SAMPLE
SUMMARY
It has great importance taking corrective precautions, increasing
and measuring of service quality to realize specific structure of
health sector and presentation of suitable health service to target
group. Service Quality in Health Sector is defined as “perfection of
health service system or its coherence to the standards”. We aimed
to examine service standards of 112 Emergency Health Services
subject to years in our study. For this objective, self –evaluation
results performed by Provincial Ambulance Command & Control
Center Office of Chief Surgeons had been examined. Evaluation
coefficient in 2012 year 1st period was 0, 80; it increased to 0,93 in
the 2nd period of 2013 year. 2015 year self evaluation decreased to
0, 75 because of faults executed by the people at the new registry
system in the ASOS (Emergency Health Automation System) system
period. We believe that marks in the future evaluations will increase
more upon removing of defaults at the system, used to system by
the people.
Keywords: Emergency Health Services, Service Quality Standards,
112 Personnel

SONUÇ
nn SHKS-İAS Seti İstasyon Hizmetleri kriterlerine bakıldığında; “ Ambulansın takibine ve ambulansın vaka yerine
ulaşmasına yönelik teknik donanım bulunmalıdır, İstasyonlarda internet erişimli bilgisayar bulunmalıdır ve Tıbbi
cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.” kriterlerinin yerine getirilmesinin istasyon hizmetlerinin
sorumluluğunda olmadığı, kriterlerinin yerine getirilmesinden alınan puanın istasyon çalışmalarıyla ilgisi olmadığı, puan kaybından da istasyon hizmetlerinin sorumlu tutulamayacağı bu kriterlerin yönetim hizmetleri sınıfında
yer alması gerektiğini düşünmekteyiz.
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Sağlık sektörünün kendine has yapısı ve hedef kitleye uygun sağlık
hizmeti sunumunun gerçekleştirilebilmesi için, düzeltici önlemlerin
alınması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve ölçülmesi büyük önem
taşımaktadır. Sağlık sektöründe hizmet kalitesi; sağlık hizmetleri
sisteminin mükemmelliği ya da standartlara uygunluğu şeklinde
tanımlanmaktadır. Çalışmamızda 112 acil sağlık hizmetlerinin yıllara göre hizmet kalite standartları değerlendirmelerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak İl Ambulans KKM Baştabipliği Kalite Yönetim Birimi tarafından yapılan öz değerlendirme
sonuçları incelenmiştir. 2012 yılı 1. döneminde 0,80 olan öz değerlendirme katsayısı, 2013 yılı 2. Döneminde 0,93’e kadar yükselmiştir.
ASOS sitemine sürecinde, kişilerin yeni kayıt sistemine yaptıkları hatalar nedeni ile 2015 yılı öz değerlendirmelerinde 0,75’e düşmüştür.
Sistemdeki aksaklıkların giderilmesi, kişilerin sisteme alışması ile
birlikte sonraki değerlendirmelerde puanların daha da yükseleceği
kanısındayız.
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nn “Ambulanslardaki oksijen sistemi ile ilgili düzenleme bulunmalıdır.” Standardında istenen % 50 doluluk oranı ile
kastedilen oran tam anlaşılmamıştır. Sabit tüpler kastediliyorsa her iki tüpün en az %50 dolu olması isteniyorsa
%50 nin altına düşen tüpün, daha bitmeden değiştirilmesi gerektiği anlaşılmakta bu da israfa neden olmaktadır. Ya da soru bir sabit ve bir portatif tüpün en az birer tanesi için mi %50 doluluk oranı istemektedir. Ayrıca
tam dolu tüp oranı nedir? Genleşme ve ısı farklıkları nedeniyle yeni doldurulan tüpler arasında bile dolulukta
farklılıklar olabilmekte tam dolu oranı bilinmeyen bir birimin %50 si hesaplanmayacağı, Kriterlerin yoruma açık
olmaması, standarttın daha anlaşılır olması sağlanmalıdır.
nn Yine;“SHKS-İAS Setinde istenen standartlar ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinin Performans Değerlendirme Kriterlerinde” istenen standartların farklı daire başkanlıklarından olsa bile hazırlanan değerlendirmelerin
birbirini destekler nitelikte olması gerektiği görüşündeyiz.
nn SHKS-İAS Seti; ölçüm yapılabilecek, ölçek konulabilecek maddelerde, anlaşılabilir ve standart bir değerlendirme
yapılabilmesi için yoruma açık olmayacak şekilde değerler belirtilerek hazırlanmalıdır.
nn SHKS-İAS Seti hazırlanırken Acil Sağlık Hizmetlerinin hareketli bir sistem olduğu ayrıca kullanılan mekanların il
içerisinde yaygın olarak yerleşimi ve bu sebeple diğer sağlık kurumları gibi bir değerlendirme yapılamayacağı
göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin sette Yönetim Hizmetleri bölümünde “İl Ambulans Servisi üst yönetimi,
hizmet sunumuna yönelik tüm bölüm sorumluları ile değerlendirme toplantıları yapmalıdır.” maddesinde “bölüm sorumluları” ifadesinden her ne kadar tanımlarda “bölüm” ifadesi olarak istasyonlar anlaşılabilir olsa da net
standart bir anlam çıkarılamamaktadır ayrıca “üst yönetim” ifadesinden ise hangi yöneticilerin bu konuda kabul
edilebilir olduğu anlaşılamamaktadır.
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nn SHKS-İAS Seti İstasyon Hizmetleri Kriterlerine bakıldığında; standartlarda geçen “canlandırma teçhizatı bulunmalıdır” ifadesinde hangi malzemelerin standart olarak sorgulanması gerektiğinin açık olmadığı görülmektedir.
nn SHKS-İAS Seti İstasyon Hizmetleri Kriterlerine bakıldığında; “atıklar kaynağında ayrıştırılmalıdır” ifadesinde mekan olarak ambulans değerlendirilmesi isteniyorsa evsel atık kutusunun ambulans içerisinde bulunup bulunmaması gerekliliği, -acil müdahale sonucu tüm malzemelerin tıbbi atık olarak değerlendirilebileceği ve ambulansta
yer darlığı var sayılırsa- tartışmalıdır. “atıklar kaynağında ayrıştırılmalıdır” maddesinin değerlendirilmesinde nasıl
bir standart uygulanması gerektiği net anlaşılır olmalıdır.
nn SHKS-İAS Seti İstasyon Hizmetleri Kriterlerinde; “ambulansların temizliği ve dezenfeksiyonuna yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır” yerine konunun istasyonun sorumluluğunda sorgulanmasına yönelik olması sağlanmalıdır.
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nn SHKS-İAS Seti İstasyon Hizmetleri Kriterlerinde; kişisel koruyucu ekipmanlar olarak hangi malzemelerin sorgulanması, yeri konusunda ambulansın neresinde (ön-arka kabin) bulundurulması yönünde standart bir uygulamanın yakalanması sağlanmalıdır.
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HASTA BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNE GÖRE YAPILAN HEMŞİRE İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI:
BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
Esra YILDIZBAŞI1, Dilek ÖZTAŞ1, Ayşegül ERCİYAS1, Havva YILMAZ1, Hicran FIRAT1, Nurcan YALÇIN1,
Günseli TEKE1, Gamze BOZCUK GÜZELDEMİRCİ1, Esra DAĞ ŞEKER1, Murat AKÇAY1
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalite Birimi, esrayildizbasi@gmail.com

Kurumlarda hasta-hemşire oranlarının önerilen düzeyde tutulması,
bakım kalitesi, teknoloji yönetimi ve ulusal-uluslararası kredilendirme bakımından önemli bir göstergedir. Hastanelerde yeni bakım
ünitelerinin açılması hemşire kaynakları dikkate alınarak planlanmalıdır. Oysa ülkemizde böyle bir planlamadan gerçekçi bir şekilde
söz etmek henüz olası değildir. Hastanelerdeki ünitelerin, kabul edilecek hasta sayısı ve özelliklerinin ve hatta bütün olarak bir hastanenin planlanmasında ekonomi, teknoloji ve hekim kaynakları belirleyici olmakta, sayı ve nitelik olarak hemşire insan gücü yeterince göz
önünde bulundurulmamaktadır.
Araştırmanın birinci bölümde hastaların bağımlılık düzeyleri hesaplanmış ikinci bölümde kliniklerde görev yapan hemşire başına
düşen hasta sayılarına bakılmış üçüncü bölümde ise hasta tiplerine
göre verilmesi gereken bakım süreleri (saat) ile verilmiş olan bakım
süreleri (saat) analiz arasındaki farklar bulunmuş ve klinik bakım
verimliliği irdelenmiştir.
Elde edilen bulgular ışığında hemşire istihdamı yapılırken klinik bakım verimliliğinin artırılması ve hasta gereksinimlerinin karşılanması noktasında hasta bağımlılık düzeylerinin de göz önünde bulundurulması gerekliliği ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: insan gücü planlaması, hasta bağımlılık
düzeyleri, hemşire.

MADE BY HUMAN PATIENT ADDICTION NURSE
POWER LEVEL PLANNING: THE CASE OF A PUBLIC
HOSPITAL
SUMMARY
Protection the recommended level of patient-nurse ratio in
institutions, is an important indicator for the quality of care,
technology management and national and international lending.
Nurse resources should be considered when planning to open a care
units in the hospitals. But in our country it is impossible to talk about
such a plan. The planning of the units or the whole departmants
in the hospitals as well as the number and characteristics of the
patients, economic, technological and physician resources being
decisive but the number and the quality of nurse human power is
not enough considered.
In the firts part of this study, the level of patient dependency
determined, in the second part nurse-patient ratio determined
depends on the units and the third part of the study differences were
found based on the type of patients between the given care times
(hours) and should be given care times (hours). Finally clinical care
efficiency was examined.
In light of the findings it has been demonstrated to the level of
patient depencency should be considered for the improving the
efficiency of clinical care and meet the patient requirements while
employment of nurses.
Keywords: Level of patient dependency, Human power, Clinical
care efficiency,nurse.
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SONUÇ
Araştırma bulguları tümüyle değerlendirildiğinde Kamu Hastanelerinde hemşire insan gücü planlaması yapılırken hemşire başına düşen yatak sayısının yanında hastaların farklı ihtiyaç ve gereksinimlerinin olduğu her bir hastanın bağımlılık
düzeyinin farklı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Hastaların bağımlılık düzeylerine göre ayrılması gereken bakım
süresi doğru bir hemşire insan gücü planlaması ile mümkün kılınabilir. Araştırmanın Yürütüldüğü hastanede verilmesi
gereken bakım süresi ile verilen bakım süresi arasındaki fark Süre bir hemşirenin aylık çalışma saatine (160 saat) bölündüğünde o klinik için ne kadar hemşire açığı ve ya hemşire fazlalığı olduğu konusunda fikir vermiştir. Hemşire istihdamının sağlanması durumunda öncelikle hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Üroloji Kliniği ve Beyin Cerrahi Kliniğinde değerlendirilmesi gerekliliği ortaya konmuştur. Doğru bir hemşire insan gücü planlamasıyla klinik bakım verimliliğinin
de artacağı kaçınılmaz bir gerçektir.
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HASTA-ÇALIŞAN İLETIŞIMINDE YENI BIR BOYUT:HASTA-ÇALIŞAN İLETIŞIM DESTEK
BIRIMI ÖNCE DINLE VE ANLA, DAHA SONRA ANLAŞILMAYI BEKLE
Funda TANRIÖVER1, Bihter AKIN1, Bahar BOYACI1, Buket IŞIK1
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, fundatanriover@hotmail.com

1

Anahtar kelime: Hasta çalışan iletişimi, etkin dinleme ,hizmet
kalitesi

A NEW DIMENSION IN PATIENT-MEDICAL STAFF
COMMUNICATIONS: PATIENT- MEDICAL STAFF
COMMUNICATIONS SUPPORT UNIT
SUMMARY
When health care services are provided with a holistic and
humanistic approach, They are guaranteed to be more effective and
efficient. When such an approach in health institutions adopted, in
addition to many variables, the communication between patient
and medical staff has come to the forefront. Although patients who
has lost his health for some reason, have the necessity of expressing
and sharing their experienced feelings, Medical staff can’t able to
fully satisfy the requirements of patients’ listened. In line with this
approach, patient – Medical staff communication support unit has
been established since July 1, 2015 by the Department of Health
Care Services with the aim of supporting and developing useful
relationship with patients and their relatives. A nurse in charge
in the unit, trained in patient-staff communication, has visited the
units of inpatient and outpatient everyday regularly, has made feel
patients that their thoughts and feelings are important to them. This
application has been performed in a period of about 3 months, and
then patients have been consulted about the application. In the total
966 patients who have received services inpatient and in outpatient
clinics, have been included in this application and 98% of patients
has been generally satisfied with the application, 97% of them has
stated that this application should be applied in all hospitals. This
application has also been expected to contribute the quality of
service provided to patients and patients’ satisfaction positively.
Keywords: Patient employee communication, active listening,
quality of service
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Sağlık hizmetleri bütüncül ve hümanistik bir yaklaşımla verildiğinde
hizmetin daha etkin ve verimli olması sağlanmaktadır. Sağlık kurumlarında bu tür bir yaklaşım benimsendiğinde pek çok değişkene
ek olarak, hasta ile çalışan arasındaki iletişim de ön plana çıkmaktadır. Herhangi bir nedenle sağlığını kaybetmiş bireyin yaşadığı duyguları ifade etme ve paylaşma ihtiyacına karşın sağlık çalışanları hastaların dinlenilme gereksinimini tam olarak karşılayamamaktadır.
Bu anlayış doğrultusunda 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Sağlık
Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hasta ve hasta yakınları ile
yararlı ilişkiyi desteklemek, geliştirmek amacıyla hastanemizde Hasta Çalışan İletişim Destek Birimi kurulmuştur. Birimde görevli hasta-çalışan iletişimi hakkında eğitim almış bir hemşire düzenli olarak
her gün ayaktan ve yatan hasta birimlerini ziyaret etmekte,hastaların duygu ve düşüncelerini dinleyerek kendilerine önem verildiğini
hissettirmektedir. Yaklaşık 3 aylık bir süreçte bu uygulama yapılmış
ve sonrasında hastaların uygulama hakkındaki görüşleri alınmıştır.
Çalışmaya yataklı birimler ve poliklinikten hizmet almış toplam 966
hasta dahil edilmiş olup hastaların %98’i uygulamadan memnun
olduklarını,%97’si de tüm hastanelerde uygulanması gerektiğini ifade etmiştir.Yapılan bu uygulamanın hastalara verilen hizmet kalitesine ve hasta memnuniyetine de olumlu yönde katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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TARTIŞMA VE SONUÇ
İnsanın biyopsikososyal bir varlık olduğu düşünüldüğünde hasta bireye sadece fizyolojik değil aynı zamanda psikolojik
ve sosyal yönden de destekleyici bir bakım verilmesi gerektiği unutulmamalıdır.Hemşirelik hizmetlerinde holistik ve hümanistlik bir yaklaşımla bakım verildiğinde bireyin göz ardı edilen bu ihtiyaçları da karşılanmış olur . Hemşirenin bakım
verdiği bireye ulaşmasını sağlayan araç iletişim bilgi ve becerisidir. İletişimin etkili olmasının ölçütü bireylerin kendilerini
anlaşılmış hissetmeleridir (Tutuk ve Al 2002). Çalışmada hastaların özellikle bu yönlerden desteklenmesi ve bakımın psikolojik ve sosyal yönünün tamamlanması hedeflenmiştir.Çalışmanın bulguları da hastaların bu uygulamadan memnun
olduğu yönündendir.Literatürde daha çok hasta memnuniyeti ve etkileyen faktörleri inceleyen çalışmalar bulunmaktadır
ve hasta memnuniyetini etkileyen en önemli faktörün iletişim ve hastayı yeterli bilgilendirme olduğu bildirilmektedir (Avis
1995b, Walker 1998). Arslan ve Kelleci(2011) hastalar için hemşirelerin dış görünümlerinden çok empati ve iletişim kurma
yeteneklerinin daha önemli olduğunu belirtmiştir(Arslan ve Kelleci,2011). Türkiye‘de hemşirelerin iletişim becerilerini
değerlendirmeye yönelik az sayıda çalışma vardır.Kumcağız ve ark(2011) çalışmasında kamu hastanelerinde çalışan
hemşirelerin iletişim beceri düzeyleri ve iletişim becerilerinin düşük olduğunu belirtmiştir.Hasta-hemşire ilişkisindeki bu
eksik yönden dolayı hastaların bu çalışmadaki Hasta-Çalışan İletişim Destek Biriminin uygulamalarından memnun kaldığı
düşünülmektedir.
Çalışmanın sonucunda, Hasta-çalışan iletişim destek biriminin mümkünse tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması önerilmektedir.Aynı zamanda diğer tüm sağlık çalışanlarına da hizmet içi eğitim programlarında özellikle iletişim yeteneklerinin
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geliştirilmesi ve etkin dinleme ile ilgili programların düzenlenmesi, sonuçların yönetici ve hemşireler tarafından incelenmesi ve elde edilecek sonuçlara göre düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.
Kurum bazında bakıldığında ise bir sonraki aşamada çalışmanın hasta memnuniyeti üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda en az hasta kadar psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyacı olan palyatif bakım merkezlerindeki tüm hasta yakınlarına Hasta-Çalışan İletişim Destek biriminin verdiği hizmetlerin daha kapsamlı şekilde verileceği
‘Palyatif Bakım Destek Birimi’nin kurulması düşünülmektedir. Hasta ve hasta yakınlarına sağlık çalışanları tarafından
sadece biraz daha zaman ayırarak etkin dinleme yoluyla verilen psikolojik ve sosyal desteğin sağlık bakım hizmetlerinin
kalitesini arttıracağı düşünülmektedir.
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HASTA GERİBİLDİRİM YÖNTEMLERİ VE KURUMA SAĞLADIĞI FAYDALAR
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Sağlıkta kalitenin geliştirilmesi programlarında hasta ve çalışan güvenliği kadar hasta geribildirimlerinin alınması ve etkin olarak değerlendirilmesi de önemli bir yere sahiptir. Sağlık kurumlarında sunulan hizmet kalitesinin ölçülebilmesi için tüm süreçlerin bütünsel
bir yaklaşımla ele alınması, kurumdan hizmet alanların katılımı ile
birlikte değerlendirilmesi, kapsamlı ve çok boyutlu bir şekilde analiz
edilmesi gerekir(Kim Y (2002), 14:359-367)
Retrospektif olarak yapılan çalışmanın amacı, İstanbul Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde sağlık hizmeti sunumu sırasında hasta ve
yakınlarından alınan geribildirimler sayesinde hasta katılımı ve işbirliğinin sağlanmasıdır. Bildirimlerin değerlendirilmesi ile yapılan
yeni düzenleme ve uygulamalar hizmetin etkinliği ve kalitesini arttırmaya katkıda bulunacaktır.
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 2013-2015 yılları arasında hizmet alan hasta ve yakınları tarafından hasta iletişim birimi
direkt ve web sitesi başvuruları, SABİM ve BİMER aracılığı ile yapılan başvurular incelenmiştir. SABİM yolu ile geribildirimde bulunma
oranı %0,05, BİMER arcılığı ile yapılanların oranı %0,001 ve Hasta
İletişim Birimi başvuru ortalaması ise % 0,01olarak tespit edilmiştir.

STRATEGIES AND UTILITIES OF THE PATIENT
FEEDBACK
SUMMARY
Along with its providers, suppliers and clients; healthcare is a
specialized service which must be considered as a comprehensive
system. Reviewing patient feedbacks as well as occupational safety
and health in ‘Healthcare Quality Improvement Programs’ is
important. In order to measure the quality of healthcare services
which take place in medical establishments; all processes should be
discussed as a whole, along with the patients and clients, acrossthe-board. The purpose of the study which is done retrospectively in
Istanbul Education & Research Hospital is to provide the involvement
of patients and collaboration. Reviewing the feedbacks lead to
regulations, which were done in order to develop the service quality.
Applications, which were done by the clients and their relatives, that
were served by the hospital between 2013-2015, were received via
SABIM & BIMER and reviewed. It was stated that, application rates
are 0,05% via SABIM, %0,001 via BIMER and 0,01% via Patient
Communication Service. Issues that were stated in these applications
can be solved by healthcare personals and professionals paying
attention to the patients and their relatives.
Keywords: Sabım, Bımer, Feedback, Communıcatıon

Başvuru konu dağılımının büyük çoğunluğu sağlık çalışanlarının
hasta ve yakınları ile zamanında, ihtiyaca göre, yeter kadar kuracakları etkili bir iletişim ile çözüme ulaşması sağlanabilecektir.
Anahtar kelimeler: Geribildirim, SABİM, BİMER, iletişim
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Sağlık hizmeti sunanlar, hizmetten yararlananlar ve tedarikçiler ile
birlikte çok yönlü olarak değerlendirilmesi gereken son derece özellikli bir hizmettir.
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SONUÇ
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden hizmet alan hasta ve yakınları tarafından hasta iletişim birimi direkt ve web
sitesi başvuruları, SABİM ve BİMER aracılığı ile yapılan başvurular incelenmiş olup, yıllar içinde SABİM’e yapılan başvuru
sayısının giderek artış gösterdiği bu durumun burada çalışan ve sağlık kökenli olan çözümleyici çalışanların hasta başvurularını etkin olarak takip ettiği ve yönlendirmelerinin hastalar için uygun bulunduğu tespiti yapılmıştır. Yıllar içinde
SABİM’e yapılan başvuru sayısının giderek artış göstermesi, merkezde çözümleyici olarak çalışanların sağlık kökenli olmasının yanı sıra başvuruları takip ederek yaptıkları yönlendirmelerin başvuru sahiplerince olumlu karşılanması şeklinde
yorumlanmıştır.
Hasta ve yakınlarının en fazla sağlık çalışanlarından yeterli bilgi alamama konusunda sorunların hekim grubu ile yaşadıkları tespitinin ardından yapılan yönetim değerlendirme toplantılarında Hasta İletişim Birimi ve Çalışan Hakları ve
Güvenliği Birimi çalışanlarının da katıldığı ilgili yönetici tarafından birim bazlı olarak toplantılar düzenlenmiş ve ilgili birim
hakkındaki başvuru konuları yapılan başvurular analiz edilerek örnekler verilmiş ve etkin bir iletişim ile hasta ve yakınları
ile yaşanması muhtemel sorunların azaltılabileceği konusunda fikir birliği sağlanmıştır. Erişkinlerde davranış değişikliği
oluşturmanın zorluğu göz önüne alındığında bu tür eğitimlerin uzmanlar eşliğinde yapılması da planlanmıştır. Sağlık
çalışanı ile hasta arasındaki iletişimin kalitesi hasta memnuniyetini arttırmanın yanında sağlık çıktılarına da katkıda bulunacaktır. Hasta ve çalışan arasında iyi bir iletişim ile güven ilişkisi kurulması hastanın tüm semptomlarını, açıklaması ile
onlara konulacak tanı ve uygulanacak tedaviyi de olumlu etkileyecektir(Kim Y., 2002:14:359-367).
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Sonuç olarak, sağlık çalışanlarının hasta ve yakınları ile zamanında, ihtiyaca uygun, anlaşılabileceği şekilde ve etkili bir
iletişim kurması halinde karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı daha bir ilişki ortamı kurulabilir. Bu sayede de hasta ve yakınları
tarafından yapılan olumsuz geribildirimlerin sayı olarak azalmasının yanında içeriklerinin ise hizmet kalitesini olumlu
yönde geliştirecek konularda olması mümkün olabilir.
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ADANA SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN
ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yeter BAŞARI1, Fesem BAŞARI², Hülya ÖREN1, Sadettin ÖZSÜREKCİGİL1, Gülşah SEYDAOĞLU3, Dilek AĞIR1,
Seda YILMAZ1
Adana Sağlık Müdürlüğü İl Kalite Koordinatörlüğü, yeterbasari@gmail.com,
Adana Halk Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı, fesemb@yahoo.com
3
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, gulsahseydaoglu@gmail.com
1

THE EVALUATION OF RELATIONSHIP WITH VARIOUS
FACTORS OF BURNOUT LEVELS OF ADANA HEALTH
Araştırmada, Adana sağlık müdürlüklerinde çalışan personellerin
DEPARTMENTS WORKERS
tükenmişlik düzeylerinin çeşitli faktörlerle ilişkisinin ortaya konması
amaçlanmıştır.

SUMMARY

Çalışmaya Adana sağlık müdürlüklerinde çalışan 204 personel katılmıştır. Örneklem seçilmemiş olup, araştırmanın evrenini oluşturan
sağlık müdürlüklerinin tümündeki çalışanlara ulaşılması hedeflenmiştir. Katılımcılara Sosyodemografik Veri Toplama Formu (SDVTF),
Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal
Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde ANOVA
testi kullanılmış ve p<0.05 olanlar anlamlı kabul edilmiştir.

In this study, it was aimed to the evaluation of relationship
with different factors affecting burnout levels of Adana health
departments workers.

Çalışanların cinsiyet dağılımının duygusal tükenme (DT) ve düşük
kişisel başarı (DKB), kurumun duyarsızlaşma (DYS), eğitimin DT ve
ÇBASDÖ, çalışma saatinin DKB, şiddetin DT, DYS ve DKB, sözlü şiddetin DT ve DYS, tartaklanmanın DYS üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bulunmuştur. Fakat cinsiyet dağılımının DYS ve
ÇBASDÖ, kurumun DT, DKB ve ÇBASDÖ, eğitimin DYS ve DKB, çalışma saatinin DT, DYS, ÇBASDÖ, şiddetin ÇBASDÖ, sözlü şiddetin DKB
ve ÇBASDÖ, tartaklanmanın DT, DKB, ÇBASDÖ, görev, alkol, sigara,
fiziksel şiddet ve medeni durum dağılımının DT, DYS, DKB, ÇBASDÖ
üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>0.05).
Çalışmamızın sonuçlarına göre çalışanların tükenmişlik yaşamamaları için bireysel ve yönetim düzeyinde tükenmişliklerini önleme ve
başa çıkma stratejileri planlanmalı ve uygulanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Sağlık müdürlüğü çalışanları, tükenmişlik,
tükenmişlik ölçeği,

A total of 204 participants from health departments workers in
Adana were included in the study. The sampling is not used because
of we aimed arrived to all of employee who were working to health
departments workers in that the universe of this research. In
analyzed of data were used ANOVA test, and a p value <0.05 was
considered statistically significant.
A significant difference was observed gender ratio of health
departments workers affects to their of emotional exhaustion (EE),
and low personal accomplisment (LPA), institution ratio affects
to depersonalizasyon (DP), education ratio affects to EE, and
Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), working
hours ratio affects to LPA, violence ratio affects to EE, DP, and LPA,
verbal violence ratio affects to EE, and DP, rough up ratio affects
to DP (p<0.05). But, there were no statistically significant difference
with gender ratio affects to DP, and MSPSS, institution ratio affects
to EE, DP, and MSPSS, ), education ratio affects to DP, and LPA,
working hours ratio affects to EE, DP, and MSPSS, violence ratio
affects to MSPSS, verbal violance ratio affects to LPA, and MSPSS,
rough up ratio affects to DP, the business, alchol, smoking, physical
violance, and marital status ratio affects to all of groups (p> 0.05).

01-04 Mart 2016, Antalya

ÖZET

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

2

According to the findings of our study demonstrate that for not have
burnout in level of both of management and individual to prevent
burnout and to succed developing methods that need to planning
and application for health departments workers.
Key words: Health department workers, burnout, , burnout
measure

SONUÇ
Sağlık müdürlükleri yönetiminin, belirli aralıklarla tüm çalışanlarına başarıları konusunda olumlu bildirimde bulunması
ve teşvik etmesi, çalışanlarının hem kişisel başarı noksanlığı algısını azaltıp hem de iş tatmin düzeyini artırabilir. Sağlık
müdürlükleri yönetimleri, çalışanların motivasyon düzeylerini artırarak müdürlük çalışanlarının tükenmişlik düzeylerini
azaltmada etkili olabilirler. Müdürlük çalışanlarının başarı duygusu, terfi olanakları, yaratıcılık, çalışma koşulları, iş güvencesi ve ücret gibi konularda desteklenmesi moral ve motivasyonlarını artırabilir. Bu çabalar müdürlük çalışanlarının
tükenmişlik düzeylerinin azaltılmasına katkı sağlayabilir. Müdürlük çalışanlarının daha iyi koşullarda hizmet verebilmelerini sağlamak amacıyla hem idari ve hem de bireysel bazda farkındalık yaratmak, moral ve motivasyonlarını arttırmak
için sadece Adana ilindeki sağlık müdürlükleri çalışanlarıyla sınırlı bir çalışma olmasına rağmen bu tür çalışmaların daha
geniş kapsamda yapılması daha faydalı olacaktır.
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ERZURUM BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ KLİNİKLERİNDE KULLANILAN
GLUKOMETRELERİN DOĞRULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Konca ALTINKAYNAK1, Mahmut ŞENYURT1, Murat KAYABEKIR2, Orhan DELICE3, Ayşe ÇARLIOĞLU4,
Hülya AKSOY5, Semin TAN KARACA6
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniği, Erzurum
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku, Elektrofizyoloji ve Solunum Laboratuvarı, Erzurum
3
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis, Erzurum
4
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Erzurum
5
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya, Erzurum
6
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, Erzurum
1

Bireysel glukoz izlemi için geliştirilen glukometreler artık sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanları tarafından da kullanılmaktadır. Hastanemiz kliniklerinde kullanılan glukometre sonuçlarının doğruluğu
periyodik olarak biyokimya laboratuvarımızda bulunan otoanalizör
sonuçları ile karşılaştırılarak uluslararası standartlara uygunluğu
değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, hastanemizde bu kapsamda
yapılan kalite çalışmalarını geriye dönük olarak değerlendirmeyi
amaçladık. Glukometre sonucu, otoanalizör sonucunun ± % 20 si
içinde olan sonuçlar doğru sonuç olarak kabul edildi. 411 glukometre sonucundan 11 tanesi (% 2.5) ±% 20 sınırını aştığı tespit edildi.
Bu sonuçlar ISO standartlarının minimum doğruluk gereksinimlerini
sağlamadığından düzeltici önleyici faaliyet düzenlendi ve bu sonuçlara ait cihazların kullanımı reddedildi. Kliniklerde kullanılan glukometre sonuçları düzenli olarak ayda bir defa otoanalizör sonuçlarıyla doğrulanmalıdır. Sağlık çalışanlarına cihazın kullanımıyla ilgili üç
ayda bir eğitim verilmesi güvenilirliği için önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Bireysel kan glukozu izlemi, hekzokinaz,
doğruluk

ERZURUM REGIONAL TRAINING HOSPITAL
EVALUATION OF THE ACCURACY OF THE CLINICAL
USE GLUCOMETER
SUMMARY
The glucometers developed for individual glucose monitoring are
now being used by health professionals in health facilities. The accuracy of the glucometer results are compared periodically with those
of the clinical chemistry autoanalyzer to evaluate the confirmation
with regards to the international standarts. In this study, we aimed to evaluate the guality studies of glucometers retrospectivelly
in our hospital. The glucometers are considered accurate when are
in the ± 20% limit of autoanalyzer results. A total of 411 results, 11
(2.5%) were found to exceed the limit of ± 20%. These results were
not provide the minimum accuracy requirements of ISO standards,
so corrective and preventive activities were edited and the use of devices that belong to this result were denied. Glucometer results are
used in the clinics should be confirmed with autoanalyzer results
once a month regularly. Giving one time in three months training
on the use of health care workers is important for the reliability of
the glucometer.
Keywords:Self-monitoring of blood glucose, hexokinase, accuracy
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Başlangıçta, diyabet hastalarının kan glukoz kontrollerini kendi kendine düzenli yapabilmesi için geliştirilen hastabaşı
glukometreler, pratik kullanımları, hızlı sonuç vermeleri gibi nedenlerden dolayı acil servis, yoğun bakım başta olmak
üzere tüm kliniklerde kan glukoz takibinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Biyokimya laboratuvarlarında ise kan
glukoz ölçümü otoanalizörle yapılmaktadır. Glukometre cihazlarında ölçülen kan glukozu ile otoanalizörde ölçülen değer
birbirinden iki yönden farklıdır;1: numune türü ve 2: metod. Glukometre cihazında kapiller kan kullanılır ve metod olarak
daha eski bir metod olan reflektans fotometri veya elektrokimyasal biyosensor metodu kullanılırken; otoanalizörlerde
glukoz ölçümü genellikle hekzokinaz veya glukoz oksidaz metoduyla yapılır ve numune olarak venöz serum ya da plazma
kullanılır.
Glukometrelerin analitik performansları değerlendirilirken uluslararası standartlar temel alınır ve ISO 15197-2003 ile
ISO 15197-2013, DM yönetiminde kendi kendine kan glukoz izlemi için geliştirilmiş standartlardır. Bu standartlar uzman
olmayan kişiler tarafından kullanılan kan glukozu izleme sistemleri için geliştirilmiştir. Bu sistemin performans doğruluk
ve kesinlik kriterlerine dayanarak belirlenmiştir. Klinik biyokimya laboratuvarlarında sistem doğruluğu, metod karşılaştırma yöntemleriyle analiz edilir. ISO 15197-2003 glukozkonsantrasyonu 75 mg/dl den düşükse ±15mg/dl lik bir farka, 75
mg/dl eşit veya üzerindeyse ±% 20 lik bir değer farkına izin verilmektedir (Ekiz, 2014:2). Yani bu değerler kabul edilebilir
minimum sistem doğruluk değerleridir. Bizim çalışmamızda geriye dönük olarak elde ettiğimiz 411 glukometre sonucundan 11 tanesi (% 2.5) ±% 20 sınırını aşmış, ISO standartlarının minimum doğruluk gereksinimlerini sağlamadığından bu
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sonuçlara ait cihazlara düzeltici önleyici faaliyet düzenlenmiş ve kullanımlarına izin verilmemiştir. Klinik ve Laboratuvar
Enstitüsü Standarlarının glukometreler için olan standartlarına (Clinical and Laboratory Standarts Institude POCT12-A3)
göre glukometre performans değerlendirme kriterleri sonuçların >75 mg/dl glukoz konsantrasyonlarında %20 den fazla
sapan örneklerin sayısı tüm sonuçların %2’sinden fazla olmamalıdır denmektedir (CLSI, POCT, 2013: 12-A3). Bu haliyle
bizim sonuçlarımızın standartlara uygunluğu için hizmet içi eğitimlerimizin daha iyi yapılması gerektiği sonucunu çıkarabiliriz.

Bir testin klinisyen tarafından istenmesinden başlayarak laboratuarda çalışılmasına kadar geçen sürece preanalitik süreç
denir. Kliniklerde glukometre cihazlarının kullanımı esnasında veya karşılaştırma kanının alınması, laboratuvara gönderilmesi sürecinde yapılan hataların minimuma indirilmesi, bu cihazların verdiği sonuçların güvenirliliğini o kadar yükseltir.
Örneğin karşılaştırma kanının alımından sonra santrifüj edilmesine kadar geçen sürede, kanda bulunan şekilli elemanların glukozu kullanmalarına bağlı olarak zamana bağlı glukoz konsantrasyonunda azalma olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında hastanelerdebu konuda belli aralıklarla sürekli eğitim verilmelidir. Bizim hastanemizde HBTC kalite sorumlusu
tarafından belli aralıklarla doğru numune alma tekniği eğitimi verilmektedir. Yine, cihaz değişimlerinde hem HBTC kalite
sorumlusuhem de numune gönderen sağlık çalışanlarına cihazın kullanımıyla ilgili eğitim verilmektedir.
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Kurt ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (Kurt, 2011 :193), kan glukoz düzeylerinin farklı örneklerde, farklı yöntemlerle
ölçmenin sonuçları etkileyip etkilemediği araştırılmış ve kısa sürede sonuç alınabilme, ucuzluk ve doğru sonuç alabilme
gibi özelliklerine bakıldığında parmak ucundan alınan kan ile glukometrelerde ölçümün en uygun seçenek olduğu sonucuna varılmıştır.

Glukometre kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Hasta ve ölçüm yapacak kişinin yiyecek-içeceklere dokunması veya losyon kullanması muhtemel glukoz kontaminasyonuna bağlı olarak yanlış sonuçlara neden
olabilmektedir. Bu nedenle hem ölçüm yapacak sağlık çalışanının hem de numunenin alınacağı hastanın ellerini yıkayıp,
tam olarak kuruması sağlanmalıdır. Ayrıca kullanılan numune miktarının yeterli olması da sonucun yanlış çıkmasına
sebep olabilmektedir. Glukometrede ölçüm için kullanılacak kan genel olarak iki elden birinin orta parmak ucundan
alınmaktadır. İki parmak ucundan elde edilen sonuçlar birbirinden az da olsa farklı çıkabilmektedir. Ancak bu fark istatistiksel olarak önemsizdir. Bu yüzden kan glukoz ölçüm sonucundan emin olunmadığı durumlarda diğer elden elde edilen
numune kullanılarak doğrulama testi yapılır. Ayrıca glukoz striplerinin son kullanma tarihi mutlaka kontrol edilmelidir.
Stripler doğrudan gün ışığından ve nemden korunmalı, serin bir yerde saklanmalıdır (Clarke, 2012: 85).
Sonuç olarak, kliniklerde kullanılan glukometre sonuçları düzenli olarak ayda bir defa otoanalizör sonuçlarıyla doğrulanmalıdır. Sağlık çalışanlarına cihazın kullanımıyla ilgili üç ayda bir eğitim verilmesi güvenilirliği için önemlidir.
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APPOINTMENT SYSTEM MEDICAL CENTER PATIENT
SATISFACTION OF THE USERS MEASUREMENT OF
Günümüz sağlık hizmetleri, profesyonel işletmecilik bakış açısı ile
LEVEL; IMPLEMENTATION OF A TRAINING AND
şekillenmektedir. Daha fazla hasta çekme, gelen hastaları memnun
RESEARCH HOSPITAL
etme ve hastanın ihtiyaç duyduğunda tekrar aynı hastaneyi tercih
etmesini sağlama sağlık yöneticilerinin gündemlerindeki konulardandır.
Bu çalışma bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Merkezi Hekim
Randevu Sisteminden randevu alan hastaların hizmetten beklentilerinin ve ihtiyaçlarının karşılanma düzeyinin ölçülmesi ve alınan
sonuçlara göre hastane içi iyileştirme faaliyetlerinin planlanmasını
amaçlamıştır.
Elde edilen bulgular ışığında hastanenin polikliniğine başvuran
hastaların memnuniyet düzeyleri yüksek bulunmuştur. Sadece, hastalar, randevu aldığınız hekime muayene olabildiniz mi? sorusuna
2014 yılı için %80 oranında evet derlerken 2015 yılında bu oran
%63,1’e düşmüştür ve bu oran istatiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (z=1.973; p=0,048). MHRS’ den memnuniyeti daha da artırmak
amacıyla bu tür çalışmaların daha kapsamlı bir şekilde yapılması ve
iyileştirici faaliyetlerin geliştirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: MHRS, hasta memnuniyet düzeyi, hastane

SUMMARY

Today’s health services, is shaped with a professional business
perspective. More patient withdrawal, to satisfy the patients when
they comes and ensure that patients choose the same hospital
again when they need is one of the main topics of health manager’s
agendas.This study implemented on a Training and Research
Hospital which aims to measure the level of patients’ needs met
and expectations from the services given by Central Physician
Appointment System (MHRS). According to the results seeks to
improve the planning activities in the hospital. Based on the results
satisfaction levels of people who applied to the hospital clinics
were found high. When ask “Did you being examined by the same
physician that you get an appointment?”the patients, 80% of the
patients say “YES” for 2014 but the resultsstatistically decrease to
63,1% in 2015 (z=1.973;p=0,048). In order to improve the satisfaction
levels of patients who use the central physician appointment system,
researches such as this study done in a comprehensive manner and
improved of corrective activities are recommended.
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Keywords: MHRS, satisfy the patient, hospital

SONUÇ
Hasta hizmet memnuniyet düzeyinin yüksek olması kaliteli bir hizmet sunmanın ve hastaların beklentilerinin ne ölçüde karşılandığının göstergesidir. Elde edilen bulgular ışığında hastanenin polikliniğine başvuran kişilerin memnuniyet
düzeyleri yüksek bulunmuştur. Sadece kişilere randevu alınan hekime muayene olabildiniz mi? sorusuna 2014 yılı için
%80 randevu aldıkları hekime muayene olduklarını belirtirken 2015 yılında bu oran istatiksel olarak %63,1’e düşmüştür.
MHRS’ den memnuniyeti daha da artırmak amacıyla bu tür çalışmaların daha kapsamlı bir şekilde yapılması ve iyileştirici
faaliyetlerin geliştirilmesi önerilmektedir.
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YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARIN YAKINLARININ
MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
Esra ŞAHİN1, Suzan YİĞİT1
İskenderun Devlet Hastanesi Yoğun Bakım, esra_erdem26@hotmail.com

Bu çalışma, İskenderun Devlet Hastanesi(İDH)yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların yakınlarının memnun olma durumlarını ve
memnuniyeti etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı.
Gereç ve Yöntem: Çalışma kesitsel ve tanımlayıcı tipte bir çalışma
olup çalışmaya İDH 01.09.2015-31.10.2015 tarihleri arasında yoğun
bakım ünitelerinde tedavi gören en az 3 gün yoğun bakımda yatan
278 hastanın yakınları dâhil edildi. Bu hasta yakınlarından 148’ine
ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak, hasta yakınlarının verilen
sağlık hizmetlerinden memnuniyetlerini belirlemeye yönelik Erdal ve
arkadaşları tarafından Türkçe ’ye çevrilerek geliştirilen, 7 alt bölüm
ve toplam 30 soru oluşan “Yatan Hastaların Yakınlarının Memnuniyetinin Değerlendirilmesi Ölçeği”(YHYMDÖ) yoğun bakımda yatan
hastaların yakınlarına 01.09.2015-15.11.2015 tarihleri arasında yüz
yüze anket uygulama yöntemi ile gönüllülük esasına göre uygulandı.
YHYMDÖ’nin Cronbach alfa katsayısı 0.742 olduğu belirlendi. Elde
edilen veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak ve SPSS 16,0 paket
programında değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlarının
(frekans, aritmetik ortalama, standart sapma) yanı sıra kategorik
değişkenlerin karşılaştırmalarında Ki-kare ve ANOVA testleri kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alındı.
Bulgular: Hasta yakınlarının % 77’i hastanenin bulunduğu şehirde,
%23’ü ise şehir dışında ikamet ettikleri tespit edildi. Hasta yakınlarının %13,3’ü eş, %17,6’sı anne yada baba, %18,9’u kardeş,%24,’ü
çocuğu ve %17,6’sı ise 2.derece akrabalarından oluşmaktadır. Hasta
yakınlarının %5,4’ünün okuryazar olmadığı, %43,2’sinin ilköğretim,
%25’inin lise, %26,4’ünününiversite düzeyinde eğitimli oldukları tespit edildi. Hasta yakınlarının yoğun bakımlardan genel memnuniyet
oranı % 77,04 olarak belirlendi. Memnuniyetin en yüksek alt bölümü
%83,63±1,277 ile “ Hastanın Bakım ve Tedavisi” bölümü, en düşük
alt bölümü ise %63,51±7,813“Yoğun Bakım Ünitesi Bekleme Ortamı
ve Lojistik Destek “ bölümü olarak belirlendi. Hasta yakını memnuniyet puanlarının cinsiyet, daha önce yoğun bakımda yatan yakınının olup olmama, hasta ile birlikte yaşayıp yaşamama, hastanenin
bulunduğu şehirde ikamet edip etmeme, yakınlık derecesi, hasta ile
görüşme sıklığı ve eğitim düzeylerinin grupları arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılığın olmadığı tespit edildi(p>0,05).
Sonuç ve Öneriler: İDH yoğun bakın ünitelerinde yatarak tedavi
olan hasta yakınları verilen hizmetten büyük oranda memnundur.
Bu memnuniyet düzeyinin yüksek çıkmasına çalışanların hasta ve
yakınlarına gösterdikleri ilgi, bilgi, beceri ve tutumlarının etkili olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte, memnuniyet oranının daha da
yükseltilmesinde bekleme alanı fiziksel koşullarının düzeltilmesinin
yaralı olacağı ve memnuniyet ölçümlerinin bir plan dâhilinde rutin
olarak yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: YoğunBakım, Yatan Hasta, Hasta Yakını,
Memnuniyet

EVALUATION OF INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS
TREATED THE SATISFACTION OF THE ISKENDERUN
STATE HOSPITAL CASE
SUMMARY
In this study, İskenderun State Hospital (IDH), was conducted to
determine the condition not satisfied with the relatives of patients in
intensive care units and factors affecting satisfaction.
Materials and Methods: The study was a cross-sectional descriptive
study and work between IDH will 01.09.2015-31.10.2015 were
hospitalized and treated in the intensive care unit for at least 3
days in intensive care, including relatives of the 278 patients. 148 of
these patients had reached close. The data collection tools, patients
Turkish by Erdal and friends to determine their satisfaction with the
care of relatives is converted to developed 7 sub-section and a total of
30 questions which “Assessment of Satisfaction relatives of Inpatient
Scale” (YHYMDO) 01.09.2015 relatives of patients hospitalized in
intensive care 15.11.2015 on a voluntary basis between face to face
survey method was applied. YHYMDO Cronbach’s alpha coefficient
was determined to be 0.742. The obtained data are transferred
to the computer and SPSS 16.0 package program analyzed using
descriptive statistical methods (frequency, mean, standard
deviation) as well as the comparison of categorical variables, chisquare and ANOVA tests were used. The significance level of p <0.05
were included.
Findings: Close to 77% of patients in the city where the hospital
is located, were found to reside outside of the city by 23%. 13.3%
of patient spouse, mother or father 17.6%, 18.9% brother, 24%,
‘the child and 17.6% consists of 2nd degree relatives. 5.4% of the
relatives of patients who are not literate, 43,2% of elementary,
high school and 25% were found to be trained at the level of
26,4’ünününiversit%. The overall satisfaction rate of ICU patients’
relatives was determined to be 77.04%. Satisfaction with the highest
sub-division with 83.63% ± 1.277 “Patient Care and Treatment”
section, and the lowest sub-section 63.51% ± 7.813 “Intensive Care
Unit Standby Environment and Logistics Support” section were
identified as. Sex of the patient’s relatives satisfaction scores before
to whether the close lying in intensive care, experience of living
together with the patient, whether or not to reside in the city where
the hospital is located, patronymic, the frequency of contact with
sick and was found to be statistically significant differences between
the groups of education (p>0.05).
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Conclusions and Recommendations: IDH will largely satisfied
with the service is that the relatives of the patients hospitalized
in the intensive care unit. This works out to a high level of patient
satisfaction and their interest in the vicinity of knowledge, skills and
attitudes were found to be effective. However, the satisfaction rate
of more done routinely raised in the waiting area of the injured,
including a plan would be the correction of physical conditions and
satisfaction measurements are recommended..
Keywords: Intensive Care, Inpatient Patient Nearby, Satisfaction
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Sağlık hizmetlerinin etkili bir yönetimle hasta ve yakınlarına güvenli bir ortamda verilmesi bu hizmeti alan insanların iyi
sağlık hizmetini aldığını gösterse de bu durum ayrıca o toplumun gelişmişlik seviyesini de göstermektedir (Güllülü vd.,
2008:81).
Sağlık hizmetleri ve diğer hizmetlerde olduğu gibi hizmet alıcılarının beklentileri alınan hizmetin kalitesi hakkında belirleyici bir role sahiptir. Hizmet alıcısı aldığı hizmetten beklentisi doğrultusunda tatmin oluyorsa o hizmet kalitelidir. Bu
sebeple sağlık hizmetlerinin kalitesini belirlemede hasta memnuniyetinin belirleyici rolü vardır (Güllülü vd., 2008:8).

Memnuniyet oranının daha üst seviyelere taşınmasında özellikle bekleme alanın daha konforlu ve hasta yakınlarının
ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale getirilmelidir. Bununla birlikte memnuniyet ölçümleri rutin olarak yapılmalıdır.
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İDH yoğun bakımlarında tedavi gören hastaların yakınlarının verilen hizmetten memnun olma durumlarını belirlemeye
çalışan bu çalışmada hasta yakınlarının verilen hizmetten memnun oldukları anlaşılmıştır. Genel memnuniyet düzeyini
olumlu yönde etkileyen en önemli faktör çalışanların bilgi, beceri, tutum ve hasta ve yakınlarına gösterilen ilgi olduğu,
memnuniyet düzeyini olumsuz etkileyen en önemli faktör ise yoğun bakım bekleme alanlarının fiziksel koşullarının yetersizliği olarak belirlendi.
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YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÖLÜME İLİŞKİN TUTUMLARI VE KAYGI
DÜZEYLERİ
Serpil KAYALI1, Emine ELVAN ÇİFTLİK1, Meral KURT DURMUŞ1, Yasemin Melek TAN1, Özgül AKÇA1,
Özgür YİĞİT1
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, serpilkayali@gmail.com

1

Risk belirleme çalışmalarında hizmet sunulan birimin sağlık çalışanı
üzerinde psikolojik etkisinin olup olmadığının tespiti amacı ile planlanan bu çalışmada yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşire ve
sağlık memurlarının ölüm kaygısı ile ölüme dair depresyon düzeylerinin tespit edilmesi ve tespit sonuçlarına göre yeniden düzenleme
yapılması gereken belirlenmesi amaçlanmıştır.
Tanımlayıcı bir çalışma olan bir araştırmanın örneklemini İstanbul
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ünitelerinde en az 6 ay
süre çalışma şartı olan hemşire ve sağlık memurları oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan kişi sayısı 41 olup araştırmada kullanılan veriler “Anket Formu”, “Ölüme İlişkin Depresyon Ölçeği” ve “Templer’in
Ölüm Kaygı Ölçeği” aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin istatistiksel
analizinde yüzdelik, ortalama, standart sapma, Ki Kare Testi ve
T-Testi kullanılmıştır.
Araştırmada erkeklerin kadınlara göre ölüm kaygı oranları yüksek
iken, evlilerin bekarlara göre ölüm kaygı düzeylerinin daha yüksek
olduğu, ancak her iki grupta da depresif duygu duruma neden olmadığı tespit edilmiştir.

INTENSIVE CARE NURSES’ MANNERS ABOUT DEATH
AND ANXIETY LEVELS
SUMMARY
Motivation, good mood and shape provide healthcare stuff to
completely accomplish their mission. In this case, to determine what
risk factors can healthcare staff face is important. In the program
which searches for an answer whether the healthcare unit has an
impact on the staff, it’s also aimed to determine the manners and
anxiety levels of nurses about death, to make new regulations about
the situation.
The example for this definitive application is nurses which are
at least 6 months obligatorily working in İstanbul Education &
Research Hospital’s intensive care unit. The program was applied
on 41 people and the data was gathered via 'Survey sheet', 'Gauge
of Deppression about Death' and 'Templer's Gauge of Anxiety about
death'. Standard deviation, percantages, averages, Chi-squared
test & T-Test were the methods that were used to analyse the datas
statistically.
As result of this research these datas were gathered; 'anxiety of
death' is more in married ones than in the singles, more in men as
compared with women. In conclusion it was revealed that there was
no deppression abouth the subject of death in any groups.
Keywords: Death, anxiety, healthcare staff, deppression

Anahtar Kelimeler: Ölüm, kaygı, sağlık çalışanı, depresyon
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Sağlık hizmeti sunumunda hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının
işini bedensel ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yapmaları sunulan hizmetin kalitesini de olumlu etkileyecektir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarında maruz kalabilecekleri risklerin belirlenmesi önem arz etmektedir.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET:

SONUÇ VE ÖNERİLER
Yoğun Bakım ünitelerinde çalışan sağlık çalışanlarının hastanenin diğer birimlerinde çalışanlara nazaran daha fazla ölüm
olayı ile karşılaştığı hastanemizde yapılan bu çalışma sonucunda ölüm ile sık karşılaşan bu birimimizdeki çalışanlarımızın
maruz kaldığı risklerden birine dikkat çekilmiştir.
Yoğun Bakım ünitelerinde hizmet veren sağlık çalışanlarının kendilerini psikolojik olarak iyi hissetmelerini sağlamak üzere sağlık personeli kadar yardımcı personel sayısının da önemli olduğu anlaşılan çalışmada özellikli birimlerin insan kaynağı planlamasında bu bilgi gözönünde bulundurulmalıdır.
Sağlık çalışanları arasında ölüm olayına yaklaşımın kendi kişisel yaşamlarına etkisinin olabileceği, yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşire ve sağlık memurlarının ölüm kaygıları ve ölüm depresyon düzeylerinin azaltılmasında stresle başa
çıkma ve depresif duydu durumu olumlu yönde geliştirebilme eğitimlerinin hizmetiçi eğitim planlarına eklenmesinin
olumlu olacağı görüşü sağlık bakım hizmetleri müdür ile paylaşılmıştır.
Yine yoğun bakım üniteleri hastane acil servisleri gibi ölüm olaylarının sık yaşandığı birimlerde çalışan sağlık çalışanlarının iş kaynaklı stresleri ile depresif duygu durumlarını azaltmak için çalışma koşulları gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi,
ekip ruhunun canlanması konusunda motivasyon çalışmalarının yapılması, iş ortamında kullanılan malzeme ve teçhizatın ve kullanılabilir durumda olması ödüllendirme çalışmaları yapılması, çalışanların hizmetin sunumunda karşılaştıkları
sorunlar ve çözüm önerilerinin alınacağı paylaşım toplantılarının yapılmasının olumlu olacağı önerilmektedir(Tel ve Ark.,
2003:22)
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HASTA HAKLARI VE İLETİŞİM BİRİMİNE YAPILAN BAŞVURULARINDEĞERLENDİRİLMESİ
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Bu çalışma Hatay Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
İletişim Birimine Hasta/Hasta yakınları, hasta hakları ve sorumlulukları ile ilgili verilen eğitimler sonucunda birime olan başvuruları
değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 2014 yılı ve 2015
ilk 6 ayında birime başvuran (128+22) kişilerin şikayetleri dikkate
alınarak, birim istatistiğinden yaralanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hasta Hakları, İletişim Birimi, Eğitim

EVALUATION OF THE PATIENT RIGHTS
AND APPLICATION WHICH ARE MADE TO
COMMUNICATION UNIT
SUMMARY
Patient’s rights represent basic requirements that must be met
forpatients.
This study Hatay obstetrics and pediatrics patients admitted to
hospital communicaation unıts/patient education are closely
related to the rights and responsibilities of patients was conducted
to evaluate the applications which result in theunit. 2014 and
admitted to study unıts in the first 6 months of 2015, 150 people
have benefited from considering complaints istatislig unıt.
Keywords: Patient’s rights, Communication Unit, Education

SONUÇ
Hastanemizin hasta iletişim birimine 2014 yılında 128 kişi başvurmuştur. Yapılan personele yönelik hizmet içi eğitimler,
topluma yönelik hasta hakları eğitimleri ve yatan hasta bilgilendirilmeleri ile bu sayı 2015 yılının ilk 6 ayında 22’ ye düşmüştür. Çalışma, eğitimlerimizin yararlı olduğu yönündedir.
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ÖZET
Çalışmada amaçengelli hastaların sağlık kuruluşlarından memnuniyetini değerlendirmektir. Ocak 2015 – Eylül 2015 tarihleri arasında
9 aylık süreçte Rize Eğitim ve Araştırma ve Rize Devlet Hastanesine
başvuran 76 engelli hastada 5 bölümden oluşan 61 soruluk anketle
yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 11.5 programı kullanılmıştır. Engelli hastaların %53.9 ‘u kadın, %38.1’i ilköğretim mezunu,
%52.6’sı sosyal sigortalar kurumu (SSK) güvencesindedir. Engellilerin
%40.8’i kronik hastalıklı olup, %69.7’sinin sürekli raporu vardır ve
%28.9’u engeli ile ilgili kurslara katılmıştır. Memnuniyet durumları
değerlendirildiğinde ise, hizmetten hiç memnun olmama durumu
%18.4 oranı ile poliklinikte sıra beklemek iken, hastanedeki hasta
doktor iletişiminden çok memnun olmayanların oranı %60.5 olarak
hesaplanmıştır. Engellilerin fiziksel erişim imkanlarına bakıldığında
ise, kaldırım genişliğinden hiç memnun olmayanların oranı %18.4 ve
asansör genişliğinden çok memnun değilim diyenlerin oranı %68.4
olmuştur. Engelli hastaların tanınan hakları kullanma durumları
%63.2 oranı ile en yüksek, öncelikli kayıt olma hakkı ve mahremiyetin sağlanmasına yönelik hakkını kullanma iken, %75.0’i refakatçi
personelden yardım alma hakkını kullanmadığını belirtmiştir. Engelli hastaların bilgiye erişim durumlarında ise %88.2 ile yönlendirme
levhalarından yararlanma en fazla iken, çeşitli bilgilendirme materyallerinden yararlanma oranı %11.2 ile en düşük düzeydedir. Engellilerin sağlık kurumlarından aldıkları hizmetlerden memnuniyet
durumlarının bilinmesi ve ortaya konulan memnuniyetsizliklerle ilgili gerekli iyileştirmelerin yapılması toplum sağlığı açısından da son
derece önemlidir.
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EVALUATION OF SATISFACTION OF DISABLED
PATIENTS FROM HEALTH SERVICES
SUMMARY
In the present study, it was aimed to evaluate the satisfaction of
disabled patients from health care providers. A questionnaire
including six chapters with a total of 50 questions was conducted
on 76 disabled patients admitted to Rize Training and Research
Hospital and Rize State Hospital within a 9-month-period between
January and September 2015. SPSS 11.5 software was used for the
analysis of the data. A total of 53.9% of the disabled patients were
females, 38.1% were primary school raduates, and 52.6% were
guaranteed by the Social Incurence Institution. 40.% of the disabled
patients had chronic diseases, 69.7% had constant disease reports,
and 28.9% had taken courses related to their disability. In terms
of the evaluation of their satisfaction; total dissatisfaction rate was
18.4% for waiting for physical examination at the clinic. 60.5% of
the disabled patients were not very satisfied for the doctor-patient
communication. In terms of the evaluation of the physical access
conditions; 18.4% of them were dissatisfied for the pavement width,
and 63.2% were not very satisfied fort he width of the elevators. In
terms of the rights for the disabled patients; 63.2% of them used
the right for the priority of physical examination and for prividing
of privacy, and 70.5% of them used the right for getting help from
the accompanying staff. In terms of access for information; 88.2%
of the patients used the hospital signs as the hisgest rate, and 11.2%
used the various information materials as the lowest rate. Knowing
the satisfaction status of the disabled patients from the services they
get from the health care providers, and necessary improvements
regarding their dissatisfaction is extremely important for public
health.
Keywords: Disabled patient, satisfaction, health services.

SONUÇ
Bu çalışma Rize’nin iki hastanesine başvuran engelli hastaların, demografik özellikleri ve engellilik durumunu, hasta
memnuniyetini sorgulayan, fiziksel çevreye erişim olanaklarını irdeleyen, özürlülere tanınan hakları kullanma ve bilgiye
erişim durumlarını belirlemeye yönelik ilk çalışma olma özelliğindedir. Çalışma bulguları gerek hastane yönetimi gerekse
diğer kurumlarla paylaşılarak engelliler için gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca engellilere yönelik
sadece lokal verilerle değil, ülke genelinde böyle çalışmaların yaygınlaştırılması ve bu çalışmalar ışığında iyileştirici faaliyetlerin yapılması uygun olacaktır.
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BAĞIMLILIK DERECELERİNE GÖRE HASTA DÜŞME RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ
Tuğba YÜCE1, Funda KAVAK2, Burcu YILMAZ1
Gümüşhane Kamu Hastaneler Birliği Gümüşhane Devlet Hastanesi, hastanekalite@nku.edu.tr .
Öğr.Gör, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

1
2

DETERMINATION OF FALL RISK OF PATIENTS
ACCORDING TO THE DEGREE OF DEPENDENCY
Hasta güvenliği problemi olan düşme riskleri, hastalar için her zaman var olmasına karşın, bazı faktörlerin varlığında daha fazla gö- SUMMARY
rüldüğü bildirilmektedir. Bu araştırma, bağımlılık derecelerine göre
hasta düşme risklerini belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapıldı. Kesitsel tipteki çalışmanın evrenini 1 Ekim- 3 Kasım 2015 tarihleri
arasında Gümüşhane Devlet Hastanesinde yatan 946 hasta, örneklemini ise küme ağırlıklandırma yöntemi ile seçilen 420 hasta oluşturmaktadır. Veriler “İtaki Düşme Riski Ölçeği” ve “Barthel Yaşam Kalitesi İndeksi” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama,
yüzde, t testi, korelasyon ve varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmada hastaların %70’inin kronik hastalık öyküsü olduğu ve kronik hastalığı olan hastaların %46.2 sinin hipertansiyon hastası olduğu saptanmıştır. Çalışmada hastaların %82.4 ünde düşme riskinin yüksek
olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan hastaların %50.2 si orta
derece bağımlı olduğu bulunmuştur. Araştırmada yaşa göre düşme
riski karşılaştırıldığında bulunan fark istatistiksel olarak önemlidir
(p<0.05). Yaş arttıkça düşme riski de artmaktadır. Çalışmada hastaların kronik hastalıklarına göre düşme riski karşılaştırıldığında
bulunan fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur(p<0.05). Araştırmada hastalarda düşme riski ile bağımlılık düzeyi karşılaştırıldığında aralarında pozitif yönde anlamlılık saptanmıştır. Bu sonuçlar
doğrultusunda; hasta düşme risklerinin multifaktöriyel bir şekilde
değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önerilmektedir.
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ÖZET:

Anahtar Kelimeler: düşme riski, günlük yaşam aktiviteleri

Although the fall risk as a patient security problem is always a
concern for patients, it is also reported that it is seen more often
with some exact factors. This descriptive research is carried out
with the aim of identifying the fall risk of patients according to
their dependency degree. Total field under survey of the sectional
research is consists of 946 hospital patients in Gümüşhane State
Hospital between 1 October - 30 November, and the sample is
consists of 420 patients who were chosen with the group weighting
method. The data was collected by using “Itaki Fall Risk Assessment
Scale” and “Barthel’s Index of Activities of Daily Living”. The
evaluation of data was used average, percentage, t test, correlation
and analysis of variance. It is determined that 70% of the patients
have chronic medical history and 46.2% of these patients are
suffering hypertension. It is determined that for 82.4% of patients,
fall risk is high. It is found that 50.2% of the patients participated
in the research are intermediate dependent. When the fall risks are
compared according to the age, the difference found in the research
is important (p<0.05). Fall risk increases according to age. When the
fall risks of the patients are compared according to the dependence
degree, the difference found in the research is statistically important
(p<0.05). Positive significance is determined between the fall risk
and dependency degree. In the light of these results, it is suggested
that fall risk of the patients should be evaluated multifactorially and
necessary precautions should be taken.
Key Words: falling risk, activities of daily living

SONUÇ
Bağımlılık derecelerine göre hasta düşme risklerini belirlemek amacı ile yapılan çalışma sonucunda hastaların düşme
riski prevalansının yüksek olduğu ve bağımlılık düzeyi arttıkça düşme riskinde de arttığı tespit edilmiştir. Elde edilen bu
sonuçlar doğrultusunda;
nn Hastalarda düşme risk faktörlerinin değerlendirilmesinde multifaktöriyel risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
nn Yüksek riskli hastaların belirlenmesi için hastalar ölçek ve formlarla değerlendirilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır.
nn Hasta düşme riskini belirlemede kapsamlı, etkin, Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış olan ölçeklerin geliştirilmesi ve buna yönelik çalışmaların yapılmalıdır.
nn Günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülmesinde başkasına bağımlı durumda olan hastaların düşme riski birlikte
değerlendirilmeli düşme riskinin azaltılmasına yönelik etkili planlamalar yapılmalıdır.
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SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA HASTA HAKLARI UYGULAMALARI : BEŞ YILLIK
DENEYİM ADANA İLİ ÖRNEĞİ
Aylin SÖNMEZLER1, Ayşegül SUCU2, Resul KEÇELI2, Ahmet ÖZER3
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörü, Adana
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü, Adana
3
Adana İl Sağlık Müdürlüğü İl Sağlık Müdürü, Adana
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2

PATIENT RIGHTS PRACTICES IN THE PRESENTATION
OF HEALTHCARE SERVICES FIVE YEARS OF
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yürütülen çalışmalardan
EXPERIENCE PROVINCE OF ADANA SAMPLE
olan “Hasta Hakları Uygulamaları” ülkemiz genelinde 2003 yılından
beri etkin olarak yürütülmektedir. Bu çalışma; sağlık hizmetleri sunumunda Hasta Hakları Uygulamalarının katkısının ne oranda olduğunun tespiti ve Hasta İletişim Birimlerine yapılan başvuruların
incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
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ÖZET

Bu araştırma retrospektif yöntemle, Adana İlindeki Hasta İletişim
Birimlerinin kayıtları taranarak yapılmıştır. Hasta İletişim Birimlerine 2008- 2012 yılları arasında yapılan 34169 adet başvurudan,
başvuranların demografik özellikleri, başvuru konusu, başvuruya
konu olan birim, hakkında başvuru yapılan çalışanın unvanı, yapılan başvurunun sonucunu bildiren istatistiksel kayıtlara ulaşılmıştır.
Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesinde SPSS 10.0 paket
programı ile sayı- yüzdelik hesaplama yöntemi kullanıldı.
Hasta İletişim Birimlerine yapılan 34169 adet başvuru incelenmiştir. Tüm başvuruların %92 sinin yerinde çözüldüğü,%8’ inin Kurula
alındığı saptanmıştır.
Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, sağlık hizmetlerinin insan
onuruna yakışır biçimde sunulabilmesi, sağlık tesislerinde yaşanabilen hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların
önlenmesinde Hasta Hakları Uygulamalarının önemli katkılar sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Sadece hastalar için değil; sağlık yöneticileri, sağlık profesyonelleri için de Hasta Hakları ve Uygulamaları göz
ardı edilemeyecek kadar önemli bir yere sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Hakları Uygulamaları , Sağlık Hizmeti,
Sağlık Personeli,

SUMMARY

“Patient Rights Practices” as one of the studies performed under the
Health Transformation Program has been carried out effectively
around the whole country since 2003. This study has been
performed with the aim of identifying the rate of contribution of
Patient Rights Practices in the presentation of healthcare services
and of examining the application made to Patient Communication
Units.
This research has been carried out by scanning the records of the
Patient Communication Unit in the Province of Adana retrospectively.
The statistical data obtained from the identity information given
in 34169 applications carried out between 2008-2012 by Patient
Communication Units announcing the demographic features of the
applier, occupation, the subject of application, unit of application,
the title of the applied employee, the result of the application made.
The obtained data have been used in the statistical evaluation by
SPSS 10.0 by using the number-percentage calculation method.
34169 applications made to Patient Communication Units have
been examined. 92% of all the applications were solved at that
moment and 8% were taken into the Committee.
In the light of these data, it has been concluded that the patient
rights practices are a very effective factor on healthcare service
quality and operation with immediate results.
It has also been concluded that Patient Rights Practices make great
contributions towards improving the healthcare service quality,
presenting the healthcare services in a manner worthy of human
dignity, preventing the violation of patient rights in healthcare
facilities and the problems associated with this. Patient Rights and
Practices have an important role which cannot be ignored not only
for patients but also healthcare managers and professionals.
Keywords: Patient Rights Practices, Healthcare Services,
Healthcare Staff

SONUÇ
Yaptığımız araştırma sonucunda Hasta İletişim Birimlerine yapılan 34169 adet başvurunun içeriği incelendiğinde; şikâyetlerin büyük bir kısmı sistemin işleyişinden kaynaklandığı(%53), Başvuru Konusu Meslek Gurubunun değerlendirilmesinde; ilk sırada Uzman Hekimlerin yer aldığı; poliklinik hizmetleriyle ilgili şikâyetlerin en fazla olduğu (% 46 ) görülmüştür.
Hasta Hakları ihlallerinin ise %1 gibi düşük oranda olduğu anlaşılmıştır.
Hasta İletişim Birimlerime yapılan başvurulardan; %92’ si yerinde çözülmüş ,%8’ i Kurula alınmıştır. Binlerce başvuru
gerçekleşen sağlık sistemi içerisinde, yüzde doksanın üzerinde yerinde problem çözülmüş olması, sağlık hizmetleri sunumunda Hasta Hakları Uygulamalarının katkısını göstermektedir.
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Hızlı ve etkin olarak hizmeti regüle edebilen Hasta İletişim Birimleri, Sağlık Yöneticileri, ve Sağlık Profesyonellerinin hukuki sorumluluklardan korunmalarını sağlamakta, gereksiz soruşturmaların önüne geçmekte, sorunların kaynağını tesbit
etmekte ,sağlık hizmetlerinin kesintisiz, barışçıl bir ortamda verilmesine olanak sağlamaktadır. Böylece sağlık çalışanlarının motivasyonuna da katkı sağlamaktadır.
Hastalardan alınan şikâyet ve öneriler yönetime otokontrol fırsatı sağlamaktadır. Bu doğrultu da geliştirilen projeler ile
sağlık hizmetinin kalitesi arttırılmaktadır.
Hasta Hakları Uygulamaları kapsamında sağlık profesyonellerine hasta hakları ve sorumlulukları, hasta odaklı hizmet sunumu, profesyonel iletişim teknikleri, empati, sağlık çalışanlarının hukuki sorumlulukları ve benzeri konularda eğitimler
verilerek sağlık hizmetleri sürecinde sağlık çalışanlarının bilinçli olması sağlanmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin herkes için eşit, ulaşılabilir ve sürekli olması hasta haklarının en önemli amaçlarındandır. İnsana
hizmet veren sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerinin sunumunda hasta hakları ilkelerine bağlı kalınması, hasta ve sağlık
personeli arasındaki iletişimin güçlendirilerek, işlevsel hale getirilmesi, hastaların ve yakınlarının fikirlerine değer verilmesi, hasta odaklı yaklaşımın benimsenmesi, hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilerek kararlara katılımlarının sağlanması
daha iyi hizmet verilmesini kolaylaştıracaktır.
Sonuç olarak hasta hakları, kaliteli sağlık hizmetleri sunumuna olanak sağlayacak daha iyi bir ortamın sağlanması için
hasta, sağlık çalışanları ve hastane yönetiminin birlikte sahip çıkması gereken haklardır.
Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, sağlık hizmetlerinin insan onuruna yakışır biçimde sunulabilmesi, sağlık tesislerinde yaşanabilen hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesinde Hasta Hakları Uygulamalarının önemli katkılar sağladığı açıkça görülmektedir. Sadece hastalar için değil; sağlık yöneticileri, sağlık profesyonelleri için de Hasta Hakları ve Uygulamaları göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir yere sahiptir.
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BIR HASTANEDE STAJ YAPAN SAĞLIK MESLEK LISESI ÖĞRENCILERINE VERILEN
HASTANE ENFEKSIYONLARI EĞITIM ETKINLIĞININ DEĞERLENDIRILMESI
Arife ÖZEN1, Aysel DOĞAN1, Çiğdem AYALP1, Halime ERDAL1, Dilek AKTAŞ1, Leman KARAAĞAÇ1,
Haydar KADA1
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, arife1923@hotmail.com

1

ve sağlık kuruluşuna başvurduğu sırada var olmayan veya kuluçka döneminde olmayan, refakatçi ve ziyaretçilerde de görülebilen
enfeksiyonlardır. Sağlık çalışanlarında gelişen mesleki enfeksiyon
hastalıkları da sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon kategorisinde değerlendirilir.

Araştırmanın örneklemine Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde staj yapan sağlık meslek liselerinin tüm öğrencileri alınmıştır(Toplam 126). Çalışmamızda katılımcılara tanımlayıcı özellikleri sorgulayan(5 soru) ve enfeksiyon kontrolü ile ilgili
bilgi düzeylerini sorgulayan 30 sorudan oluşan anket formu uygulanarak veriler toplanmıştır. Bu veriler SPSS 16.01 paket programında
değerlendirilerek elde edilen sonuçlara göre çalışma grubumuzun %
55’6 sı A okulu öğrencileri, % 68,3’ü 11. Sınıf, %81’inin bölümü hemşirelik, %73’ü kadın ve %57.1’i 18 yaş ve altıdır. Öğrencilerin son test
puanları(Mean:87.97) ön test puanlarından(Mean:74.72) anlamlı(p
=0.00) olarak yüksektir. Eğitim erkek öğrencilerde, kadın öğrencilerden(p =0.00) ve 11. sınıflarda 12. sınıflardan(p =0.04), 18 yaş ve
altında 19 yaş ve üstünden(p =0.01) daha etkili olmuştur.
Sonuç olarak eğitimin, öğrencilerin staja ilk başladığı zaman verilmesi ile öğrencilerin daha bilinçli hasta bakımı vererek, hastalarını,
kendilerini, diğer hastane çalışanlarını ve dolayısı ile toplum sağlığını korumaları sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hastane Enfeksiyonları, Öğrenciler, Eğitim
Etkinliği

SUMMARY

İt is known defination, hospital infections (nosocomial infections)
and the new version ‘’health care associated infections’’ are infections that can be seen in companions and visitors hospital or health
foundation and rising during the maintenance process and which
doesn’t exist during the enroliment. Vocational infectional disease
which growing in helath workers are evaluated in the health related
infections catogories.
All the shcolent swho are training in ‘’Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi’’ are taken to the sample of the study (total
126). The datum were collacted from the participants who attended
or suding by asking the questions that defining characteristics (5
questions) and applieng the survey which consist of 30 questions.
Theese data were evaluated by SPSS 16,01 program, according to
results our studing grup consists of %55,6 from A school students,
%68,3 from 11 th class, %81 from nursery section, %73 women and
%57,1 18 age and youngers. The final scores of students( mean
87,97) are significant (p=0,00) higher than from the begining scores(mean74,72). Studing was more effective in the woman student
than man students and, 11th classes than 12 th classes(p=0,04), 18
age and youngers than 19 age and olders(p=0,01).
Finally the studing will be provided to protect patients themselves
and other hospital workers and whereat community health, by giving study at the begening of students training .
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THE HOSPITAL PRACTICE MAKES HEALTH
EVALUATION OF VOCATIONAL LISESI OF
Bilinen tanımıyla hastane enfeksiyonları(nozokomiyal enfeksiyonNOSOCOMIAL INFECTIONS EDUCATION STUDENTS
lar), yeni haliyle “sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar” hastanın hasGIVEN THE EVENT
tanede veya başka bir sağlık kuruluşundaki bakım sürecinde gelişen
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ÖZET

Keywords: Hospital İnfections, Students, Studing Activity

SONUÇ
Bu araştırma Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde staj yapan sağlık meslek lisesi öğrencilerine
verilen hastane enfeksiyonları eğitim etkinliğinin belirlenmesi ve ölçülmesi hedef alınmıştır.
Çalışmamızda toplumda sağlık hizmetlerini sunacak ve sağlık eğitimi verecek olan geleceğin sağlık personeline hastane
enfeksiyonları ve korunma yöntemleri hakkında eğitim verilerek toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Yapılan çalışma sonucu verilen eğitimin etkin ve etkili olduğu gözlenmiştir. Sağlık meslek liselerinin müfredatlarında enfeksiyonlarla ilgili konular olmasına rağmen, hastanede uygulama yapmaya başlayan öğrencilere, hastane bünyesinde
sağlık çalışanları tarafından eğitimlerin tekrarlanması sonucunda öğrencilerde hastane enfeksiyonlarına karşı bilinçlenme sağlanmıştır.
Çalışmamızda 11.sınıf öğrencilerinin,12.sınıf öğrencilerine göre daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Bu sebeple öğrencilerin staja çıkmaya başladıkları ilk yıl hastane bünyesinde eğitim alarak staja başlamalarının daha yaralı olacağı düşünülmüştür. Böylece öğrencilerin daha bilinçli hasta bakımı vererek, hastalarını, kendilerini, diğer hastane çalışanlarını
ve dolayısı ile toplum sağlığını korumaları sağlanacaktır.
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SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA GÖRME ENGELLİ BİREY VE SAĞLIK ÇALIŞANININ HASTA
HAKLARI ALGISI
Zeliha ATMACA1, Selim SEYİS1, Murat SOYDAN1
Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, zelihaatm@gmail.com

1

Anahtar Kelimeler: Görme Engelli, Sağlık Çalışanı, Hasta Hakkı

VISUAL PERCEPTION OF PATIENT'S RIGHTS IN HEALTH
SERVICE DISABLED PERSONS AND HEALTH STAFF
REPORT
SUMMARY
This study was carried out to make a comperative analysis and
to measure the effectiveness of training activities of working in
public health facilities in the province of Trabzon, who is running
with the visually impaired individuals with the between patients ‘
rights regarding the application of the perception of the level. As
a data collection Tool, the following were used; for health care
facility employees: questionnaire, verbal question and answer a
questionnaire for visually impaired individuals who can’t read
or write, who can read and write the Braille alphabet for visually
impaired individuals, with the questionnaire created. Cronbach’s
Alpha coefficient of the questionnaire’s reliability has been tested
and has been identified as Health Professionals for 0,770, visually
impaired individuals for 0898. The population of the study, public
hospitals Union affiliated to health facilities with staff in province
of Trabzon, situated in the visually impaired person, although the
sample of the research in accordance with the data received from
1279 the human resources unit staff that are willing to participate in
the survey a total of 6746 among personnel and sight seeing around
200 registered associations of disabled people with disabilities or
who are willing to participate in research among individuals with
disabilities constitute 68 visual disabilities. According to the research
results, the visually impaired person and their family experiencing a
communication problem with health professionals ; individuals with
disabilities have to live depending on another person while servicing
in health care. Visually impaired individuals depend on someone
else while receiving health care in the health care institues.
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Bu çalışma, Trabzon ilindeki kamu sağlık tesisi çalışanları ile Trabzon ilindeki görme engelli bireyler arasındaki hasta hakları uygulaması konusunda algı düzeylerinin karşılaştırmalı analizini yapmak
ve eğitim faaliyetlerinin etkinliğini ölçebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak sağlık tesisinde çalışanlar için;
anket soru formu, okuma yazma bilmeyen görme engelli bireyler
için sözel soru-cevap anket yöntemi, okuma yazma bilen görme engelli bireyler için Braille Alfabesi ile oluşturulmuş anket soru formu
kullanılmıştır. Anketlerin güvenilirliği test edilmiş ve Cronbach’s Alpha katsayısı sağlık tesisi çalışanları için 0,770, görme engelli bireyler
için 0,898 olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın evrenini, Trabzon
Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı sağlık tesislerinde çalışan personel
ile Trabzon ilinde bulunan görme engelli bireyler oluşturmakla birlikte, araştırmanın örneklemini İnsan Kaynakları Biriminden alınan
veriler doğrultusunda 6746 personel arasından araştırmaya katılmaya istekli olan toplam 1279 çalışan personel ve görme engelli
ya da engelli derneklerine kayıtlı yaklaşık 200 görme engelli birey
arasından araştırmaya katılmaya gönüllü olan 68 görme engelli birey oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre sağlık çalışanları
görme engelli birey ve ailesi ile iletişim sorunu yaşamakta; engelli bireyler, sağlık tesislerinde hizmet alırken bir başkasına bağımlı şekilde yaşamaktadır. Görme engelli bireyler, sağlık tesislerinde hizmet
alırken bir başkasına bağımlıdır.
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ÖZET

Keywords: Visually Impaired, Health Care Workers, Patients Rights

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonuçlarına göre; Anket sorularından bağımsız olarak sorulan “Hasta olarak sahip olduğum haklarımı biliyorum” sorusuna katılımcıların %47,1’inin “Hayır” cevabını vermiş olması (Tablo. 3) görme engelli ve engelli bireylere yönelik bu bilgilendirme eğitimlerinin tekrarlanması ve etkinliğinin izlenmesi gerektiğini göstermektedir.
Sağlık tesisi çalışanlarına anket sorularından bağımsız olarak sorulan “Engelli bireyler ile iletişim konusunda eğitim almak
ister misiniz?” sorusuna %64,5 “Evet” cevabı verilmiştir (Tablo. 2). Ayrıca, sağlık çalışanları görme engelli birey ve ailesi
ile iletişim sorunu yaşamakta mı sorusunda %48,5 gibi büyük bir oranda soru yanıtlanmamıştır (Tablo. 6). Sorunun yanıtlanmaması bir kaç nedene bağlı olabilir. Sağlık tesisi çalışanları görme engelli birey ya da ailesi ile sorun yaşasa da bu
sorunu belirtmek istememesi ya da bu konuya gereken önemi vermemesi bu nedenler arasında sayılabilir. Bu nedenlerin araştırılması ayrı bir araştırma konusu da yapılabilir. Bu bulgular doğrultusunda; Trabzon Kamu Hastaneleri Birliğine
bağlı sağlık tesislerinde belirlenen eğitim ihtiyaçları listelerinde “Engelli Birey ile İletişim ve Önemi” içerikli eğitimlerin
belirlenmesi ve planlanması gereğini ortaya koymuştur.
Görme engelli bireylerin %94,1 gibi büyük bir çoğunluğu Braille Alfabesi ile özel olarak hazırlanmış hasta hakları form
ve bilgilendirme broşür ve rehberlerine erişememektedir (Tablo. 4). Bu durum hazırlanan bu eğitim ve bilgilendirme
materyallerinin hizmetten yararlanacak olan engelli bireylere dağıtım ve ulaştırılması konusunda, yeniden düzenleme
yapılmasının gereğini ortaya çıkarmaktadır.
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Görme engelli bireylerin %8,8’ i hastanelerde sunulan hizmetlere rahatlıkla ulaşabilirken, %91,2’ si ulaşamamaktadır
(Tablo. 5). Görme engelli bireylerin %92,6’sı sağlık personelinin % 64’ü görme engelli bireylerin hastanelerde kimseye bağımlı olmadan hizmet alamadıklarını belirtmiştir (Tablo. 7-8). Elde edilen bu verilerle ilişkili olarak görme engelli bireyler,
sağlık tesislerinde hizmet alırken bir başkasına bağımlıdır yani sağlık tesislerinde görme engelli bireylerin yaşamları başkalarına bağımlı bir şekilde sürmektedir. Bu çalışma, görme engelli bireylerin sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alırken bir
başkasının yardımına ihtiyaç duymadan, engeli olmayan bireyler gibi bağımsız bir şekilde hizmet alabilmelerini sağlamak
amacıyla yapılacak çalışmalara önemli bulgular sağlamaktadır.

Hasta hakları konusunda yapılan eğitimler tekrarlanarak etkinliği izlenmeli, daha fazla görme engelli ya da yakınına ulaşmak hedeflenmeli, özellikle karma eğitim yapılan okullara gidilerek görme engelli öğrenci ve ailelerine ulaşılmalıdır. “Farkındalığın yaratılması”, “anlaşılma” gereksinimlerinin karşılanması için yapılan araştırmalara katkı sağlamanın önemi hakkında eğitimler düzenlenerek farkındalık oluşturulmalıdır. Toplumsal yaşam içinde engelli tabanlı ayrımcılıkla mücadele
etmek, toplumsal farkındalığı artırmak için engelli katılımlı sosyal etkinlikler düzenlenmelidir.
Sağlık hizmetinden tüm bireylerin eşit fırsatlarda yararlanabilmesi amacıyla sağlık tesisi hizmetleri engelli bireyler için ulaşılabilir ve erişebilir düzeye getirilmelidir. Bu araştırmadan elde edilen geri bildirimlerin ışığında Genel Sekreterliğe bağlı sağlık
tesislerinde gerekli yapım işlerinin maliyet çalışmaları bütüncül ve sistematik bir şekilde planlanarak uygulanmalıdır.
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Sağlık sektörü olarak görme engelli bireylerin yaşadıkları zorlukların azaltılarak engelliğin etkilerini en aza indirilmesi,
ikincil ya da üçüncül engellerin ortaya çıkmasının engellenmesi, sosyal hayatta var olduklarının kabul edildiğini gösterilebilmesi ile toplum yaşamına katılımlarına, özel ve değerli olarak hissetmelerine destek çalışmalarında için aşağıda
sıralanan faaliyetlerin etkili olacağı düşünülmektedir;
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AN IMPORTANT PROBLEM REGARDING THE
IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF HEALTH
Bu araştırma genel kliniklerde çalışan hemşirelerin psikososyal baCARE: NURSES’ VIEWS ON AND KNOWLEDGE OF
kımla ilgili görüşleri, bilgi düzeyleri ve bakımın önündeki engelleri
PSYCHOSOCIAL CARE, AND BARRIER TO HEALTHCARE
belirlemek amacıyla, Sivas Numune Hastanesi’nde çalışan 245 hemşire üzerinde yapıldı. Araştırmanın verileri “Tanıtıcı Bilgi Formu”, SUMMARY
Psikososyal Bakımla ilgili Görüş ve Engeller Formu” ve Psikososyal
Bakım Bilgi Formu” ile toplandı. İstatistiksel analizlerde yüzdelik dağılım, Varyans analizi ve student t test kullanıldı. Çalışmada hemşirelerin %40.8’inin psikososyal bakımın hemşirelerin öncelikli bir
rolü olduğunu düşündüğü, %27.8’inin psikososyal açıdan hastasını
değerlendirdiği, %23.3’ünün ise yaptığı değerlendirmeleri yeterli bulduğu ve % 64.1’inin psikososyal bakımla ilgili eğitime ihtiyaç duyduğu belirlendi. Hemşirelerin psikososyal bakımla ilgili bilgi düzeyleri incelendiğinde %62.4’ünün düşük, %34.3’ünün orta ve yalnızca
%3.3’ünün yüksek düzeyde olduğu saptandı. Eğitim düzeyi lisans
ve yüksek lisans olan hemşirelerin psikososyal bakım bilgi puan
ortalamasının diğer eğitim düzeylerinden anlamlı düzeyde yüksek
olduğu bulundu (p<0.05). Hemşirelerin çoğunluğu hemşire sayısının
az olmasını ve iş yoğunluğunu psikososyal bakımın önünde engel
olarak görürken yarıdan fazlası bilgi yetersizliğini engel olarak ifade
etti. Çalışmanın sonunda hemşirelerin psikososyal bakımla ilgi bilgi
düzeylerinin arttırılması ve sağlık sistemi içerisine düzenlemelerin
yapılmasına gereksinim olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: psikososyal bakım, hasta, hemşirelik, sağlık
bakım kalitesi

This present study was conducted with 245 nurses working in the
clinics of Sivas Numune Hospital in order to determine their views
on and knowledge of psychosocial care, and obstacles to healthcare.
The study data were collected with the personal information form,
Opinions and Barrier Related to Psychosocial Care Form and
Psychosocial Care Information Form”. To perform the statistical
analysis, percentage distribution, ANOVA and Student’s t test
were used. In this present study, it was determined that of the
participating nurses, 40.8% considered that nurses had a primary
role in the provision of psychosocial care, 27.8% evaluated their
patients psychosocially, 23.3% considered the assessments they
made adequate, and 64.1% needed training on psychosocial care.
The analysis of the nurses’ knowledge levels related to psychosocial
care revealed that 62.4% had a low level, 34.3% had a moderate
level and only 3.3% had a high level of knowledge. The mean
psychosocial care knowledge scores of the nurses with a bachelor’s
or master’s degree were found to be significantly higher than were
those of the nurses with other levels of education (p <0.05). While the
majority of the nurses considered the heavy workload and lack of
nurses as an obstacle to psychosocial care, more than half of them
considered the lack of knowledge as an obstacle. At the end of the
study, it was concluded that nurses’ knowledge of psychosocial care
should be increased and that there was a need to make pertinent
arrangements in the health care system.
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SONUÇ
Hemşirelerin psikososyal bakımla ilgili görüşleri, bilgi düzeyleri ve bakımın önündeki engelleri belirlemek amacıyla yapılan çalışmada hemşirelerin yarıya yakını psikososyal bakımın hemşirelerin öncelikli bir rolü olduğunu düşündüğü ve
yalnızca %27.8’inin psikososyal açıdan hastasını değerlendirdiği belirlendi. Hemşirelerin psikososyal bakımla ilgili eğitim
gereksinimleri olduğu belirlendi. Hasta bakım kalitesinin arttırmasında önemli bir parametre olan psikososyal bakımla
ilgili hemşirelerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması önerilir.

KAYNAKLAR
1.

2.

Genel Hasta Bakımı İçin, (Çeviri: Öz, Fatma. -Demiralp, Me-

Fortinash, Katherine -Holoday-Worret, Patriciaa (1996), Psychiatric mental health nursing. USA: Mosby-Year Book,
pp:678- 9.
Gorman, Linda M. -Sultan, Donna F. (2014), Genel Hasta Bakımı İçin Psikososyal Hemşireliğe Giriş, Psikososyal Hemşirelik

ral) 3. Basım, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, Sayfa:3.
3.

Karadakovan, Ayfer ve Eti Aslan, Fatma (2010), Dâhili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Tıp Kitabevi, Adana

803

POSTER BİLDİRİLER
4.

Kocaman, Nazmiye (2005), Genel hastane uygulamasında
psikososyal bakım ve konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi, Cilt:9, No:1, sayfa: 49-53.

5.

Kocaman, Nazmiye (2006), Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Hemşireliği ve Genel Hastanede Psikososyal Bakım, Türkiye
Klinikleri J Int Med Sci, Cilt:2 No:47, Sayfa:97-107.

6.

Nakaguchi, Tomohiro -Toru Okuyama, -Uchida, Megumi -Ito,
Yoshinori -Komatsu, Hirokazu –Wada, Makoto and -Akechi
Tatsuo (2013), Oncology nurses’ recognition of supportive
care needs and symptoms of their patients undergoing chemotherapy, Japanese Journal of Clinical Oncology, Vol:43,
No:4, pp:369–376.

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

7.

804

Öz, Fatma (1999), Cerrahi Girişim sürecinde yaşanan Psikiyatrik ve psikososyal sorunlar, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 1998-1999, Sayfa:56-58

8.

Ramirez, Amanda -House, Allan (1997), ABC of mental health Common mental health problems in hospital, British
Medical Journal, Vol:314, pp:1679-81.

9.

Yakimo, R. -Kurlowicz, L. -Murray, R. (2004). Evaluation of
outcomes in psychiatric consultation-liaison nursing practice, Archives of Psychiatric Nursing,18, 215–227.

10. Yıldırım, Serap -Gürkan, Ayça (2010) Psikososyal açıdan kanser ve psikiyatri hemşiresinin rolü, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Cilt:26 No:1, Sayfa:87-97.
11. Young, Ekene E. –Unachukwu, Chinoma N. (2012), Psychosocial aspects of diabetes mellitus, African Journal of Diabetes
Medicine, Vol:20, No:1 pp:5-7.

POSTER BİLDİRİLER
P-506

HEMŞİRELERİN ZOR HASTA DAVRANIŞLARIYLA KARŞILAŞMA VE YAKLAŞIMLARI
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Bu çalışma hemşirelerin zor hastalarla karşılaşma ve yaklaşımları
konusundaki öz değerlendirmelerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Çalışmanın örneklemini dâhili ve cerrahi kliniklerde çalışan 186 hemşire oluşturdu. Çalışmanın verileri Kişisel Bilgi
Formu, Hemşirelerin zor hastalarla karşılaşma sıklığını belirlemek
amacıyla kullanılan Zor Hasta ile Karşılaşma Formu ve Zor Hastalara Yaklaşım Öz değerlendirme Formu ile toplandı. Bulgular frekans
dağılımı olarak verildi. Hemşirelerin yarıdan fazlası intihar düşüncesi olan, ağlayan, iletişim kuramayan, yalnızlık yaşayan, krizde olan,
beden imajı bozulan, kayıp yaşayan, ölümü yaklaşan ve tanısını
bilmeyen yani iletişimle belirlenecek sorunları olan hastalarla ara
sıra karşılaştıklarını ifade etmiştir. Hemşirelerin yarıdan fazlası ise
beden imgesi bozuk, krizde olan, saldırgan, intihar düşüncesi olan,
kişisel soru soran ve cinsel içerikli konuşan hastaya yaklaşımda kendilerini kısmen yetersiz bulmuştur. Çalışmanın sonucunda hemşirelerin gözlemle elde edilen hasta davranışları ile daha sık karşılaştıkları ve bu sorunlara yaklaşım konusunda kendilerini daha yeterli
hissettikleri, ancak iletişimle fark edilecek sorunları olan hastalara
yaklaşım konusunda daha fazla yetersizlik hissettikleri belirlendi. Bu
sonuçlardan yola çıkılarak hemşirelere zor hastalara yaklaşım ve
iletişim konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi önerilir
Anahtar kelimeler: zor hasta, hemşirelik yaklaşımı, sağlıkbakımı

NURSES’ SELF-ASSESSMENT RELATED TO THE
BEHAVIORS OF DIFFICULT PATIENTS AND THEIR
APPROACHES TOWARDS THESE PATIENTS
SUMMARY
This present study was conducted to determine nurses’ selfassessment related to the behaviors of difficult patients and their
approaches towards these patients. One hundred eighty-six nurses
working in the internal medicine and surgery clinics comprised
the study sample. The study data were collected with the personal
information form, the Form Regarding Encounters with Difficult
Patients used to determine the frequency of encounters with
difficult patients and the Self-Assessment Form Regarding the
Approaches towards Difficult Patients. Results were expressed as
frequency distribution. More than half of the nurses stated that they
occasionally encountered patients who had suicidal thoughts, who
cried, who could not communicate, who suffered loneliness, who
experienced mental health crises, who had distorted body image,
who lost a beloved person, whose death is imminent, who did not
know what his/her diagnosis was; in other words, patients with
problems which could be determined through communication. More
than half of the nurses considered themselves relatively inadequate
in terms of their approaches to patients who had a distorted body
image, who experienced mental health crises, who were offensive,
who had suicidal thoughts, who asked personal questions and
who talked dirty. At the end of the study, it was determined that
the nurses encountered observable patient behaviors more often
and felt more competent in dealing with them, but not competent
enough to display appropriate approaches towards patients whose
problems could be detected through communication. Based on
these results, it is recommended to give nurses in-service training on
how to approach towards and communicate with difficult patients
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SONUÇ
Bu çalışmanın sonucunda hemşirelerin gözlemle elde edilen hasta davranışları ile daha sık karşılaştıkları ve bu sorunlara
yaklaşım konusunda kendilerini daha yeterli hissettikleri, ancak iletişimle fark edilecek sorunları olan hastalara yaklaşım
konusunda daha fazla yetersizlik hissettikleri belirlendi. Bu sonuçlardan yola çıkılarak hemşirelere zor hastalara yaklaşım
ve iletişim konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi önerilir.

KAYNAKLAR
1.

2.

Alaca, Çiğdem (2008), Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Hemşireliğine Duyulan Gereksinmenin İncelenmesi, Mersin
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek
Lisans Tezi, Mersin, Sayfa: 96-105.
Buzlu, Sevim (2005), Fiziksel hastalıkta kişinin hastalık rolü
ve davranışı, yaşadığı psikososyal güçlükler, Konsültasyon
Liyezon Psikiyatrisi Psikiyatrik Tıp 2002-2004, Sedat Özkan

(Ed), Mine Özkan -Nazmiye Kocaman (Ed. yard.), Kavuk Gazetecilik ve Matbaacılık Ltd. Şti. İstanbul, Sayfa:540-557.
3.

Gorman, Linda M. -Sultan, Donna F. (2014), Hemşirelerin Zor
Hasta Davranışlarına Tepkileri, Psikososyal Hemşirelik Genel
Hasta Bakımı İçin, (Çeviri: Öz, Fatma. -Demiralp, Meral) 3. Basım, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, Sayfa:33.

805

POSTER BİLDİRİLER
4.

Kocaman, Nazmiye (2008), Hastaların Psikososyal Tepkilerini Etkileyen Faktörler, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:11, No:1, Sayfa: 101–112.

5.

Lampic, Claudia. ve Sjöden, Per-Oolw (2000), Patient and
staff perceptions of cancer patients’ Psychological Concerns
and Needs. Acta Oncologica, Vol: 39, No:1 pp:9-22.

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

6.

806

Nakaguchi, Tomohiro -Toru Okuyama, -Uchida, Megumi -Ito,
Yoshinori -Komatsu, Hirokazu –Wada, Makoto and -Akechi
Tatsuo (2013), Oncology nurses’ recognition of supportive
care needs and symptoms of their patients undergoing chemotherapy. Japanese Journal of Clinical Oncology, Vol:43,
No:4, pp:369–376.

7.

Öz Fatma, (1995) Kolostomili Hastalarda Benlik Kavramı ve
Hemşirelik, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi 1994-1995, Sedat Özkan, (Düzenleyen), Prizer ilaçları A.Ş. Sayfa:260-264.

8.

Özkan, Sedat (1997), Psikiyatrik Tıp: Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi; Tanımı, Kavramları, Hizmet Alanı, Eğitim

ve Araştırma Objektifleri ile Dünyada Gelişme ve Bir Bilim
Dalı ve Uzmanlık Alanı Olarak Kurumsallaşması, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi 1996-1997, Sedat Özkan (Düzenleyen), Mine Özkan (Ed.), Novartis, Sayfa: 1-8.
9.

Pehlivan, Tuğba (2013), Onkoloji Hemşirelerinin Hastaların
Psikososyal Gereksinimlerini Tanılama Becerileri, İstanbul
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı/Psikiyatri Hemşireliği Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Sayfa: 29-62.

10. Robinson, Lisa (1995) Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşiresinin rolü, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi 1994-1995,
Sedat Özkan, (Düzenleyen), Prizer ilaçları A.Ş. Sayfa:73-80.
11. Yılmaz, Tarık –Özkan, Mine –Özkan, Sedat (1997), Fiziksel
Hastalıklarda Kriz ve Krize Müdahale, Konsültasyon-Liyezon
Psikiyatrisi 1996-1997, Sedat Özkan (Düzenleyen), Mine Özkan (Ed.), Novartis, Sayfa:138-143.

POSTER BİLDİRİLER
P-513

SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜ DEĞERLENDİRME
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tespit etmek, hemşirelerin bu çalışmalara ilişkin duygu düşünce ve
geri bildirimlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla
5 tanesi kişisel 51 tanesi hasta güvenliği kültürünü ölçmeye yönelik
toplam 56 tane soru Artvin Kamu Hastanelerinde birisinde çalışan
toplam 140 hemşire arasından rastgele olarak seçilen 85 gönüllü
hemşireye sorulmuştur. Her soru için Artvin İl Sağlık Müdürlüğü ve
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden gerekli izinler alındıktan sonra anket formları elden dağıtılarak aynı gün içerisinde
toplanıp bir hafta içinde de diğer çalışan personele ulaşılmaya çalışılmıştır. Veriler SPSS 20.00 ve LISRELL 8.50 programında değerlendirilmiştir. Verilerin toplanmasında Türkmen ve Arkadaşlarının
geliştirdiği “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği” ve Hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için 5 sorudan oluşan “Anket
Formu” kullanılmıştır. Hemşirelerin hasta güvenliği Kültürünü belirlemek için kullanılan ölçeğin toplam Cronbach alfa Güvenirlik katsayısı 0,97 olarak hesaplanmıştır. Her bir alt boyut için hesaplanan
Cronbah alfa katsayıları ise en yüksek 0,941 ile Çalışan Davranışı,
en düşük ise 0,786 ile Beklenmedik olay ve Hata Raporlama almıştır.
Araştırmanın verileriyle ölçeğin kuramsal yapısı arasındaki uyum,
doğrulayıcı faktör analiziyle incelenmiş ve hesaplanan (X2/sd) oranı
1,53 olarak bulunmuştur.Bu durum doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin veriyle kabul edilebilir bir uyum gösterdiğini ortaya
koymaktadır.

Hastanemizde hasta güvenliği kültürü konusunda hemşirelerin
çalıştıkları bölümlerle bağlantılı olarak bilgi düzeylerinin değiştiği,
bunun nedeninin HGK hakkındaki bilgi eksikliğinden kaynaklandığı
anlaşılmıştır.

The aim of this study was to evaluate knowledge of nurses about
patient safety culture. The taughts and feelings of the nurses about
patient safety culture were questioned and evaluated. Total of 56
questions were asked each nurse in the community hostapital of
Artvin Province in Turkey. Fist five questions were about personal
information of the nurse and then the next 51 questions were
about patient safety culture at four Likard scale. Each question was
ethically approved by the Executive Director of Artvin Community
Hospitals. Eighty-five nurses were randomly selected out of total
140 nurses. The questionnaire was evaluated using SPSS 20 and
LISRELL 8.5 softwares. The results showed that “nurse behavior” had
the highest score on patient safety culture (Cronbah alfa = 0.941)
while “unexpected events and error reporting” had the lowest score
(Cronbah alfa = 0.786). The total Cronbah alfa coefficient score of
the study was 0.97. The five-step confirmatory factor analysis results
(X2 / SD) revealed a harmony (1.53) between answers of the each
question.
The knowledge of nurses about patient safety culture changes in
conjunction with the department they work. Training of nurses
about patient safety culture based on their departmental needs will
improve the health series given in the community hospitals.
Keywords: Patient Safety, Health Service Quality, Patient Safety
Culture, Organizational Cultur

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Sağlık Hizmetlerinde Kalite,
Örgüt Kültürü, Hasta Güvenliği Kültürü
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmaya katılanların sosyo-demografik özelliklerine baktığımızda % 68.2 sinin 30 yaş ve üzeri olduğu görülmekte buna
rağmen hasta güvenliği kültürünün yaş faktöründen etkilenmediğini görmekteyiz. Yaş ve çalışma süresiyle beraber, insanın yaşam tecrübesi gelişmekte mesleki tecrübesi ve kültürü artmaktadır. Güvenlik kültürü açısından da bu gelişmeyi
görmeyi beklerken çalışmamızda bunu saptayamadık. Öğrenim düzeylerine baktığımızda % 42.4’ünün ön lisans mezunu
% 36.5’unun ise lisans mezunu olduğunu görüyoruz fakat beklenenin aksine hasta güvenliği kültürüne eğitim düzeyinin
herhangi bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Güvenlik kültürü günümüzde günden güne artan bir öneme sahip ve
eğitim sistemlerinde de güvenlik kültürüne her geçen gün daha geniş yer verilmektedir. Artan eğitim düzeyiyle beraber
hasta güvenliği kültürü kavramının daha ön plana çıkmasını beklerken çalışmamızda herhangi bir fark saptanamamıştır.
Bu sonuç bize verilen hasta güvenliği eğitimlerinin yeterince efektif olmadığını daha iyi sonuçlar almak için farklı eğitim
metodolojisi geliştirmek gerektiği sonucunu akıllara getirmektedir. Tabiki bunun yanında Hizmet Kalitesinin de değerlendirilmesi, sonucun daha gerçekçi olmasına yardımcı olacaktır.
Hemşirelerin çalıştıkları yerlere bakıldığında %49.4’ünün yatan hasta servisinde çalıştığını ve %94.1 inin servis hemşiresi
olarak çalıştığını görüyoruz. Katılımcıların çalıştıkları bölüme göre ölçek alt boyutlarından çalışan eğitimi (F(3,81)=2,99
p<0,05) ve çalışan davranışı (F(3,81)=2,91 p<0,05) alt boyutlarında poliklinik ve benzeri yerlerde çalışanların ortalamaları, özellikli birim(lab, ultras, ameliyathane)de çalışanların ortalamalarından anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.
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Ayrıca Beklenmedik Olay ve Hata Raporlama alt boyutunda poliklinik ve benzeri yerlerde ve yatan hasta servisinde
çalışanların ortalamaları Özellikli Birimde çalışanların ortalamalarından anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.
(F(3,81)=4,08 p<0,05). Bakım ortamı, Yönetim ve Liderlik boyutlarında anlamlı fark bulunmamaktadır. Servis hemşireleri
hasta takip çizelgeleri ve gerekli düzenlenmiş olan hasta güvenliği prosedürlerini bilip doldurmak zorundadırlar. Nöbet
sonrası devir tesliminde diğer sağlık çalışanına ve görevli hekime raporlamak durumundadır. Bu bir nevi otokontrol sistemi gibi işlemektedir. Benzer yapıyı özellikli birimlerde görmek mümkün değildir. Sağlık hizmeti alan hasta ile kısa süreli
ama yüksek riskli bir süreç işlemekte ve çoğu zaman hasta tedavi sonrası kontrole gelmemekte ya da iyileşmemişse farklı
bir sağlık kuruluşunda hizmet alma yolunu tercih etmektedir.

Hemşirelerin görev türüne bakıldığında çalışan eğitimi boyutunda, servis hemşireleri ve yönetici hemşireler arasında anlamlı bir fark olması, olması gereken bir sonuçtur. Hemşirelerin kurumdaki görev süresine baktığımızda %60’ının kurumda 6 yıl ve üzeri zamandır çalıştığını görmekteyiz fakat bunun da hasta güvenliği kültürü üzerine bir etkisinin olmadığını
görüyoruz. HGK’ün örgüt kültürüyle, bağlılıkla ve ekip çalışmasıyla bağlantılı artacağı düşünülmektedir.
Sonuç olarak; Hasta güvenliği uygulamalarıyla ilgili olarak sürekli çalışmalar yapılarak yönetimin de desteğiyle, hemşire ve diğer çalışanların bir ekip çalışması anlayışıyla çalışarak, bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiği, özellikle yapılan
eğitimlerin daha spesifik ve daha etkin olmasının, iyi uygulama örneklerinin hemşirelerin yaklaşımlarını olumlu yönde
etkileyeceğini, Örgüt kültürünün gelişmesinin bu durumu sahiplenmek açısından faydalı olabileceği ve hasta güvenliği
kültürünün gelişmesi açısından önemli olduğu sonucuna varılabilir
01-04 Mart 2016, Antalya
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Yatan hasta servisi ve polikliniklerde uyarıcı faktör olarak hasta yakınlarının bulunması da buna etki eden faktörlerden
biri olabilir. Ayrıca özellikli birimlerde, hasta ve sağlık çalışanı baş başa kalmakta ve uyaran faktör ortamdan kalktığı için
hasta güvenliği kavramı askıya alınabilmektedir. Bu durum da artan güvenlik sorunlarını beraberinde getirmektedir. Güvenlik raporlama sistemlerinin daha etkinleştirilmesi, yapılan hataları tekrarlamamak adına önem arz etmektedir
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20/09/2015-20/10/2015 tarihleri arasında Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşireler ile yapılmıştır. Ölçüm tekniği
olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar 662 (%67,4 kadın,
%65,3 evli, %41,4 önlisans) kişiden oluşmaktadır. Araştırmada,
kişisel bilgi formu, işgören performans ölçeği, iş tatmin ölçeği ve
iş-aile yaşam çatışması ölçeği (iş-aile çatışması boyutu, aile-iş çatışması boyutu) kullanılmıştır. Veri analiz yöntemi olarak, tanımlayıcı
istatistikler, korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon tercih
edilmiştir. Çalışmada, performans ile iş tatmini ve iş-aile çatışması
arasında pozitif anlamlı ilişki gözlenirken, performans ile aile-iş çatışması arasında negatif yönlü ilişki saptanmıştır. İş tatmini ile iş-aile
çatışması arasında negatif ilişki gözlenirken, iş tatmini ile aile-iş çatışması arasında pozitif ilişki belirlenmiştir.

Bunun yanında, iş tatmini ve iş-aile çatışmasının performansı pozitif
yönde, aile-iş çatışmasının ise negatif yönde etkilediği belirlenmiştir.
İş tatminini aile-iş çatışması pozitif yönde ise iş-aile çatışması negatif
yönde etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Performans, iş tatmini, iş-aile çatışması, aileiş çatışması.

The aim of the study is to analyse the relationship between
performance, job satisfaction and work-family life conflict. In the
period of September 20, 2015 and October 20,2015, a cross-sectional
study is conducted in the Education and Research Hospital of Elazığ
in Turkey. The survey method is used as a measuring technique.
This survey consists of 662 participants (67.4% are women, 65.3%
are married and 41.4 % have associate degree). In this study;
personal information forms, employee performance scale, scale
of job satisfaction and work-family life conflict scale (dimension of
work-family conflict and dimension of family-work conflict) are
used. Descriptive statistics, correlation analysis and multivariate
linear regression are preferred as data analysis method. In this
study;between performance and job satisfaction and work-family
conflict are positive correlation observed and between performance
and family-work conflict a negative correlation is determined.
Between job satisfaction and work-family conflict is a negative
relation is observed, but between job satisfaction and family-work
conflict is a positive relationship determined. Moreover, it comes
out; the job satisfaction and work-family conflict have positive
effect on performance but work-family conflict has negative effect
on performance. Family-work conflict has positive effect on job
satisfaction but work-family conflict has negative effect on it.
Keywords: Performance, Job Satisfaction, work-family conflict,
family-work conflict,
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RELATIONSHIPS BETWEEN PERFORMANCE, JOB
SATISFACTION AND WORK-FAMILY LIFE CONFLICT
Çalışmanın amacı, performans, iş tatmini ve iş-aile yaşam çatışması arasındaki ilişkileri analiz etmektir. Kesitsel tipteki çalışma, SUMMARY
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ÖZET

BULGULAR VE SONUÇ
Çalışmaya katıların %67,4ünün kadın, %65,3’ünün evli ve %41,4’nün önlisans mezunu olduğu saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların yaş ortalamasının 33,62±9,3, ortalmaa kurumda çalışma süresinin de 8,75±8,4 olduğu belirlenmiştir.
Tablo 1: Değişkenler arasındaki ilişkiler
Ort. ±SS

α

İşgören performansı

İşgören performansı

3,6±,9

,64

1.0

İş tatmini

3,3±,8

,60

,299**

İş-aile çatışması

3,1±,9

,70

,193

Aile-iş çatışması

2,8±,9

,66

-,109

**
**

İş tatmini

1.0
-,129**
,186*

α = Cronbach Alpha
**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı

Tablo 1’de belirtildiği üzere değişkenlerin ortalamanın üzerinde olduğu gözlenmektedir. Örgüt açısından işgören performansı ve iş tatminin ortalamanın üzerinde çıkması olumlu bir durumu yansıtırken, iş-aile çatışması ve aile-iş çatışmasının
ortalamanın üzerinde çıkması olumsuz bir durumu yansıtmaktadır. Araştırmada, işgören performansı ile iş tatmini ve
iş-aile çatışması arasında pozitif ilişki, aile-iş çatışması arasında negatif ilişki gözlenmiştir. Bunun yanında, iş tatmini ile
iş-aile çatışması arasında negatif, aile-iş çatışması arasında pozitif ilişki gözlenmiştir.
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Tablo 2: İşgören Performansı Belirleyicileri Regresyon Modeli
Standartlaştırılmamış
Katsayılar

Standartlaştırılmış
Katsayılar

Beta (β)

Std. Hata

(Sabit)

1,963

,184

İş tatmini

,424

,040

Aile-iş çatışması

-,258

,037

t

p

10,664

,000

,384

10,620

-,257

-6,946

İş-aile çatışması
,300
,036
,306
8,352

VIF

,00001*

,932

1,073

,00001*

,888

1,126

,00001*

,904

1,106

Regresyon Modeli Özeti:
R=,447,
R2= ,20
F=54,833,
Durbin-Watson=1,343.

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tolerance

Beta (β)

Örgütlerde başarının gerçek gizi ekonomik amaçlar ile sosyal ve insancıl amaçların birlikte izlenmesinde yatmaktadır (Sabuncuoğlu, 2000: 17). Emeğin yoğun olduğu sağlık hizmet organizasyonlarında, hizmet sunumunda temel unsur olarak
görülen sağlık çalışanlarının tutum ve davranışları (iş tatmini, bağlılık, performans) hastaların hem hizmet kalite algısını
hem de memnuniyetini ciddi biçimde etkilemektedir (Tsai ve Wu, 2010). Yapılan bu çalışmada işgören performansını açıklayan bağımsız değişkenleri belirlemek için uygulanan regresyon analizi sonuçları incelendiğinde çoklu doğrusal
regresyon modelinin anlamlı olduğu görülmektedir (F=54,833; p <0,001). İşgören performansındaki varyansın %20’si iş
tatmini, aile-iş çatışması ve iş-aile çatışması tarafından açıklanmaktadır. İşgören performansını aile-iş çatışması negatif
yönde etkilerken, iş tatmini ve iş-aile çatışması pozitif yönde etkilemektedir. Modele en anlamlı katkıyı iş tatmini (std. β =
,384) yapmaktadır (Tablo 2).
Alan yazınında tatminin mi performansı arttırdığı yoksa performansın mı tatmin düzeyini artırdığı konusunda süregelen
bir tartışma söz konudur. Tatminin performansı yükselttiğini ileri sürenler, işini seven ve daha iyi çalışan kişinin doğal
olarak daha iyi performans sergileyeceğini belirtmektedirler. Performansın tatmini yükselttiğini ileri sürenler, yüksek
performans sergilendiğinde bu durumun getiri ve faydaları bireyin daha fazla tatmin sağlayacağını belirtmektedirler
(Keser, 2011: 118). Ancak literatür üzerinde yapılan sayısal incelemelerin çoğu kavramlar (iş tatmini, performans) arasında zayıf, pozitif ve biraz tutarsız bir ilişki olduğunu göstermektedir (Spector vd., 2009:39). Üç yüzden fazla araştırmayı
inceleyerek yapılan bir başka çalışmada iş tatmini ve performans arasında korelasyon bulunduğu saptanmıştır (Robbins
ve Judge, 2013: 85) Iaffaldano ve Muchinsky (1985: 256-261) de yaptıkları meta analizinde çalışma bulgularımıza yakın
olarak, iş tatmini ile performans arasında .17 düzeyinde bir ilişki bulmuşlardır. Yousef (2000: 15) iş tatmini ile iş performansı arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki belirlemiştir. Tekingündüz ve diğerlerinin (2015a) çalışmasında iş tatminin
performansı anlamlı şekilde etkilediği saptanmıştır. Gül ve diğerlerinin (2008: 6) bir kamu hastanesinde görevli sağlık personeli ile yaptıkları çalışmada, iş tatmini ile performans arasında pozitif yönlü bir ilişki belirlemişlerdir. Tsai ve diğerlerinin
(2010: 4129) çalışmasında, iş tatmininin, iş performansını doğrudan etkilemediği belirlenmiştir. Literatürde, iş tatmini
yüksek olanların işlerini değiştirmedikleri, işyerine vaktinde geldikleri ve iş tatmini düşük olanlara kıyasla daha yüksek iş
performansı gösterdiklerini ortaya koymaktadır (Ünler vd., 2014: 240). Araştırma sonuçları, çalışanın yaşadığı aile yaşamı
kaynaklı iş-aile yaşam çatışmasının, performans değerleme sonuçlarını olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymaktadır
(Efeoğlu, 2006: 21). Cloninger ve diğerlerinin (2015) çalışmasında iş-aile çatışmasının, aile-iş çatışması ile görev performansı arasında tam aracı rolü oynadığı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda elde ettiğimiz bulgularla hem Türkiye’de elde
edilen bulgular hem de yurtdışında elde edilen bulgularla benzerlikler gösterdiği görülmektedir.
Tablo 3: İş Tatmini Belirleyicileri Regresyon Modeli
Standartlaştırılmamış
Katsayılar

t

p

Tolerance

VIF

,0000001*

,937

1,067

,000001*

,937

1,067

Beta (β)

Std. Hata

(Sabit)

3,191

,130

24,613

,000

Aile-iş çatışması

,213

,035

,234

6,020

İş-aile çatışması

-,168

,034

-,190

-4,879

Regresyon Modeli Özeti:
R=,262,
R2= ,07
F= 24,172,
Durbin-Watson=1,650.
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Standartlaştırılmış
Katsayılar
Beta (β)

Sonuç olarak; düzensiz, uzun, vardiyalı veya nöbet sistemiyle çalışmak durumunda kalan yardımcı sağlık personellerinin
(hemşire, ebe) yaşadığı zaman kısıntısı, çalışanların aile yaşamları için ayırmaları gereken zamanı da kısıtlayabilmektedir.
Aynı şekilde çalışanın aile yaşantısından kaynaklanan çatışma durumlarının iş yaşantısı üzerine olumsuz etkisi de olabilmektedir. Bu durum iş-aile çatışmasının yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Aynı zamanda çalışma sistemlerinden kaynaklı yorgunluk da bu faktörlere eklendiğinde durum çevrimsel bir nitelik kazanarak aile-iş çatışmasının ortaya çıkmasına
da yol açabilmektedir. Bu durum çalışanların örgüte yönelik olumsuz tutum ve davranışlar (iş tatmini ve performansın
düşmesi gibi) geliştirmesine sebep olabilmektedir. Alan yazınında da düzensiz, uzun, vardiyalı veya nöbet sistemiyle
çalışmanın, bireylerin fizyolojik, psikolojik sağlıkları (uykusuzluk, yorgunluk vb.) üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı ve bu
durumun hem çalışanların (performanslarının düşmesi) hem de hastaların güvenliğini olumsuz etkilediği ileri sürülmektedir (Tucker ve Folkard, 2012; THD, 2008). Nitekim Mauno ve diğerleri (2015) gündüz vardiyasında çalışan hemşirelerin
aile ve iş arasındaki dengeyi daha kolay sağlamaları nedeniyle iş tatminlerinin yüksek olduğunu, iş-aile rolleri arasında
çatışma olmadığını belirlemişlerdir.
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Çalışmada, iş tatminini açıklayan değişkenleri belirlemek için uygulanan çoklu doğrusal regresyon modellinin anlamlı olduğu görülmektedir (F=24,172; p <0,001). İş tatminindeki varyasın %0,07’si aile-iş çatışması ve iş-aile çatışması tarafından
açıklanmaktadır. Aile-iş çatışmasının modele katkısı pozitif iken, iş-aile çatışmasının katkısı negatiftir. Modele aile-iş çatışmasının katkısı daha fazla çıkmıştır (Tablo 3). Alan yazınında iş-aile yaşam çatışması ile iş tatmini arasında negatif bir ilişki
beklenmektedir. Ancak yapılan bazı çalışmalarda tersi yönde sonuçlarda gözlenmektedir. Tekingündüz ve diğerlerinin
(2015b:33) Ankara’da bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinde yaptığı çalışmada, iş-aile çatışması, aile-iş çatışması
ve iş stresinin iş tatminindeki toplam varyansın % 13’ünü açıkladığı belirlenirken, aile-iş çatışmasının burada da modele
katkısı pozitif çıkmıştır. Çalışanların aile yaşamlarında eksik olan şeyleri telafi etmek (telafi kuramı) için iş tatmin düzeyini
yükseltmeye yöneldikleri söylenebilir. Adams ve diğerlerinin (1996:416) çalışmasında, iş-aile çatışmasının iş tatmini üzerine negatif anlamlı etkisi gözlenirken, aile-iş çatışmasının anlamlı bir ilişkisi saptanmamıştır. Özdevecioğlu ve Doruk (2009)
ile Turunç ve Erkuş’un (2010) çalışmalarında da benzer bulgulara rastlanmıştır. Cortese ve diğerlerinin (2010: 39) hemşirelerle yaptığı çalışmada, iş-aile yaşam çatışması ile iş tatmini arasında negatif ilişki gözlenmiştir. Gao ve Jin’in (2015:315)
çalışmasında iş-aile yaşam çatışması ile iş tatmini arasında negatif yönlü ilişki belirlendiği, iş-aile yaşam çatışmasının iş
talepleri ile yaşam tatmini ve iş tatmini arasında tam aracı rolü oynadığı saptanmıştır. Cloninger ve diğerlerinin (2015)
çalışmasında iş-aile çatışmasının, aile-iş çatışması ile iş tatmini arasında kısmi aracılık rolü oynadığı belirlenmiştir. Amstad
ve diğerlerinin (2011) yaptığı meta analizinde iş-aile çatışmasının işle ilgili (iş tatmini, örgütsel bağlılık, işgören devri, tükenmişlik, devamsızlık, işle ilişkili performans, işle ilişkili stres, kariyer tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı) değişkenler,
aile ile ilgili (evlilik tatmini, aile tatmini, aile ilişkili performans, aile ilişkili stres) değişkenler ve diğer (yaşam tatmini, sağlık
problemleri, psikolojik gerginlik, Bedensel / fiziksel semptomlar, depresyon, stres, anksiyete) değişkenlerle ilişkisi saptanmıştır. Çalışmada ayrıca aile-iş çatışmasının işle ilgili (iş tatmini, örgütsel bağlılık, işgören devri, tükenmişlik, devamsızlık,
işle ilişkili performans, işle ilişkili stres, örgütsel vatandaşlık davranışı) değişkenler, aile ile ilgili (evlilik tatmini, aile tatmini,
aile ilişkili stres vb.) değişkenler ve diğer (yaşam tatmini, sağlık problemleri, psikolojik gerginlik, Bedensel / fiziksel semptomlar, depresyon, stres, anksiyete vb) değişkenlerle ilişkisi saptanmıştır. Yukarıdaki çalışmaların dışında alanyazınında
iş-aile yaşam çatışması ile iş tatmini arasında ilişkiyi ortaya koyan çeşitli çalışmalar da bulunmaktadır (Netenmeyer vd.,
1996; Valcour vd., 2007; Zhao vd., 2012; Mauno vd., 2015).
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Öneriler; işgören performansını ve iş tatmini artırma konusunda hasta yönetiminin, gerek iş-aile gerekse aile-iş çatışmasını azalma ile ilgili çalışmalar yapmalıdır. Dönem dönem iş-aile yaşam ölçeği ile çalışma ortam faktörleri arasındaki
ilişkileri analiz etmeli ve örgüt ortamından kaynaklanan olumsuz etkileri azaltma yoluna gitmelidir. Bunun yanında katılımcıların %67,4’ünün kadın ve %65,3’ünün evli olduğu göz önüne alındığında, büyük ölçekli böyle bir hastanenin “kreş”
açarak aile dostu çalışma ortamı sağlamasının önemli olacağı düşünülmektedir.
Çalışma, zaman ve maliyet kısıtlılıkları sebebiyle Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmaya gönüllü olarak katılan
662 kişi (%90) ile gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle araştırma sonuçlarının genellenmesi söz konusu değildir.
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ÖZET
Çalışmanın amacı, Elazığ’da bulunan bir kamu hastanesinin Kamu
Hastaneleri Birliğine geçmeden önce ve birliğe geçtikten sonra, acil
servisine başvuran hastaların memnuniyet düzeylerini karşılaştırmaktır. Araştırma 2010 yılı (01-31 Mart) ve 2015 yılı (1-31 Ekim) olmak üzere iki aşamalı olarak yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak
kullanılan anket, araştırmacılar tarafından hasta memnuniyeti ve
acil sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti literatürü taranarak
oluşturulmuştur. Tanımlayıcı istatistikler, t testi, tek yönlü varyans
analizi ve çok değişkenli regresyon analizi yapılmıştır. Hastaların
acil servisi seçmesinin en önemli nedeni, doktor ve diğer personelin
ilgisi çıkarken, hastaların %46,5’inin acilde muayene olmak için 1-5
dakika arasında beklediği belirlenmiştir. Hastaların memnuniyet
algısının en fazla olduğu ifade “Acil Servis personeli kendisini yeterince tanıttı” maddesi çıkarken, ikinci en yüksek memnuniyet algısı
“Bir yakınım için acil bakım gerekirse, bu acil servisi tavsiye ederim”
maddesi çıkmıştır. Araştırmada, hastanenin Kamu Hastane Birliğine bağlandıktan sonraki acil servis hasta memnuniyet düzeylerinin
Kamu Hastane Birliğine bağlanmadan öncekinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Acil servis, hasta memnuniyeti, hasta,
hizmet.

PATIENT SATISFACTION LEVELS OF EMERGENCY
DEPARTMENT (2010-2015)
SUMMARY
The purpose of the study, before the Association of Public Hospitals
is a public hospital in Elazig, and then to compare their level of
satisfaction of patients admitted to the emergency room. Research
in 2010 (1 to 31 March) and 2015 (October 1 to 31) have been
realized in two stages. The questionnaire used as data collection
tool, patient satisfaction and patient satisfaction in emergency
medical services has been created by researchers scanned the
literature. Descriptive statistics, t-test, one-way analysis of variance,
and multivariate regression analyzes were performed. The most
important reason for choosing emergency department patients,
doctors and other personnel leaving the interest, to be examined
in the emergency of 46.5% of patients were determined to wait
between 1-5 minutes. Of the satisfaction perception of patients
stated that most have “Emergency Service personnel introduced
himself enough” while the substance, the second highest satisfaction
perception “necessary emergency care for my loved one, I would
recommend this emergency” item has increased. Research in the
hospital before connecting to the Association of Public Hospitals
emergency room after being connected to the patients’ satisfaction
level was determined to be higher than the Association of Public
Hospitals.
Keywords: Emergency Services, Patient Satisfaction, Patient
Service.

SONUÇ
Literatürde acilde memnuniyetle ilgili en önemli değişkenlerin; muayene öncesi bekleme süresi, hemşire bakımı, doktor
alakası, çalışanların nasıl organize olduğu, hemşireler ve doktorlar tarafından sağlanan spesifik medikal bilgiler olduğu
belirtilmektedir (Çelik, 2013: 46). Akkaya’nın (2008) çalışmasında acil servis doktorlarının ve hemşirelerinin davranışları
ve tıbbi bakım tecrübesinin ve acil serviste yatış için beklenen sürenin memnuniyeti etkilediği tespit edilmiştir. Çalışmada
ayrıca, hastaların tanı ve tedavileri hakkında bilgilendirilmelerinin genel memnuniyetleri üzerine olan etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Ekşi’nin (2014) çalışmasında, doktorların tıbbi bakım ve tecrübelerinin hasta
memnuniyeti üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.
Sonuç olarak, hastaların acil servisi seçmesinde ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olmasında doktor, hemşire ve diğer
personelin davranışları önemli rol oynamaktadır. Hastaların acil serviste bekleme sürelerinin kısa olması, tekrar aynı hastaneye gelmeyi tercih etmeleri ve yakınlarına tavsiye etmeleri örgüt açısından olumlu bir durumu yansıtmaktadır. Ayrıca,
kamu hastane birliklerine geçildikten sonra hizmetlerde anlamlı bir iyileşmenin olduğu gözlenmektedir. Bu kapsamda
yapılan değerlendirmede hastanelerde acil servislerde verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet oranının kamu hastane birliği yapılanmasına geçişle arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Bu çalışmanın hem araştırmacılara hem de saha uygulayıcılarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bundan sonra yapılacak çalışmalar için ise; kamu hastane birlikleri yapılanmasına geçişle birlikte desentralizasyon, hizmet kalitesi ve yönetimin profesyonelleşmesi gibi faktörlerin de memnuniyet oranına etkisinin gerek acil servis hizmetlerinde gerekse diğer
hizmet alanlarında araştırılması gerektiği önerilmektedir.
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BİR DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK İŞ İNDEKSİ
VE YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN TUTUM VE LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİ ALGILAMA
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Dilek OLUT1, Banu KARAHAN1, Nurgül Okur CİVRİZ1
İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, dilekolut@gmail.com

1

DETERMINATION OF A STATE HOSPITAL NURSES AND
NURSE MANAGER OF THE NURSING WORK INDEX OF
Bu çalışmada, hemşirelerin iş indeksleri ve çalışma ortamlarını etATTITUDE AND LEADERSHIP ABILITIES DETECTION
kileyen faktörlerin ve bu faktörlerin yönetici hemşirelerin tutum ve
LEVEL
liderlik özelliklerinin algılanmasına etkisinin belirlenmesi, bu bilgiler
ışığında yönetici hemşirelere yol gösterici olması amaçlanmıştır.
SUMMARY
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ÖZET

İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde yapılan tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmaya, araştırmaya katılmayı kabul eden
104 hemşire dahil edilerek, geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmış,
31 ifadeden oluşan “Hemşirelik İş İndeksi – Hemşirelik Çalışma Ortamını Değerlendirme Ölçeği” uygulandı.

In this study, nurses ‘work index and the factors that affect the
practice work environment and to determine the effect of these
factors on the perception of nurse managers’ attitudes and
leadership qualities, this information is intended to be a guiding
light in the nurse manager.

Yönetici hemşirelerin tutum ve liderlik özellikleri hastane 0-1 yıl
arasında çalışanlar için en düşük algı düzeyine sahipken, 6-10 yıl
arasında çalışanlar için en yüksek algı düzeyine sahiptir. 11 yıl ve
üzerinde algı düzeylerinde düşme olduğu belirlenmiştir.

104 nurses members who agreed to participate in research were
included to this descriptive study tahat was conducted in İzmir
Alsancak Nevvar Salih İşgören State Hospital validy and reliability
analzes were performed, “Nursing Work Index – The Practice Work
Environment Scale” resulting from 31 expressions were performend.

Yönetici hemşirelerin tutum ve liderlik özelliklerinin %76 oranında
hemşirelerin yönetime katılması ve temsil gücü, kaliteli bakım için
gerekli hemşirelik kaynakları, insan gücü ve diğer kaynakların yeterliliği ve hekim- hemşire- meslektaş iletişimine bağlı olarak şekillendiği görüldü.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik iş indeksi, hemşirelik çalışma
ortamı, yönetici hemşire

Nurse managers’ attitudes and perceptions of leadership qualities
while its lowest level in 0-1 years for those working in hospitals, has
the highest level of perception between 6-10 years for employees.
11 years and over in perception level was determined to be falling.
Nurse manager of attitude and leadership abilities to participate in
the management of 76% of nurses and represents strength, quality
necessary nursing resources for care, has been shown to shape
depending on the adequacy of manpower and other resources, and
physicians nurses peer communication.
Keywords: Nursing work index, nursing work environment, nurse
manager

SONUÇ
Çalışmamız sonucunda; yönetici hemşirelerin tutum ve liderlik özelliklerinin %76 oranında hemşirelerin yönetime katılması ve temsil gücü, kaliteli bakım için gerekli hemşirelik kaynakları, insan gücü ve diğer kaynakların yeterliliği ile hekimhemşire- meslektaş iletişimine bağlı olarak şekillendiği belirlenmiştir.
Kadınlar erkeklere göre yönetici hemşirelerin tutum ve liderlik özellikleri değişkenini daha etkili olarak algılarken, sağlık
hizmet birimlerinde çalışanlar kliniklerde çalışanlara göre Yönetici hemşirelerin tutum ve liderlik özellikleri değişkenini
daha etkili olarak algılamaktadır.
Hemşirelerin yönetime katılması ve temsil gücü ile Yönetici hemşirelerin tutum ve liderlik özelliklerinin algılanma düzeylerinin incelenmesi sonucunda; hastanede 0-1 yıl arasında çalışanların en düşük düzeyde, 6-10 yıl arasında çalışanların
ise en yüksek düzeyde algıladığı belirlenmiştir. 11 yıldan sonra ise; algı düzeylerinde düşme olduğu belirlenmiştir. Özellikle yeni işe başlayan ve 11 yılın üzerinde çalışan hemşirelerin, hastanelerde kurulan komitelerde aktif görev almaları,
eğitim programlarına katılmaları konusunda teşvik edilmeleri gerektiği düşünülmektedir.
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DENİZLİ DEVLET HASTANESİNDEKİ HASTALAR ARASINDA VARFARİN İZLEM CETVELİNİN
KULLANIMI VE KOMPLİKASYONLARIN AZALTILMASI
Kadir Gökhan SAÇKAN1, Fatma AYDENİZ OZANSOY2, Nevin ŞAHİN3, Ayşe Derya MERTOĞLU4, Lütfi ÇILDIR5,
Ayşenur ÇOLAK5
Denizli Devlet Hastanesi Başhekim, Denizli
Denizli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Denizli
3
Denizli Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü, Denizli
4
Denizli Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi, Denizli
5
Denizli Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Birimi Sekreteri, Denizli
1

ÖZET

USE OF WARFARIN MONITORING CHART AMONG
PATIENTS IN DENİZLİ STATE HOSPITAL AND
Varfarin hem terapotik (örn: derin ven trombozu tedavisi, baypas
REDUCTION OF COMPLICATIONS
greft devamlılığının sağlanması) hem profilaktik (örn: atriyal fibri-
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2

lasyonda strokun önlenmesi) amaçlarla bir çok endikasyonda yaygın olarak kullanılmaktadır. Oral antikoagulan olan varfarinin esas
olarak kanama olmak üzere çok ciddi komplikasyonları vardır. Oral
antikoagülan tedavinin en önemli komplikasyonu olan kanama
majör (örn:İntrakraniyal hemoraji, ölüm) ve minör kanama olarak
sınıflandırılabilir. Majör kanama riski, uzun süreli oral antikoagülan
tedavi alan hastalarda her yıl için %1.2-8.1 olarak bildirilmektedir.
Çalışmamız boyunca hastalara varfarin hakkında eğitim ile birlikte
varfarin kullanım rehberi ve varfarin kullanım cetveli vererek varfarin komplikasyonlarını azaltmayı hedefledik. 2014 yılı ilk 6 ayda
komplikasyon oranı %4.34’dü. 2015 yılı 10 aylık çalıma süreci sonunda ise bu oran %1.76 olarak saptanmıştır.
Anahtar Kelime: Varfarin, Hasta eğitimi, varfarin
komplikasyonları

SUMMARY

Warfarin is widely used in a number of indications both therapeutic
(e.g. deep vein thrombosis treatment, ensuring continuity of bypass
graft) and prophylactic (e.g. prevention of stroke in atrial fibrillation)
purposes. Warfarin, which has many serious complications, mainly
bleeding. Bleeding can be classified as major(e.g. intracranial
hemorrhage, death) or minor. The risk of major bleeding, in patients
receiving long-term oral anticoagulant therapy is reported to be 1.28.1% per year. During our study, education about warfarin, warfarin
user guide and daily warfarin dose schedules were given to patients,
doing so we aimed to reduce warfarin complications. In the first six
months of 2014 the complications rate was 4,34%. At the end of the
10-month study period in 2015, the ratio was found to be 1.76%.
Keyword: Warfarin, Patient education, Warfarin complications

SONUÇ
Oral antikoagulanlar günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. İlacın düzenli kullanımı ve kanama profilinin yakın takibi
hayati öneme sahiptir. Bu nedenle hasta ve yakınlarının ilacın yan etkileri konusunda çok iyi bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
2014 yılı ilk 6 ay içinde varfarin kullanmaya başlayan hasta sayısı 345 olarak tespit edilmiş ve 15 hastada komplikasyon
gelişmiştir. 2015 yılında ise ilk 6 ayda varfarin kullanmaya başlayan hasta sayısı 340’dır. Bu hastalar komplikasyon riski
açısından 10 ay boyunca takip edilmiş ve 6 kişide komplikasyon gelişmiştir.
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SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ DEĞERLENDİRME ARAÇLARINDAN BİRİ
OLAN AYAKTA HASTA MEMNUNİYETİ ANKETLERİNİN FARKLI PARAMETRELERLE
DEĞERLENDİRİLMESİ: ADANA İLİ KAMU HASTANELERİ 2010 YILI VERİLERİ
Dilek AĞIR1, Sadettin ÖZSÜREKCİGİL1, Gülşah SEYDAOĞLU2, Hülya ÖREN1, Yeter BAŞARI1, Seda YILMAZ1
Adana Sağlık Müdürlüğü Performans ve Kalite Koordinatörlüğü, dilekagir77@gmail.com
Çukurova Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, gulsahseydaoglu@gmail.com

1
2

EVALUATION OF PATIENT SATISFACTION
QUESTIONNAIRES, ONE OF THE EVALUATION TOOLS
Türkiye’de 2003 yılı itibariyle sağlık hizmetlerinde istenen değişimi
OF HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM: DATA OF
sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı “Sağlıkta Dönüşüm Programını”
2010 BELONGING TO STATE HOSPITALS IN ADANA
başlatmıştır. Sağlık hizmeti, öncelerde yönetenlerin yaklaşımına

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

göre tasarlanırken, günümüzde bu hizmetten faydalananların yaklaşımından da elde edilen bulgulara göre tasarlanmaktadır. Bu
çalışma, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin kurumsal performansının
ölçülmesinde kullanılan ayaktan hizmet alan hastaların memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi ve memnuniyet düzeyini etkileyen
faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Hasta memnuniyet puan ortalamaları, hastaların demografik
özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Toplamda cinsiyetlere
göre fark görülmemesine karşılık ikinci dönemde erkek hastaların
memnuniyet puanı biraz daha yükselmiştir. Sosyal güvenlik durumu zayıfladıkça memnuniyet düzeyi azalmaktadır; sosyal güvencesi olanlarda 74,4±15,6, yeşil kart sahibi olanlarda 74,9±14,5 olan
puan ortalaması sosyal güvencesi olmayan hastalarda düşmektedir
(66,7±16,9) (p=0.001). Hastaların yaşı arttıkça memnuniyet düzeyi
artarken eğitim düzeyi arttıkça memnuniyet düzeyi azalmaktadır.
Ayaktan hasta memnuniyet sonuçları ilimizde hizmet veren hastanelerin karşılaştırılmasında, hastanelerin eksiklerinin tanımlanmasında ve hastanelerdeki hizmetlerin geliştirilmesi için hastaların
özelliklerine ve önem verdikleri konulara göre stratejiler belirlenmesinde önemli bir araç olduğu düşünülmektedir. Hizmet sunumunun
hastanın eğitim düzeyine, sağlık güvence durumuna, yaşına ve cinsiyetine göre farklı şekillendirilmesi değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Adana, Ayaktan Tedavi, Hasta Memnuniyeti,
demografik özellikler

SUMMARY

The Ministry of Health in Turkey started the “Health Transformation
Program” so as to provide the desired change in the health services
by year 2013. Although the health service used to be designed
according the approaches of the rulers, it is also designed according
to the findings obtained from the people who benefit from these
services today. This study was carried out in order to evaluate the
satisfaction levels of outpatients which were used to measure the
institutional performance of the Ministry of Health hospitals and to
determine the factors that affect the satisfaction level.
The mean scores of patient satisfaction differ according to the
demographic characteristics of the patients. Even though no
differences were observed according to the gender in total, the
satisfaction scores of male patients increased a bit in the second
period. In parallel with the declination in the social security status,
the satisfaction level decreased. The mean scores were obtained
as 74,4±15,6 in patients with social security and as 74,9±14,5 in
patients with green card; however, the mean scores went down in
patients without any social security (66,7±16,9)
(p=0.001). When the age of patients stepped up, the satisfaction
levels of the patients also increased. On the other hand, the
satisfaction level decreased as the educational level of the patients
went up.
The satisfaction results of outpatients are believed as an important
tool in comparing the hospitals which are active in our city,
correcting the deficiencies of the hospitals, improvement of the
services in hospitals and determining strategies according to the
issues on which they place emphasis and the characteristics of the
patients. Forming the way of providing service differently according
to the educational level, social security status, age and gender of the
patients should be evaluated.
Keywords: Adana, Outpatient, Patient Satisfaction,
Demographical Characteristics

SONUÇ
Sağlık hakkı, vazgeçilemez ve devredilemez, kişiye sıkı sıkıya bağlı temel insan haklarının başında gelir. DSÖ’nün 2000 Yılı
Dünya Sağlık Raporu’nda; Sağlık sistemlerinin ulaşılabilir, sürdürülebilir, hakça (hakkaniyetli) ve iyi nitelikte olmalarının
gereği belirtilmektedir. Bununla birlikte sağlık sektöründe de, öbür sektörlerde olduğu gibi, ulusal amaçları gerçekleştirmek için gerekli kaynaklar genellikle sınırlıdır (Yurdadoğ, 2006: 12).
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı bünyesinde Sağlık Reform çalışmaları 1990 yılında başlatılmıştır (Saltık, 1995: 38). İlk olarak
1990 yılında Türkiye’de bir ulusal sağlık politikası geliştirilmesi amacıyla DPT tarafından özel bir firmaya master plan
çalışması yaptırılmış ardından Hükümet ve Dünya Bankası arasında imzalanan İkraz Anlaşmaları doğrultusunda 1990
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Sağlık sektörü müşterisi konumundaki hasta; yüksek kalite, etkin ve güvenilir hizmetin devamlılığını beklemektedir. Sağlık
kurumlarının eskiye oranla artışı rekabetin hızla arttığı bir ortamda faaliyet gösterme sonucunu yaratmaktadır. Bu nedenle sağlık hizmeti kuruluşları yaşamlarını sürdürebilmeleri ya da var olan konumlarını devam ettirebilmeleri için etkili
rekabet stratejilerini uygulamaları gerekmektedir.
Sağlık hizmetleri, insan hayatının kaliteli olması ve devam etmesinde önemli bir yere sahiptir. Bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen sağlık hizmetlerinin, bilgi ve teknoloji çağındaki gelişmelere paralel olarak sürekli güncellenmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda düzenlenen ve uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık hizmetlerinde maksimum
kalite hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının en temel kriteri ise, sağlık hizmeti tüketicileri olan hastaların
memnuniyetidir.
Sağlık sektörünün hizmet alan tarafı konumundaki hasta; nitelikli, etkin ve güvenilir hizmetin devamlılığını beklemektedir. Sağlık hizmeti kuruluşları hizmet alan taraf olan hastaların memnuniyet düzeylerini sürdürebilmeleri ya da var olan
konumlarını devam ettirebilmeleri için etkili hizmet sunum strateji belirlemelidir.
Çalışmanın sonucu olarak ayaktan hasta memnuniyet sonuçları ilimizde hizmet veren hastanelerin karşılaştırılmasında,
hastanelerin eksiklerinin tanımlanmasında ve hastanelerdeki hizmetlerin geliştirilmesi için stratejiler belirlenmesinde
önemli bir araç olduğu düşünülmektedir.
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Bu çalışmada hastanelerin genel ortalamalarını hangi başlıkların belirlediği saptanmış bunun yanı sıra hastaların demografik özelliklerinin memnuniyeti nasıl belirlediği de belirlenmiştir. Katılımcıların sosyal güvenlik durumunu zayıfladıkça
memnuniyet düzeylerinde azalma meydana geldiği saptanmıştır. Eğitim açısından bakıldığında ise katılımcıların eğitim
düzeyleri arttıkça memnuniyet düzeylerinde azalma meydana geldiği gözlenmiştir. Yaş ve cinsiyet de memnuniyeti belirleyen faktörlerdir. Hizmet sunumunun hastanın eğitim düzeyine sağlık güvence durumuna yaşına ve cinsiyetine göre
farklı şekillendirilmesi değerlendirilmelidir.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

yılında Birinci Sağlık Projesi, 1994 yılında, İkinci Sağlık Projesi, 1997 yılında ise Aile Hekimliği altyapı ve pilot uygulamasına
yönelik olarak hazırlanan “Temel Sağlık Hizmetleri Projesi” başlatılmıştır. 2002 yılında iktidar olan hükümet, seçim bildirgesinde hükümet programı ile acil eylem planında sağlık için; sağlık sisteminin, kurumsal yapı, işleyiş, personel yapısı ve
dağılımı ile gereksinime yanıt veremeyecek duruma geldiğini hükümetin, köklü değişiklikler yaparak herkesin ulaşabileceği nitelikli ve etkin çalışan bir sağlık sistemini oluşturmakta kararlı olduğunu ifade etmiştir (Demir vd., 2009: 121). Bu
bağlamda bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, sağlığı güvence altına almak ve eldeki tüm kaynakların etkili, verimli ve
hakkaniyete uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı açıklanmıştır
(Tanrıverdi ve Erdem, 2010: 87). Bu programın temel öğeleri, aile hekimliği sistemi, genel sağlık sigortası ve hastanelerin
özerkleşmesidir. Bu programın başarısını göstermek için kullanılan önemli araçlardan birisi de memnuniyet anketleridir. Bu memnuniyet anketleri genellikle hastanelerin genel durumunu belirlemek amacı ile kullanılmaktadır. Çalışmaya
katılıp ayaktan bakım alan hastaların ortalamalarına bakıldığında Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinden sağlık
hizmeti alan hastaların diğer hastanelerden tedavi hizmeti alanlara göre daha fazla memnun oldukları saptanmıştır. Doğumevinden sağlık hizmeti alanların ise memnuniyet düzeylerinin az olduğu görülmüştür.
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HASTALARDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
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hastaların hasta güvenliği kapsamında akılcı ilaç kullanımına ilişkin davranış ve bilgi düzeyinin, yatan ve ayaktan hastalar arasında farkların değerlendirilmesi ve yanlış kullanımların saptanması
amaçlanmıştır.

Veri toplama aracı olarak İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç
Kullanımı Şube Müdürlüğü tarafından web sayfasında yayımlanan
“yatan ve ayaktan hasta anketinden” yararlanılarak oluşturulan
soru formu kullanılmıştır. Araştırma evrenini İzmir Dr. Suat Seren
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
2013 yılı temmuz ayında, klinikte yatan 3.240, poliklinik hizmeti almak için kuruma başvuran 23.440 hasta, örneklemini araştırmaya
katılmayı kabul eden 303 yatan hasta, 294 ayaktan hasta oluşturmuştur.
Evde bir ve üstünde yarım kalmış ya da kullanılmamış ilaç bulundurma oranı yatan hastalarda %55,8, ayaktan hastalarda %49,
ilaçları uygun saklama koşuluna göre muhafaza etme durumu yatan hastalarda %14,9, ayaktan hastalarda %16 idi. Hasta olmadan
ilaç yazdırma/satın alıp evde bulundurma oranı, yatan hastalarda
%28,4, ayaktan hastalarda %32.3, reçete edilen ilaçları hekimin
önerdiği sürede kullanma durumu oranı yatan hastalarda %26,6,
ayaktan hastalarda %23,9 idi. İlaçları kullanmadan önce prospektüsünü okuma durumu yatan hastalarda %63,8, ayaktan hastalarda %77, ilaçları verilen doz doğrultusunda her gün aynı saatlerde
kullanma oranı yatan hastalarda %78,5, ayaktan hastalarda %77,1,
ilacı şikayeti geçince bırakma oranı yatan hastalarda %27,6, ayaktan hastalarda, %25,6’dır.
Hastaların akılcı ilaç kullanımına ilişkin belirgin yanlış uygulama ve
davranışları mevcuttur. Bilgi eksikliği, akılcı ilaç kullanımı paydaşları
tarafından sorumlulukların yerine getirilmemesi, mevcut uygulamaların yetersizliği bunun nedeni olabilir. Konuya ilişkin hasta/hasta
yakını ve toplumsal boyutta daha etkin uygulamalar yapılması, tüm
paydaşların sorumluluklarını daha çok yerine getirmesi gerekmektedir.

Rational drug use is a process that includes the responsibility of
clinician, pharmacist, nurse and also patient. In the study, it was
aimed to found the level of knowledge and behaviours of patients
about rational drug use in the limits of patient safety, the differences
between outpatients and inpatients and misuses.
The survey form of the Rational Drug Use Office of Drug Pharmacy
General Managing, a survey for outpatient and inpatient was used
as a method of data explore. The universe of the study were 3.240
inpatients and 23.440 outpatients those had visited Izmir Dr Suat
Seren Chest Diseases and Surgery Training Center on July-2013.
The sampling were 303 inpatients and 294 outpatients those had
approved to be included.
The presence rate of unfinished or nonused drug were 55,8% and
49%, to save drugs in optimum preservation conditions were 14,9%
and 16% in inpatients and outpatients, respectively. The rate of
buying / getting prescription without any disease were 28,4% and
32,3%, using the drugs prescribed along the period advised by
the clinician were 26,6% and 23,9% in inpatients and outpatients,
respectively. The rate of reading the prospectus before drug use were
63,8% and 77%, using drugs in advised dose at same time on every
day were 78,5% and 77,1% where stopping rate as the symptoms
disappeared were 27,6% and 25,6%.
The patients have misuse and behaviours related with rational
drug use. The causes may be the lack of information, not feeling
responsibility in shareholders, insufficiency of the present
applications. It was required to have effective procedures those
may effect the patients, relatives and the whole society and have the
shareholders to get more responsibility.
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Keywords: Rational drug use, patient, clinician, the compatibility
to treatment, information.

Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, hasta, hekim, tedaviye
uyum, bilgilendirme.

SONUÇ
Sonuç olarak akılcı ilaç kullanımı konusunda hastaların bilgi düzeyleri ve alışkanlıkları, hakkında önemli tespitlerde bulunulmuştur. AİK konusunda hastaların bilgilendirmesi başta olmak üzere yapılması gereken daha birçok faaliyetin olduğu
bu araştırmayla somut şekilde ortaya konmuştur.
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THE EFFECT OF WAITING IN EMERGENCY
DEPARTMENT ON MORTALITY FOR PATIENT
Acil servislerdeki yoğunluk ve hastanelerin yoğun bakım ünitelerinSADMITTED TO ICU FROM ED
deki yer sıkıntısı nedeniyle acil servislerden yoğun bakıma yatışlarda
hastalar uzun süreler bekleyebilmekte ve bu da artan mortaliteye SUMMARY
neden olabilmektedir.

Biz bu çalışmaya Burdur Devlet Hastanesi acil servisine 01.09.2014
ve 31.08.2015 tarihleri arasında başvuran ve yoğun bakıma yatışı yapılan hastaları dahil ettik. 01.09.014 ve 31.08.2015 tarihleri
arasında Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne toplam 170923
hasta başvurmuştur. Bu hastaların 1466’sına (%0,9) acil servisten
yoğun bakıma yatış yapılmıştır. Acil servise başvuru sonrası yoğun
bakım ünitelerine yatırılan hastalarda bir yıllık mortalite %16,0 olarak tespit edildi. Yaş ortalaması 52,65+32,26, %51,2’si (649) erkek
ve %48,8’i (618) kadındı. Hastaların sırasıyla, %35,0 (444)’ı Dâhiliye-Nöroloji, %24,2 (306)’si Cerrahi, %21,9 (277)’u Koroner ve %18,9
(240)’u Yeni Doğan yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı tespit edildi.
Yoğun bakım ünitelerine yatan hastaların % 81,5 (1032)’inin taburcu olduğu ve %18,5 (235)’inin öldüğü tespit edildi. Acil servis de bekleme süresi erkekler de 162,1 + 260,1 dakika ve kadınlarda 190,4 +
295,0 dakika ile sağ olarak taburcu olanlarda 175,5 + 277,5 dakika
ve ölenlerde 177,7 + 280,4 dakika olarak tespit edildi.
Sonuç olarak kadın cinsiyete sahip olmanın acil serviste uzamış
bekleme süresi ile ilişkili olduğu tespit edildi. Ve ileri yaşın, dahiliye-nöroloji ve cerrahi yoğun bakımlara yatış yapılmasının da mortaliteyi artıran faktörler olduğu tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Acil servis, yoğun bakıma yatış, mortalite

Admission to intensive care from emergency room can take long
hours due too very crowding and lack of bed sand long waiting times
can cause increased mortality.
We included patients admitted to Burdur State Hospital Emergency
Department between 01.09.2014 and 31.08.2015 and hospitalized
to an ICU bed from ED. A total of 170923 patients were admitted
to emergency department between 01.09.2014 and 31.08.2015 of
these patients %0.9 (n:1466) admitted to ICU from ED. One year
mortality of these patients admitted to ICU was %16. The average
age was 52,65±32,26. %51,2 (n:649) of the patients were maleand
%48,8 of the patients (n:618) were women. Of patients admitted
to ICUs’, %35 (n:444) admitted to internal-neurology ICU, %24,2
(306) admitted to surgical ICU, %21,9 (n:277) admitted to coronary
ICU and %18,9 (n:240) admitted to newborn ICU. %81,5 (n:1032)
of the patients discharged from ICUs’ and %18,5 (n:235) of the
paitents were died in ICUs’. Emergency departmant waiting time
was 162,1±206,1 minutes for males and 190,4±295,0 for women
for the total number of patients. ED waiting time was 175,5±277,5
minutes for the discharged patients from ICU and 177,7±280,4 for
the patient who died in ICU.
As a result, being female gender found to be a risk factor for
increased waiting time in ED. And older age, being admitted to
internal-neurology and surgical ICUs’ were identified as risk factors
which increase the mortality rate.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Kritik durumda olan ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların acil servislerde bekleme süreleri artıkça mortalitenin artması
söz konusu olabilmektedir. Bu konu üzerine yapılan çalışmalarda sürenin mortalite üzerine etkisi konusunda net bir
sonuca varılmamıştır. Bizim yaptığımız çalışmada sonuç olarak kadın cinsiyete sahip olmanın acil serviste uzun bekleme
süresi ile ilişkisi olduğunu tespit ettik. Ve İleri yaşın, dahiliye-nöroloji ve cerrahi yoğun bakımlara yatış yapılmasının da
mortaliteyi artıran faktörler olduğu tespit ettik. Acil servislere başvuru sayılarının artacak olması, acil servislerde bekleme
sürelerinin giderek artacak olmasının hesaplanması bazı özel grup hastaların yoğun bakımlara yatışlarında daha dikkatli
olunmasını ve bu gruplara öncelik verilmesinin gerekliliğinin akılda tutulmasını gerektirmektedir.
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ması muhtemel olan, kişinin kendisine, başka bir kişiye bir gruba
veya topluluğa karşı fiziksel şiddet ve gücün tehdit veya fiili olarak
kasıtlı kullanımı şeklinde tanımlanmıştır (WHO,2002). Şiddet; son yıllarda tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de gündemindedir. Sağlık
camiası da şiddetin görüldüğü alanların başında yer almaktadır.
Öyle ki sağlık çalışanları görevlerini icra ederken kendi hayatlarından endişe eder hale gelmiştir. Bu çalışma ile Kayseri İl’inde hizmet
veren Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Hastane ve
Klinikler ile 15 Özel Hastane çalışanına yaptığımız 1000 anket verisi
ışığında, çalışanların kendi gözünden değerlendirdik ve sağlık çalışanına uygulanan şiddete bi nebzede olsa dikkat çekmeyi amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Şiddet, Sağlık çalışanı, Sağlık Camiası

According to the World Health Organization (WHO), violence is
defined as the threat or intentional use of physical strength or
power towards one’s self, another person or group or society that
may well lead to or result in physical injury, death, psychological
injury or loss (WHO,2002). Currently, violence takes its place on our
country’s agenda as it does the world over. Centers providing health
care are at the head of places having to deal with violence. So much
so, that health care providers are often anxious about their own
safety while carrying out their duties. This study, carried out with the
data acquired from the survey results of 1000 healthcare personnel
employed at 15 Private Hospitals as well as public Hospitals and
Clinics serving in the Kayseri region incorporated with the Public
Hospitals Union General Secretariat sheds light on violence effecting
healthcare workers as evaluated by healthcare workers themselves.
Keywords: Violence, Healthcare workers, Community health

SONUÇ
İnsanın en değerli sermayesi sağlıktır. Sağlık kavramı, yalnızca hastalık ve sakatlık hali olarak değerlendirilemez. Sağlık
üzerine yapılan birçok çalışmada, sağlık kavramı farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bunlardan en dikkat çeken ve evrensel
olarak kabul gören Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan sağlık tanımlamasıdır. Bu tanıma göre sağlık “yalnızca
hastalık veya sakatlık durumunun olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden tam bir iyilik halidir”.
Sağlık hizmeti ise; kişilerin sağlığının korunması ve beraberinde tanı, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin zincirleme
olarak yapıldığı süreçler bütünüdür. Bu bağlamda kamu ve özel sağlık kuruluşları; sağlık hizmetinin ihtiyacı olan tüm kişi
veya toplumlara sunulduğu hizmet alanları olarak tanımlanabilir.
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psikolojik zarar veya kayıp ile sonuçlanan veya bunlarla sonuçlan- SUMMARY
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ÖZET

Çalışmamızda; İlimizde sağlık hizmeti sunan Kayseri Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Hastane ve Klinikler ile 15 Özel Hastanede gönüllülük esasına göre anket çalışması yaptık ve sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet olaylarını, sağlıkçıların kendi gözünden yansıtmaya çalıştık.
Her alanda sıkça duymaya alıştığımız şiddet olayları, son yıllarda sağlık hizmeti sunulan kurumları ve bu kurumlarda
çalışan sağlık personelini hedef almaktadır. Bu şiddet olayları; çoğunlukla doktor ve hemşirelerin yaralanması ve hatta
ölümle sonuçlanan vakalarla kendini göstermektedir. Maalesef ki her geçen gün duymaya alıştığımız şiddet vakaları çağın
sorunu haline gelmiştir.
‘’Sağlık Çalışanlarına Şiddetin Sebepleri, Bu Konudaki İstatistikler ve Alınan Önlemler’’ konulu sunum yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun’da Dünya Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütleri’nin mevzuatından çalışma güvenliği, şiddet, sözel şiddet ve fiziksel şiddet tanımlarını anlatarak, sadece Türkiye’de değil, birçok ülkede sağlık çalışanlarına yönelik
şiddet olduğunu söyledi. İngiltere’de 2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre, son 1 yıl içinde hekimlerin üçte birinin
fiziksel ya da sözel saldırıya uğradığını ancak bunun rapor edilmediğini ifade eden Tosun, Belçika, Almanya, Finlandiya,
Fransa, İtalya, Polonya, Slovakya ve Hollanda’da sağlık çalışanlarının ortalama yüzde 22.7’sinin hasta ve hasta yakınlarından şiddet gördüğünü, bu ülkeler arasında yüzde 39.1 ile Fransa’nın ilk sırada yer aldığını anlattı (TBMM, Tosun, 2012).
Şiddet çeşitli ülke ve kültürlerde de farklılık göstermektedir. [Ayrancı (2006), Shoghi (2008), Jones (2001), Lee (2006), vd.].
Örneğin; Amerika’da şiddet acil bir sağlık durumu olarak ilan edilmiştir. Son yıllarda Birleşik Krallık, Avrupa ve Avustralya’nın gündemine de taşınmıştır. Avustralya’da şiddetin en ciddi olduğu yer sağlık sektörüdür [Ayrancı (2006), Jones
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(2001),vd.]. Finlandiya’da yapılan bir araştırmaya göre hapishane gardiyanları ve polis memurlarının ardından şiddete
maruz kalma sıralamasında psikiyatri hemşireleri 3. sırayı, doktorlar 4. sırayı almışlardır (Salminen,1997).
Ülkemizde sağlık kurumlarında şiddete uğrayan bireyler için Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile İl Müdürlüklerinde kurulan Beyaz Kod Birimi gibi pek çok uygulamayı da hayata geçirmiştir. Fakat sağlık çalışanlarına uygulan şiddet konusunda
hala giderilemeyen eksiklikliler mevcuttur. Örneğin; Ülke genelinde sağlık çalışanlarının fiziki mekân yetersizliği, yoğun iş
yükü, çalışma saatlerinin düzensizliği gibi nedenlerle ağır çalışma koşullarında görev yapmakta ve bu da sağlık çalışanlarında stres, tükenmişlik sendromu gibi birçok olumsuzluğa neden olabilmektedir.

Günümüzde zamanın kıymetli olması; hasta ve hasta yakınlarının hizmet alma konusunda aceleci davranmaları, tetkik ve
tedavilerinin hızlı olması talepleri, işlerini ivedilikle bitirme kaygısı gibi yüksek beklentiler içine girmelerine neden olmaktadır. Bu beklentilerinin karşılanamaması durumunda da şiddet eğilimi gösterebilmektedir.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde şiddet uygulayanların en fazla hasta veya hasta yakınları olduğu, cinsiyet açısından
değerlendirildiğinde ise çoğunlukla erkeklerin şiddet uyguladığı belirlenmiştir [Winstanley (2004),Aydın (2008),Ayrancı
(2005),Ayrancı (2006) vd.]. Bizim çalışmamız da bu bulguyu doğrular niteliktedir. Anket verilerine göre; şiddete başvuran
kişi veya kişiler daha çok hasta yakınları (%89) ve cinsiyet olarak da erkeklerden oluştuğu (%86) tespit edilmiştir.
01-04 Mart 2016, Antalya
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Sağlık uygulamaları ilgili yapılan değişiklikler konusunda halkın tam olarak bilgilendirilmemesi, eksik ve hatalı bilgiler
verilmesi hasta ve hasta yakınlarında farklı beklentilere neden olmakta, bu beklentilerin karşılanamaması durumunda
da şiddete başvurabilmektedirler. Ayrıca bu tür bilgi eksikliklerinin yaşanmaması için; sağlık kurum ve kuruluşlarında
“Hasta Hakları Birimleri” ve “Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimlerinin” birlikte hareket etmesi ve bu konuda hem hasta ve
yakınlarına, hem de sağlık çalışanlarına entegre olarak hizmet vermesi gerekir. Böylece sorunların daha hızlı ve etkin bir
şekilde çözüleceğini ve iş yükünün azalacağını düşünüyoruz.

Çalışmamıza göre; sağlık çalışanları en çok mesai saatleri (%54) içinde şiddete uğramaktadır. Birçok çalışmada da bunun
örneklerini görmek mümkün. Örneğin Aydın’ın çalışmasına göre; sağlık çalışanları günlük mesai saatleri içinde en fazla
zaman geçirdikleri yerde, tedavinin yapıldığı ve hastayla temasın yoğun olduğu alanlarda en fazla oranda şiddete uğramaktadır. (Aydın,2008)
Ayrıca çalışmamıza göre; sağlık çalışanına şiddet olaylarının yaygınlaşmasında en çok toplumsal, sosyal ve kültürel problemler (%38), eğitim düzeylerinin yetersizliği (%23) ve medyanın yanlış yayınları (%23) rolü olduğu tespit edilmiştir. Sağlık
sektöründe şiddet olaylarının yaygınlaşmasında medyanın etkisi göz ardı edilemez. Sağlık haberleri; medyada reyting
kaygısı ile yanlış, eksik ve çoğu zaman abartılarak verilmektedir. Özellikle hekim, hemşire ve 112 çalışanları başta olmak
üzere tüm sağlık çalışanlarına ilişkin çoğu zaman olumsuz haberler yer alabilmekte ve ayrıca halkın sağlık çalışanına karşı
önyargılı yaklaşmasına neden olabilecek yapımlara yer verilmektedir. Artık hayatımızın bir parçası haline gelen dizilerde
de sağlık çalışanlarını rencide edici ve imajlarını zedeleyecek sahnelere yer verilmektedir. Bu nedenle medyada sağlık
çalışanlarına yönelik şiddete teşvik edecek yayınlardan kaçınılmalıdır. Sağlık çalışanlarının çoğu zaman hayatları pahasına
verdikleri hizmet ve emeği dile getiren konular işlenmelidir.
Sağlık kurumlarını güvenlik açısından değerlendirdiğimizde; kurumsal güvenlik tedbirlerinin yeterli olmaması (kamera,
güvenlik görevlisi vb.), güvenlik sisteminin etkin ve sistemli çalışmaması ve güvenlik personelinin yetersizliği gibi nedenlerle istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Bu tür olayları engellemek için güvenlik görevlilerinin sayıları artırılarak
yetkilendirilmeli ve eğitimleri sıklıkla tekrarlanmalı ve ayrıca güvenlikli kapılar yapılarak giriş-çıkış noktaları başta olmak
şartı ile koridorlara ve özellikli birimlere (psikiyatri polikliniği ve servisleri, ameliyathanelerin bekleme salonları vb.) güvenlik kameraları konularak düzenli takipleri yapılabilir. Polikliniklere acil yardım butonları, hastane girişlerine metal
detektörler ve XRAY cihazları konularak bıçak, silah vb. kesici delici aletlerin hastanelere girdirilmesi engellenebilir.
Toplumsal bir anlayışa göre, kişinin değeri onun sahip olduğu paranın miktarı ile belirlenmektedir. Bunun farkında olan
ve ekonomik açıdan iyi durumdaki hasta ve hasta yakını; sahip olduğu paranın kendisine vermiş olduğu aşırı öz güvenle,
sağlık çalışanlarına kendilerine ayrıcalıklı davranılması konusunda ısrarcı bir tutum sergilemektedir. İsteklerine karşı en
ufak bir direnç gösterilince de kolaylıkla sözel veya fiziksel şiddet uygulayabilmektedir.
Yurt dışında da sağlıkta şiddet konusunda bazı önemler alındığını zaman zaman görmekteyiz. 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 (Annagür,2010). ABD’de acil servislerdeki şiddete karşı oldukça
sıkı önlemler alınmaktadır. Örneğin, metal detektörlerin kullanılması, hastane içine silah sokmayı önlemektedir. Yapılan
anketlerde, hasta, hasta yakını ve çalışanların büyük bir oranının (%73-%89) metal detektörler sayesinde kendilerini güvende hissettikleri belirtilmiştir. (Meyer vd.,1997). Başka bir önlem de, güvenlik köpeklerinin bulundurulmasıdır. Yapılan
bir çalışmada, acil serviste K-9 köpeklerinin bulundurulmasının şiddet riskini oldukça azalttığı, özellikle çete aktivitelerini
kontrol etmekte yardımcı olduğu gösterilmiştir (Eddinger, 1991). Alınabilecek diğer geniş çaplı önlemler; uygun raporlama sistemleri, etkili güvenlik eğitimleri, görevli kişilerle 24 saat alan içi güvenlik sağlanması, güvenlikli kapılar, güvenlik
kameraları, metal detektörler ve kontrol noktaları, koruyucu akrilik pencere ve panik alarmlarıdır (Khun,1999). Bizde
kendi kurumlarımız da bu tür önlemler alarak sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlayabiliriz.
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Son olarak şu hususa dikkat çekmek istiyorum; Sağlık hizmetinin kaliteli bir şekilde sunulması, sağlıklı toplumların yetişmesi ve gelişmesi açısından vazgeçilemez bir ilkedir. Şiddet, sadece şiddete maruz kalan kişinin sorunu değil, onunla
birlikte çalışan diğer kişilerin de sorunudur. Sağlık sektöründe yaşanan şiddet olaylarının, tüm çalışanların genel sorunu
olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda da; özel hastane çalışanları ve hizmet alımı kapsamında taşeron firmalar aracılığıyla kamu hastanelerinde görevli personellerin de, şiddete maruz kaldıklarında unutulmaması gerektiği ve bu kişilerin
her hangi bir şiddet olayı ile karşılaştığında kapsam dışı kalmamaları için gerekli düzenlemelerin yapılması temennisinde
bulunmak istiyorum.
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ÖZET
Bu çalışma, Klinik Mühendislik/Biyomedikal Biriminde çalışan teknik personel ile tıbbi cihaz kullanıcılarının, tıbbi cihaz kalibrasyon ve
bakım/onarım hizmetlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesine
yönelik anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bir çalışmadır.
Anket soruları oluşturulma aşamasında, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi’nde görev yapan mühendislerden destek alınmıştır. Bu kapsamda,
“Ön Bilgi Formu”, “Hastanelerdeki Klinik Mühendislik/Biyomedikal
Biriminin Teknik Biriminde Çalışanların Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Ve
Bakım/Onarım Hizmetlerine İlişkin Görüşleri”, Tıbbi Cihaz Kullanıcılarının Alınan Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Ve Bakım/Onarım Hizmetlerine İlişkin Görüşleri” ve “Sağlık Kuruluşlarında, Tıbbi Cihazların
Yönetimi İçin Bir Klinik Mühendislik/Biyomedikal Birimi Bulunmasının, Yararlarına ve Sakıncalarına İlişkin Görüşleri” adı altında taslak
anket setleri hazırlanmıştır. Yetkililer ile yapılan görüşmelerden elde
edilen bilgiler doğrultusunda anket seti düzenlenerek uygulama gerçekleştirilmiştir.
Çalışma İstanbul İli Kamu Hastaneler Birliği Beyoğlu Genel Sekreterliği’ne bağlı hastanelerdeki Biyomedikal Birimleri ve Klinik Mühendislik Hizmetleri Biriminde çalışan teknik personel ile tıbbi cihaz
kullanıcılarının tıbbi cihaz kalibrasyon ve bakım/onarım hizmetlerine ilişkin görüşlerini inceleyerek, yaşadıkları sorunlarla ilgili düşüncelerini sorgulayarak değerlendirme yapmak amaçlanmıştır. Bu
değerlendirmenin sağlık kurumlarına yol göstermesi tıbbi cihaz kullanıcısı ve tıbbi cihaz kalibrasyon ve bakım/onarım hizmeti sunan
teknik personelin tıbbi cihaz kalibrasyon ve bakım/onarım hizmetlerine ilişkin görüşlerini ortaya koyarak katma değer yaratılabilmesi
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi cihaz, kalibrasyon, sağlık hizmeti,
bakım ve onarım,

CLINICAL ENGINEERING / BIOMEDICAL UNIT
STAFF AND MEDICAL DEVICE USERS’ OPINIONS ON
PROVISION OF MEDICAL DEVICE CALIBRATION AND
MAINTENANCE/REPAIR SERVICES
SUMMARY
This study is performed by using survey method for evaluation
of opinions of technical staff employed in Clinical Engineering
/ Biomedical Unit and medical device users on medical device
calibration and maintenance/repair services. At survey questions
creation stage, assistance has been received from Engineers working
in Clinical Engineering Services Unit - Istanbul Province Beyoğlu
District Public Hospitals Union General Secretariat - Turkish Public
Hospitals Agency - Ministry of Health. In this scope, draft survey
sets were prepared under following titles: “Preliminary Information
Form”, “Opinions of Staff in Technical Units of Clinical Engineering/
Biomedical Units in Hospitals on Medical Device Calibration and
Maintenance/Repair Services” “Opinions of Medical Device Users
on Provision of Services Received for Medical Device Calibration
and Maintenance/Repair”, and “Opinions on Advantages and
Disadvantages of Availability of a Clinical Engineering/ Biomedical
Unit in Health Institutions for Management of Medical Devices”.
In line with the information obtained from interviews with the
authorities, draft survey set was prepared and carried into effect.
The study aims to make an evaluation by probing the opinions of
medical device users and the technical staff employed in Biomedical
Units and Clinical Engineering Services Unit in Hospitals subordinate
to Beyoğlu District General Secretariat of Public Hospitals Union
of Province of Istanbul, as well as by questioning their views on
confronted problems. This evaluation aims to serve as a guideline
for the medical institutions, as well as create added value by
introducing opinions of the technical staff providing medical device
calibration and maintenance / repair service and the medical device
users on medical device calibration and maintenance / repair
services
Keywords: Medical device, kalibration, health services,
maintenance and repair

SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüz sağlık kuruluşlarının etkin ve verimli şekilde hizmet üretebilmeleri hem diğer hizmet üretim faktörlerinin hem
de gelişmiş teknoloji ürünü olan tıbbi cihazların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmaları ve yönetilmeleri ile doğrudan
ilişkilidir. Sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetinin nitelik ve niceliği ile kalitesini artırmak amacıyla tıbbi cihazların
da etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gereklidir. Sağlık kuruluşlarında kalite ve risk yönetimi kavramlarının ön plana
çıkması ile birlikte tıbbi cihazların kalibrasyon ölçüm ve takipleri ile bakım/onarımlarının yapılması da bir gereklilik haline gelmiştir. Kalibrasyon ve bakım/onarım hizmeti sağlayacak olan klinik mühendislik/biyomedikal birimlerine ve tabiki
tıbbi cihaz kullanıcılarına, bu sektörde önemli roller düşmektedir. Klinik mühendislik/biyomedikal birimlerinde çalışan
personelin ve tıbbi cihaz kullanıcılarının sağlık kuruluşlarında bünyelerinde biyomedikal birimi oluşturmalarının yararlarına ve sakıncalarına ilişkin görüşleri sektör için çok önemlidir. Geleceğe ışık tutması açısından kalibrasyon ve bakım/
onarım hizmeti sunan klinik mühendislik/biyomedikal birim çalışanlarının ve tıbbi cihaz kullanıcılarının görüşlerinin de-
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ğerlendirilmesi için oluşturduğumuz anket setinin uygulanması sonucu, yapılacak olan geniş kapsamlı araştırmadan elde
edilecek sonuçlar sektör için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada geliştirilen ve kullanılarak değerlendirmeler yapılan
anket formu ile yapılacak olan geniş kapsamlı araştırmayla sektörün bileşenlerinin görüşleri saptanıp analiz edilecek ve
sektörün yöneticilerine ve tedarikçilerine yönelik daha önce yapılan araştırma bulguları ile karşılaştırmalı analiz yapılarak
sektöre kaynak veri tabanı sağlanırken aynı zamanda katma değer sağlayacağına inanılmaktadır.
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Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ozlem_ogutveren@hotmail.com

Şizofreni ve Psikotik Bozukluk tanılarına sahip hastaların, tedavi
sonrası toplumsal uyumun sağlanmasında rehabilitasyon önemli
bir yer tutar. Rehabilitasyon faaliyetleri, şizofreni ve psikoz hastalarının, zamanı iyi değerlendirmelerini sağlayacak ve kendilik doyumlarını arttıracaktır. Bu çalışma, şizofreni ve psikotik bozukluk tanısı
alan hastalarda, rehabilitasyon programının, impulsivite, öfke
davranışları, hastalığın pozitif ve negatif belirtileri ve iç görü üzerine
nasıl bir etkisi olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde, yatarak tedavi gören ve şizofreni ve psikotik bozukluk tanısı almış olan 30 hastaya,
Haziran 2015-Temmuz 2015 tarihleri arasında standardize rehabilitasyon programı uygulanmıştır. Hastalara yatış işlemlerinden
sonraki ilk 24 saatte ve taburculuk işlemlerine 24 saat kala Sosyodemografik Veri Formu, İç Görünün Üç Bileşeni Ölçeği, İmpulsivite
Ölçeği, Pozitif ve Negatif Semptom Ölçeği (PANNS) ve Öfke Ölçeği uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, farklı farmakolojik tedavi alan hastaların tamamında rehabilitasyon programı
uygulanması sonrasında ölçek parametrelerinde istatistiksel olarak
anlamlı farklılıklar saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rehabilitasyon, şizofreni, iyileşme,

DETERMINE HOW EFFECT THE REHABILITATION
PROGRAM HAS ON IMPULSIVITY, ANGER, POSITIVE
AND NEGATIVE SYMPTOMS AND INSIGHT
INPATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AND PSYCHOTIC
DISORDER IN MANISA MENTAL HOSPITAL WERE
FITTED INTO STANDARDIZED REHABILITATION
PROGRAM
SUMMARY
Rehabilitation takes an important place in providing post treatment
psychosocial adjustment in patients with schizophrenia and
psychotic disorder. Works for rehabilitation provide for the patients
to make use the time well and enhance their self-esteem. In this
study, it is aimed to determine how effect the rehabilitation program
has on impulsivity, anger, positive and negative symptoms and
insight in patients with schizophrenia and psychotic disorder. Thirty
schizophrenic and psychotic inpatients in Manisa Mental Hospital
were fitted into standardized rehabilitation program between JuneJuly in 2015. In first 24 hours post admission and in last 24 hours
before being discharged from hospital, demographic information
form, Schedule for assessing the tree components of insight, Barratt
Impulsiveness Scale, Positive and Negative Syndrome Scale, The State
Trait Anger Scale were administered to the patients. In conclusion,
after the rehabilitation program, it was determined significant
differences between pre- and post-test results of all patients which
were taken several pharmacological treatments.
Keywords: Rehabilitation, schizophrenia, recovery

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, psikiyatrik rehabilitasyon uygulamalarını tedavinin önemli bir bileşeni olarak gören anlayışın (Fallon, 1999;
616) ülkemizde de yerleşmiş bir anlayış haline getirilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Yapılan bir çalışmada yüksek güvenlikli bir psikiyatri hastanesinde yatarak tedavi görmekte olan mental retardasyon
ve nörolojik bir bozukluğu olan şizofreni hastalarında %68 oranında sözel şiddet ya da öfke davranışı gözlemlenirken
saf şizofrenisi olan hastaların %28’inde öfkeli davranışlar görüldüğü tespit edilmiştir. Bu çalışmada nörolojik hastalığın
impulsif (dürtüsel) davranışlarda daha belirleyici olduğu görülmüştür (Joyal ve ark, 2008; 478). Şizofreni grubunda bu
oranın daha düşük olması impulsif ve öfkeli davranışların kontrol altına alınmasının daha kolay olabileceğini ve toplumsal
uyum açısından rehabilitasyon çalışmalarının verimli sonuçlar doğurabileceğini gösterebilir. Organik zemin agresyon ve
impulsiviteyi arttırmış olup organik olmayan zeminde olan şizofreni hastalarının tedavisi ve toplum uyumunun uygun
rehabilitasyon çalışmaları ile daha iyi olabileceği ön görülmüştür.
Yapılan çalışmalarda rehabilitasyon programları uygulanan şizofreni hastalarının programdan sonra yaşam kalitelerinin
olumlu düzeyde arttığı vurgulanmaktadır. (Herz 2000; 280, Heinssen 2000; 30, Zimmer 2007; 145). Yapılan önemli bir
çalışmada 13 seans grup müzik terapi alan hastalarda kontrol grubuna oranla EEG ile sekiz farklı alanda alfa dalgaları
görülmüş ve bilişsel işlev değerlendirilmesi yapılarak hastaların bilişsel işlevlerinde kontrol grubuna göre anlamlı oranda
düzelme olduğu, sosyal uyum, sosyal ilgi ve kişisel yakınlık gibi olumlu davranışlarda belirgin artış görülerek negatif davranışlarda da çok anlamlı azalma olduğu saptanmıştır (Kwon ve ark, 2013; 169).

832

POSTER BİLDİRİLER
2015 yılı ilk yarısında çevirisi tamamlanan rehabilitasyon programı Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan tüm meslek elemanlarına tanıtılmış ve uygulama konusunda eğitim verilmiştir. Yapılan bu çalışmada çok çeşitli
farmokoterapi alan hastaların tamamında rehabilitasyon programı uygulanması sonrasında belirgin olarak öfke, dürtüsellik, pozitif ve negatif semptomlarda belirgin azalma olduğu, iç görünün tüm hastalarda arttığı görülmüştür. Çok çeşitli
farmakolojik tedavi alan çalışma örneklemimizde tüm bu alanlarda belirgin olan iyileşme tek başına farmakoterapiye
biyolojik faktörlerin çeşitliliği, ilaçları metabolize eden karaciğer enzim sistemi farklılığı nedenleriyle bağlanamaz, uygulanan özverili ve dikkatli rehabilitasyon programı sonucunda fark yaratan bir iyileşme görülmüştür. Rehabilitasyonun tedavi üzerindeki yadsınamaz katkısı ve tedavinin önemli parçası olması durumu ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalarda
da bu çalışmada olduğu gibi gösterilmiştir.
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büyük önem taşımaktadır. Eğitim Araştırma Hastanesi dışında rehabilitasyon alanında yapılan ilk çalışma olması açısından da büyük önem taşımaktadır.
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ÖZET

PATIENTS CORPORATE FAME - IMAGE PERCEPTION
AND IMPACT
Günümüzde, hastanelerin sunulan hizmetin hastalar tarafından
nasıl algılandığının belirlenmesi, rekabet avantajı elde etmeleri SUMMARY
Araştırma; Hastalarda kurum ünü ve imajının; kuruma güven, sadakat, bağlılık ve kurumla özdeşleşmek gibi faktörlerle ilişkisi olup
olmadığını belirlemek ve demografik özelliklerine göre karşılaştırmak üzere gerçekleştirilmiştir. Amacımız, günümüzde kurumun ün
ve imajının hastalarda ki pozitif etkilerini değerlendirmektir.
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ve varlıklarını başarılı bir şekilde devam ettirebilmeleri açısından
önemlidir.

Araştırma sonuçlarına göre; Hastaların kurumu seçme nedenlerini
öncelikli olarak sırası ile “Hastanenin tanınmış olması”, “Hastane
bünyesinde uzman doktorların çalışıyor olması” “Tavsiye üzerine”
olarak belirttikleri görülmüştür. Hastane ün ve imajının, hastane
hakkındaki duyumların hastalar tarafından önemsendiği görülmektedir. Hastaların kurumdan sürekli tekrar sağlık hizmeti alması ve
çevrelerine olumlu tavsiyelerde bulunmaları için olumlu imaj büyük
öneme sahiptir.
“Kurum ünü ve imajı" ile güven, sadakat, bağlılık ve özdeşleşme faktörleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, Kurum ünü
ve imajını belirleyen en önemli faktörler olarak Güven ve Özdeşleşme olarak saptanmıştır. Hastaların hekimine, hemşiresine, hastane
çalışanlarına ve yapılan tetkik tedavi yöntemlerine olan güveni şüphesiz hastanenin hasta gözündeki değerini artırmakta ve kurumu
benimsemesini sağlamaktadır.
Güçlü bir ün, imaja sahip olmak beraberinde hasta güveni ve kurumla özdeşleşmeyi getirmektedir. Tercih edilme ve özdeşleşme
memnuniyetin sonucudur. Hasta memnuniyetinin artırılması bu da
hizmet kalitesinin artırılması ile mümkün olmaktadır
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Ün, Kurumsal İmaj, Hasta Güveni,
Hasta Sadakati, Hasta Bağlılığı

Today, determining how the given services to the patients is seen
by them is so important in terms of continuing their existence
and having competitive advantages.
This research has been done upon the criteria that whether
the institutional reputaion and its image is related to some
factors such as confidence , loyalty, dependence to the institution
and identifying with the institution as well as comparing the
factors according to demographic features.Our goal is to evaluate
the positive affects of the reputation and image of the institution
on the patients.
According to the research results: there has been two big reasons
as choosing this hospital by the patients : first of them is the
hospital being known widely and second is that specialist doctors
work there.It is seen that the reputation and image of the hospital
and speculation about the hospital is taken seriously by the
patients.It is a great importance to make a positive image so as to
make patients get service from the hospital all time and provide
them give good advices to people around themselves .
It has been confirmed that there is a positive-significant relation
between ‘’Institutional reputation and image’’ and confidence ,
loyalty and dependence as well as the factors for identifying with
the institution while confidence and identfying with the institution
are confirmed as the most important factors determining the
peputation and image of the institution. Confidence of the patients
towards surgeons, nurses, workers of the hospital and technical
treatment methods is no doubt increasing the value of the hospital
fort the patients and providing the institution being adopted.
To have a strong reputation and image is also bringing with
patient confidence and identfying with the hospital.Being preferred
is a result of being identfied with the hospital. Increasing pleasure
of the patient is possible with increasing the quality of services.
Keywords: Institutional reputation, institutional image, patient
confidence, patient loyalty, patient dependence.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sağlık kurumları hizmetlerini yoğun bir biçimde müşteri odaklı yürüten örgütlerin başında gelmektedir. Özellikle bu tür
kurumlardan talep edilen sağlık hizmetlerinin sıklığı ve içeriği kurumun kalite anlayışından, hizmetlerinin güvenilir olup
olmamasından, çevresiyle kurduğu iletişimin etkinliğinden ve topluma karşı sahip olduğu sosyal sorumluluk bilincinden
etkilenmektedir. Bu nedenle sağlık kurumlarının yaşamlarını sürekli kılabilmelerinin önemli şartlarından birisi bu kurumların eylemlerinden, kararlarından, politikalarından ya da amaçlarından etkilenen birey ya da gruplar tarafından onaylanmalarıdır. Biz bu özelliklerden yola çıkarak hastaların kurumun itibarını nasıl değerlendirdiği ve bu itibarın hastalar
üzerinde bağlılık, güven, özdeşleştirme ve sadakat gibi kavramları etkileyip etkilemediğini araştırdık.
Sağlık sektöründe de gündemde olan rekabet ortamında güçlü bir ün, imaja sahip olmak beraberinde hasta güveni ve
kurumla özdeşleşmeyi getirmektedir. Hastanelerin imajı tercih edilme ve hasta sadakatinin oluşmasında büyük önem
taşımaktadır. Tercih edilme ve özdeşleşme memnuniyetin sonucudur. Hasta memnuniyetinin artırılması bu da hizmet
kalitesinin artırılması ile mümkün olmaktadır.
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Tanınmışlığın tercih edilmeyi sağladığı dolayısıyla hastaneler kendini çevre içinde tanıtabilecek iletişim yöntemlerini kullanmalıdır. Kurumsal pazarlama, reklamcılık ve basın yayın organlarının işlevselliklerinin önemini vurgulamaktadır. Mümkün olduğunca hastanenin adının büyük kitlelere duyurulması sağlanmalıdır. Hastanenin sahip olduğu olumlu yöndeki
ünü, hizmetteki performansını artırır ve yetenekli personelini kurumda tutar.
Algılanan hizmet kalitesini arttırmak amacıyla hastaneler kurumlarının fiziki olanaklarını iyileştirmeye personelin hizmet
odaklı bir yaklaşımla hasta ile ilgilenmesi ve yeterli düzeyde bilgi donanımıyla istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması hasta- sağlık personeli arasında iyi ilişkilerin gelişmesini sağlayacaktır (İzci ve Saydan 2013:199).

% 65.1

Hastane yaptığı her türlü davranışda dürüstlük söz konusudur

% 55.2

Hastane idaresi ve çalışanları verdiği sözleri tutarlar

% 62.6

Hastane iyileşmem için elinden ne geliyorsa yapmaktadır

% 70.9

Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık hizmetine erişimin bu kadar kolaylaşmış olduğu bir zamanda sadece teknolojiye
ve binaya yapılan yatırımın insanların güvenini kazanması ve kendi ile özdeşleştirmesi için yeterli olmayacağı bunun yanında kurumun yıllar boyunca toplum üzerinde oluşturduğu ünün ve itibarın asıl güven ve özdeşleştirmeyi beraberinde
getirdiği sonucuna ulaşabiliriz.
Bizim bu çalışmamıza ilave olarak fiziki alt yapısı ve teknolojisi çok yeni olan bir hastanede aynı çalışmayı yapıp bizim
yaptığımız çalışmanın sonuçları ile kıyaslamak bu konunun gelişmesine katkıda bulunacaktır.
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Hastane hastalığımla ilgili her türlü teşhis ve tedaviyi doğru yapar

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki insanlar modern binalar ve en teknolojik gelişmelerin içinde olduğu kurumları tercih etme eğilimindedirler. Oysa kurum ünü ve imajı sadece hastanelerin fiziksel mekanlarının güzelliğine ve teknolojik
alt yapılarına bağlı değil bundan daha yüksek bir seviyede olmak üzere çevrede uyandırdığı güven ve özdeşleşmeye de
bağlıdır. Unutulmamalıdır ki kurumların nasıl bir fiziki yüzü varsa birde çalışanlardan oluşan manevi yüzü vardır. İşte
bizim araştırmamızda buna uygun olarak hastaların hastaneyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerdeki olumlu cevap oranları
güvenin boyutlarını gözler önüne sermektedir.

11. Tengilimoğlu, Dilaver. (2001), Hastane Seçimine Etkili Olan
faktörler: Bir Alan Uygulaması, G.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, cilt 1, sayfa 85- 98.
12. Yalçın, Asuman. ve Ene, Selda. (2013), Online Ortamda Kurumsal Marka İmajının Marka Sadakati İle İlişkisi Üzerine Bir
Araştırma, Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, cilt XXXIV, sayı
I, sayfa 113-134.
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KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRE VE EBELERİN KURUMSAL BAĞLILIK VE
MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
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A RESEARCH ON INSTITUTIONAL COMMITMENT AND
SATISFACTION LEVELS OF NURSES AND MIDWIVES
Araştırmada, Ebe ve Hemşirelerin, kurumsal bağlılık düzeylerini beWHO WORK IN A PUBLIC HOSPITAL
lirlemek amaçlı Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen “Örgüt-
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ÖZET

sel Bağlılık Ölçeği” ile ilgili meslek gruplarının memnuniyet durumları ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek amaçlı hazırlanan anket
kullanılmıştır. Hazırlanan anket İstanbul Şişli Hamidiye Etfal EAH’ de
çalışan toplam 560 ebe ve hemşirenin 385’ine uygulanmıştır. İstatistiksel analiz için SPSS 15.0 for Windows programı kullanılmış anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Ebe ve Hemşirelerin
“Kurumsal Bağlılık Düzeyleri” ortalama %55 olarak bulunmuştur.
%66’sı kurumda çalışmaktan memnun olduğunu, % 79’u mesleği
isteyerek seçtiğini, % 87’si mesleği konusunda yeterli eğitimi aldığını,
%86’sı da mesleğini severek yaptığını belirtmiştir. Kurumdan tayin,
becayiş vb. yollarla ayrılmak isteyenlerin oranı % 56.7’dir. Çalışanların bağlılık düzeyleri ile çalışanların yaşı, kurumda çalıştığı pozisyon ve çalışma yılı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Hastanenin
ilgili meslek grupları için 2014 yılı Personel Devir Hızı %22,8, 2015
yılının ilk 6 ayı için %11 olarak hesaplanmıştır. Çalışanların yaşları
ilerledikçe, meslekteki yılları arttıkça “kurumsal bağlılıkları” düzeyleri artmaktadır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular, ilgili
personel grubunun memnuniyetini ve kurumsal bağlılık düzeylerini
arttırmaya yönelik, kurum yönetimine, yönetsel modellerini tekrar
gözden geçirme fırsatı vermiştir. Çalışma değişen sağlık dünyasında personel memnuniyeti ve kurumsal bağlılık faktörlerinin sağlık
kurumları yöneticileri için öncelikli ele alınması gereken bir konu
olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Bağlılık, Memnuniyet, Ebe-Hemşire

SUMMARY

In the study, ıt is aimed to determine the level of in stitutional
commitment of midwives and Nurses with the “organizational
commitment Scale” developed by Meyerand Allen (1991) and a
questionnaire prepared for the purpose ın order to identify the
conditions of satisfaction and factors that influence them. The
survey was applied 385 out of 560 nurse and midwives working in
Istanbul Sisli Hamidiye Etfal EAH. SPSS 15.0 for Windows program
was used for statistical analysis in the level of significance accepted
as p<0.05. The “level of in stitutional commitment” of Midwives
and nurses on average was found 55%. The results were; %66 is
pleased to be working in the institution, %79 chose the profession
willingly, %87 received sufficient training in the profession and %86
of the love for the profession, The percentage of people who want
to leave the institution by becayiş etc. found %56.7. A relatively
good corelation was found between the level of commitment and
the age of the employees and between the position and the working
years in the instituion. It was calculated that staff turnover rate
for related profession groups in the hospital for 2014 was %22,8
and for the first six months of 2015 was %11. It was seen that
“Corporate Loyalty” of health staff personnel grows up by time spent
in profession and by getting older.The findings of the study also has
given the opportinity of checking and up dating the management
models used by the institution managers about the work satisfaction
and organizational commitment of the employees. The study has
revealed that work satisfaction and organizational commitment of
health staff is an issue that needs to be addressed by healthcare
institution managers at first priority.
Keywords: Organizational Commitment, Satisfaction, MidwifeNurse

SONUÇ VE ÖNERİLER
Kurumların başarılı olması çalışanlarına ve çalışanlarının ortaya koyduğu performansa bağlı olmakla birlikte çalışanların
performansı yüksek düzeyde tatmin edilmiş olmalarıyla yakından ilişkilidir. Diğer taraftan yapılan araştırmalar örgütsel
bağlılığı yüksek olan çalışanların görevlerini yerine getirmede ve kurumsal hedeflere ulaşmada ekstra çaba gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Araştırma sonucunda hastanede görev yapan hemşirelerin kurumlarına bağlılık düzeylerinin yüksek olmadığı ortaya çıkmıştır. Hastanelerde hemşire ve ebelerin sundukları sağlık hizmetleri düşünülürse hemşirelerin
örgütsel bağlılıklarının düşük olması, etkin ve verimli hizmet sunumunda ve istenen performansı göstermede sorunlar
ortaya çıkabilecektir. Hastane yönetimince hemşire ve ebelerin örgütsel bağlılığını artırıcı önlemler planlanmakta ve etkinliği ve verimliliği konusunda kurumun ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda adımlar atılmaktadır.
Araştırma kapsamında hemşire ve ebelerde ulaşım zorluğu ve ekonomik problemler kurumlarından ayrılmalarında olası nedenler olarak gösterilmiştir. Maaş ve diğer ödemelerin çalışanların kurumlarında kalmalarını sağlayan ve onların
kurumlarına olan bağlılıklarını artıran bir faktör olduğu söylenebilir. İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşam zorluğundan
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kaynaklı olarak buralarda çalışan personellerin ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik yapılması veya anakent katkı payı
verilmesi olası nedenlerin etkisini azaltabilir. Ücretlerle ilgili sorunlar, aynı zamanda nitelikli adayların mesleğe yönelmelerinde de bir engel oluşturacak ve ileriki yıllarda var olan hemşire yetersizliği daha da belirgin hale getirecektir.

Hemşirelerin memnuniyetlerinin yükseltilmesi ve kurumlarına bağlılıklarının artırılması, hasta bakım kalitesini ve hasta
memnuniyetini de artıracaktır. Ayrıca personel devrinden kaynaklanan tıbbi, sosyal ve ekonomik sorunlar önlenmiş olacaktır. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda, hemşirelerin işten ayrılmalarını önlemek ve bu bağlamda memnuniyetlerini
ve kurumsal bağlılıklarını artırmak üzere hastane yönetimi yeni stratejiler geliştirme ve süreç iyileştirme çalışmalarını
devam ettirmektedir.
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Araştırmada ebe ve hemşirelerde memnuniyet ve kurumsal bağlılık arasındaki ilişkiyi bazı sosyo-demografik değişkenler
(öğrenim düzeyi, yaş, cinsiyet, medeni durum, hastanedeki çalışma süresi, çalışılan pozisyon gibi) ışığında incelenmiş ve
kurumdan ayrılmada etkili nedenleri belirlemek amaçlanmıştır. Bununla birlikte çıkan sonuçlarla insan kaynakları yönetimi ve gelişimine katkıda bulunmak ve çalışan hemşire ve ebelerin kurumsal bağlılık- memnuniyet düzeylerini artırmaya
yönelik yeni yönetim stratejileri geliştirmek hedeflenmiştir. Araştırma sonucu elde edilen veriler ve personel hareketinin
fazlalılığı ile personel azlığının yaratacağı hizmet kalitesi sorunları diğer bilimsel çalışmalarla desteklenerek üst kurumlarla paylaşılmış, konu ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmıştır. 2014 yılında 560 olan Ebe-Hemşire sayısı, Kasım 2015 itibari
ile 664’e çıkarılmış ve kurumda yeterli personel istihdamı sağlanmış,%19’luk bir iyileşme elde edilmiştir. Personel Devir
Hızı’nın olumsuz etkilerini azaltmak yönünde de çalışmalar başlatılmış, yeni başlayan personele yönelik genel uyum ve
bölüm uyum eğitimlerinin kalitesi ve sıklığı arttırılmıştır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Araştırmalar, iş doyumu yüksek olan bireylerin başka bir iş yerinde çalışmaya ilişkin daha az araştırma yaptıkları ya da
çalıştıkları kurumdan ayrılmayı daha az düşündükleri belirtilmektedir. Yöneticiler açısından işinden doyum sağlayan bir
hemşireye sahip olmanın anlamının verimlilik, iş yerinde sağlıklı ve mutlu bir yaşam, işe zamanında gelme, işten ayrılma
isteğinin düşük olması ve toplam olarak hemşirelik bakım hizmetlerinin kalitesinin yükselmesi olduğu gözlenmektedir. İş
yükünün azaltılması için, personel sayısının Personel Dağılım Cetvelindeki oranda istihdam edilmesi, iş ve görev tanımlarının yeniden gözden geçirilmesi önerilmektedir.

13. Yalçın, İplik, (2005), “Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14,
No.1, sayfa 395-412.
14. http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7100/atama-ve-nakil-yonetmeligi.html (24.05.2015)
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HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARDA AKILCI İLAÇ
KULLANIMINA DAİR FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
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THE EVALUATION OF AWARENESS OF RETIONAL
DRUG USAGE IN HASEKİ EDUCATION AND
Akılcı ilaç kullanımı, kısaca ilaçların doğru kullanımıdır. Pratikte
INVESTIGATION HOSPITAL
doğru ilacın, doğru hastalıkta, doğru kişide, doğru uygulama yolu
ile doğru sürede, doğru bilgilendirme yapılarak kullanılması olarak SUMMARY
özetlenebilir.(Gülhan 2013:99-105)
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Çalışmamızın amacı; bakanlığın yayınladığı kriterlerden yola çıkarak
ilaç kullanma alışkanlıklarını değerlendirmek ve akılcı ilaç kullanımını arttırmak yada alınması gereken ek önlemler olup olmayacağını
ortaya koymaktır. Çalışmaya katılmayı kabul eden 220 hastaya 31
sorudan oluşan anket seti uygulandı. Ankete kişilerin akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgi-tutum-davranışlarını sorgulayan sorular yer
aldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatstkler kullanıldı.
Sonuç: Akılcı ilaç kullanımına yönelik kamu spotları gerçekten insanlarda belirgin bir farklılık yaratsa da her ne kadar iş yükünün
çokluğu nedeniyle ihmal edilebilse de sağlık kuruluşlarında kendilerine ayaktan başvuran veya yatarak tedavi gören hastalara verilecek eğitimlerin daha özenli ve daha geniş kapsamlı olması hasta
farkındalığının çok daha iyi çıkmasına sebep olacak ve gereksiz ilaç
kullanımının önüne geçilecektir. AOİK alışkanlığının giderilebilmesinin en gerçekçi yolu, konuyla ilgili yaklaşımların tüm boyutlarıyla
ortaya konulmasının sağlanması büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple nisbeten daha sabit bir hasta popülasyonuna sahip bir sağlık
kuruluşunun bu çalışmayı yapıp daha sonra akılcı ilaç eğitimlerini
optimum seviyeye çıkarıp aynı çalışmayı tekrarlaması daha anlamlı
sonuçlar vereceğini düşündürmektedir. Sağlık çalışanlarına ve yatan
hastalara yönelik eğitm programlarının artrılması sağlık hizmetleri sunumu sırasında kaçırılmış frsatların değerlendirilmesi adına
önemli ve gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, AOİK, eğitim

Rational use of medicines is the right using of medication shortly.
Practically, it can be summarized, using drug on the right disease,
right person, with the right route of administration at the right time
by the right disclosure made.
Ouraims to assess drug use habits which based on the criteria
released by the ministry and to improve the rational use of
medicines or reveal whether additional measures need to be taken.
220 patients who agreed to participate in the study were given a
questionnaire set consisting of 31 questions. The survey contained
questions that probe persons knowledge attitude practices behaviors
about Rational use of medicines. Descriptive statistics were used to
evaluate the data.
Result: Even though the public spots intend Rational use of medicines
really create a significant difference on people, although it may be
neglected because of the multiplicity workload at health institutions,
the instructions more attentive and more comprehensive, provided
to the outpatients or inpatients, will lead to the realization patient
awareness better and It will prevent the unnecessary use of drugs.
The most realistic way to eliminate the NRUM(Non-Rational use of
medicine) habit, to ensure disclosing all aspects of its approach
to the issue has a great significance. Fort this reason, it suggests
that if a health institutions which has a patient population with
a relatively more stable make this work, then make optimum level
of rational medicine education and repeat same work will give
more significant results. Increasing educational programs intended
to health instutation employees and inpatiens is important and
neccesary to evaluation opportunity missed during the presentation
of health services
Keywords: Rational use of medicines, NRUM,education

SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünya Sağlık Örgütünün tahminlerine göre dünya genelinde ilaçların % 50′sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, sağlanmakta veya satılmaktadır. Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanamamaktadır. (Gülhan
2013: 99-105)
Araştırma sonuçlarına göre; hastaların hastalık durumunda hekime danışmadan ilaç kullanmadıkları, grip, nezle, soğuk
algınlığı gibi şikayetler üzerine muayene olmadan, kendi başına antibiyotik kullanmadıkları, , ilacın olası yan etkilerinde
hekime başvurduklarını, son kullanma tarihine dikkat edildiğini, basında reklamı yapılan ürünlerin tedavi amacıyla kullanmadıklarını, ağrı kesici ihtiyacında ise ilacı reçete ile eczaneden aldıklarını belirtenlerin oranının yüksek olması genel
olarak ilaç tüketiminde bilinçli ve akılcı bir yaklaşım sergilediklerini göstermiştir.
Çalışmamızda katılımcıların; %76.8’i evde bulundurulan ilaçları tekrar kullanırken hastalığa uygunluğuna dikkat ettiği,
% 85’i son kullanma tarihinin dolmamış olmasına baktığını ifade ederken, evde bulundurmuş olduğunuz ilaçları tekrar
kullanmak istediğinizde kimden bilgi alırsınız sorusuna % 58,6’nın hekim cevabını vermeleri, bireysel olarak otokontrol
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mekanizmalarını işlettiğini düşündürtmüştür.
Gerekli olabileceği düşüncesiyle hasta olmadan ilaç yazdırma veya satın alıp evde bulunduranların çoğunlukla % 25.9
ağrı kesiciler % 11,8 soğuk algınlığı ilaçları % 8,2’de antibiyotikler cevabı verilmiştir. Antibiyotiğin bu kadar düşük çıkması
hekimlerimizin antibiyotik kullanımına dikkat etmesi yönünde sevindirici bir oran olsa da bu oranların çok daha altına
düşürebilmek için çalışmalar yapılmalıdır.
Çalıkoğlu’ nun (2006) pratisyen hekimler ile 20 yaş ve üzeri kişilerin akılcı ilaç kullanım boyutları hakkında yapmış olduğu
çalışmada; hekimlerden en sık ağrı kesicileri reçete etmeleri talep edildiği, katılımcıların üçte ikisinin evde yedek ilaç bulundurduklarını, eczaneden en fazla reçetesiz alınan ilaç grubu ağrı kesicilerin olduğu, katılımcıların % 42.6'sının reçete
edilen ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmediklerinibelirtmişlerdir.

Özçelikayı’ın (2001) yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre, hastaların % 75.5'i hekime danışmadan ilaç kullanmaktadır.Hastaların % 13.2 si kendi kendine kullandığı ilaçları yanlış kullanmaktadır. Hastaların % 24.5' i kendisinin kullandığı bir ilacı
başkasına da önerdiği ortaya çıkmıştır.
Hastalık durumunda ilaç kullanımının hekime danışırım oranının % 91.8 çıkması sağlıkta dönüşüm politikaları ile ortaya
çıkan sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşmasına mı? yoksa son zamanlarda akılcı ilaç kullanımı politikaları kapsamında
yürürlüğe giren özellikle antibiyotiklerin reçetesiz verilmemesine mi ? bağlı olduğu ayrıca başka bir araştırma konusu
olabileceğine kanaat edilmiştir.
Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi şikayetler üzerine muayene olmadan, kendi başına antibiyotik kullanmadıklarını ifade
edenlerin % 64.1 olması, reçetesiz antibiyotik verilmemesinin katkısının büyük olduğunu düşündürtmektedir. Hekime
muayene olmadan eczaneden ilaç alma sorusuna verilen cevaplardan % 72,7’sinin Hayır; muayene olmadan ilaç almam,
önemli olabilecek bir rahatsızlık atlanabilir şeklinde ifade etmeleri AİK adına önemli olduğu sonucuna varılmıştır.
Aile bireylerinin tedavi sonrası arta kalan ilaçları gerektiği zaman kullanmak üzere saklayanların (%48,1) ve evde yarım
kalmış ilaç (en az1-5 kutu) bulunduranların (%54,1), gerekli olabileceği düşüncesiyle hasta olmadan ilaç yazdırma veya
satın alanların; çoğunlukla “vitamin” (p=0,013) ve “alerji ilaçları” nı (p=0,044) evde bulundurduğunu ifade edenlerin çoğunlukla kadın olması dikkat çekici bulunmuştur.
Evde bulundurulan ilaçların tekrar kullanılmak istenilmesinde; hekimlerden bilgi alanların ve hekimin vermiş olduğu
ilaçları kullanma şekli olarak; “ilaç bitene kadar kullandıklarını” ifade edenlerin çoğunlukla erkeklerden oluşması dikkate
değer bulunmuştur.
Aile bireylerinin tedavi sonrası arta kalan ilaçları; 65 yaş ve üzeri hastaların % 50’sinin sağlık kuruluşuna, %38,9’nun eczaneye veririm, %61,1’nin üzerinde saklama koşulları ile ilgili herhangi bir uyarı bulunmayan ilaçlarda ilaçları buzdolabında
saklamaları, % 11,1’ inin ilacın yan etkileri ile karşılaşmasında yardımcı sağlık personeline (hemşire, ebe, sağlık memuru,
vb) başvurmaları yaş itibari ile yaşlılarda geçmiş alışkanlıkların idame edildiği fikrini düşündürtmekle beraber bilgi verilmesine rağmen yaş itibari ile anlama ve unutma ile ilişkili olabileceğini düşündürtmüştür.
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Komşuların ve/veya yakınların tavsiyesi ile ilaç kullanma ya da doktordan reçete etmesini isteyenlerin oranının %28,8
olması, aynı zamanda hastaların %27,3’ünün muayene parası ödememek için hekime muayene olmadan eczaneden
reçetesiz ilaç almaları;akılcı ilaç kullanılması yönünde bir sorun teşkil ettiği ve eczanelerde reçetesiz ilaç verilmemesi
konusunda daha hassas davranılması gerektiği kanısına varılmıştır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Tüm sağlık çalışanlarına, özellikle ilaç yazmada sorumluluğu olan hekim gurubuna hekimlik egitiminde; akılcı ilaç kullanımına yer verilmesi, bu konunun bilimsel etkinlik, toplantı ve\veya hizmet içi eğitim ile desteklenmesi önerilmektedir.

Aşiret (2013) tarafından; yaşlılarda yaşanan sorunların nedeni olarak; ilk üç sırada; yaşlıların ilaç saat ve günlerini unutmalarını, birden çok hastarıne ilaçların varlığını, yaşlılar ile iletişim kurmanın zor olmasını ifade etmişlerdir. Literatürde,
yaşlı bireylerin ilaç kullanımında sık sık hata yaptıkları ve bu hataların da yetersiz bilgiye bağlı doz hataları ve yanlış zamanlama şleklinde olduğu bildirilmektedir.
Evde bulundurulan ilaçları tekrar kullanmak isteyenlerin daha önce kullandığı için kimseden bilgi almadan kullananların %33,3’nün 18-30 yaş aralığında bulunması genç yaş gurubunda akılcı ilaç kullanımına dair bilgi eksikliğinin mevcut
olabileceği ve bu yaş guruplarına yönelik halk sağlığı çerçevesinde okullarda ve genel olarak halk eğitimlerine öncelik
verilmesi gerektiği inancı doğurmuştur.
Hekimin vermiş olduğu ilaçları, hekim yada eczacının belirtiği sürede kullananların oranının %69,80’ninin 31-40 yaş aralığında bulunması orta yaş gurubunun AİK konusunda daha duyarlı olduklarını göstermektedir.
Aile bireylerinin tedavi sonrası arta kalan ilaçları; gerektiği zaman kullanmak üzere sakladıklarını, benzer şikayetleri olan
tanıdıklara ilaç tavsiyesinde bulunanların, muayene parası ödememek için hekime muayene olmadan eczaneden ilaç
alanların yüksek öğretim yapanlarda istatistiksel olarak anlamlı bulunması; eğitim düzeyi yüksek olanlarda dahi bilinçli
ilaç tüketilmediği göstermekte. Eğitim seviyesi yüksek kişilerde de AİK dair bilgi eksikliğinin olabileceği belirlenmiş olup
genel kamu spotu kapsamında basın yayın organlarında veya okul/üniversitelerde halk sağlığı eğitimlerin yaygınlaştırıl-
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ması gerektiğini göstermektedir.
Eczacının ilacın nasıl kullanılacağı konusunda bilgi verip doğru anlaşıldığından emin olana kadar anlatmalarını isteyen
hastaların %100 ‘nün okuma yazma bilmemelerin istatistiksel olarak anlamlı (p=0,003) bulunması; hekimlerin reçete edilen ilaçların kullanımı konusunda okuma yazma bilmeyen hasta gurubuna AİK hakkında daha açıklayıcı bilgi vermeleri
konusunda hassas davranmaları gerektiği sonucunu varılmıştır.

AİK’in yaygınlaştırılmasında alınacak mesafenin belirleyici unsurlarından biri hastaların genel yaklaşımlarının, bilgi, tutum ve davranışların doğru yönde tespit edilmesine ve geliştirilmesine bağlıdır. Hastanın AOİK alışkanlığının giderilebilmesinin en gerçekçi yolu, onun konuyla ilgili yaklaşımlarının tüm boyutlarıyla ortaya konulması büyük bir öneme sahiptir.
Ülkemizde son yıllarda sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde kaydedilen gelişmelere ilaveten bilim dünyasına ve
ulusal sağlık sistemimize katkı sunması amacıyla bakanlık düzeyinde geniş kapsamlı anketlerin yapılması durum tespiti
açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.

KAYNAKLAR
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Eczacılar; hastanın ulaşması en kolay sağlık uzmanı olarak akılcı ilaç kullanımını geliştirme ve kullanılmayan ilaç israfının
negatif etkileri konusunda uyarmada önemli bir role sahiptir. Halk eğitiminin önemi vurgulanmalıdır. Genel toplum alışkanlıklarını belirlemek için çalışmalar yapılmalıdır. (Çelik,2011:6)
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Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan beş
hastanenin acil servislerinde çalışan 330, örneklemi ise 260 sağlık
çalışanı oluşturmuştur. Etik kurul onayı, kurumlardan izin ve katılımcılardan yazılı onam alınmıştır. Veriler, 39 sorudan oluşan anket
formu ile toplanmış ve SPSS 22.0 paket programında sayı, yüzde,
ki-kare ile analiz edilmiştir.

Katılımcıların yaş ortalamasının 33,02±7,293,acil serviste çalışma
yılı ortalamasının 5,03±3,993,kişi başı günlük bakılan hasta sayısı
ortalamasının161,18±84,077 olduğu, son bir yıl içinde%68,1’inin
hizmet içi eğitim aldığı%32,3’ünün yaralanmaya, %42,3 ‘ünün kesici
delici alet yaralanmasına, %60,0’ının kan ve vücut sıvıları ile temasa
maruz kaldığı, %54,2’unun müdahale sırasında koruyucu ekipman
kullandığı,%67,3’ünün acil serviste çalışırken şiddete maruz kaldığı,
%73,5’inin olay bildirimi yapmadığı görülmüştür.Katılımcıların cinsiyetleri, meslekleri, eğitimleri, çalışma süreleri ve hizmet içi eğitim
alma durumları ile çalışan güvenliği uygulamalarına ilişkin ekipman
kullanma durumları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05).
Katılımcıların çalışan güvenliğine ilişkin hizmet içi eğitim alma ve
koruyucu ekipman kullanma oranının ortadüzeyde olduğu ve çalışanlarınsağlıklarını önlenebilir nedenlerle riske sokan durumlara
maruz kaldıkları belirlenmiştir.Çalışanların korunmasına yönelik
kurumsal eğitim ve güvenlik tedbirlerinin alınması, şiddete ilişkin
yasal ve politik düzenlemelerin gözden geçirilmesi, toplumun şiddet
konusunda eğitilerek bilinçlendirilmesi önerilir.
Anahtar Kelimeler: Acil servis, Çalışan Güvenliği, Sağlık çalışanı.

SUMMARY

The research has been conducted to find out the attitudes and
intentions towards the security applications of emergency service
personnels. 330 emergency service personnels of 5 hospitals in the
body of Adana Provincial Hospitals Directorate of Health compose
the research systems as descriptive mean and 260 personnels who
are willing to join the research constitude the exemplification of the
research. It is asked for the ethics committees aproval, permission
of instutions and written informative consent of the attenders. The
data have been gathered by survey form with 39 questions. The
numbers and percentage have been analysed by chi-square in SPSS
22.0 package program.
Average age of attenders is 33,02±7,293, average working year at
emergency service is 5,03±3,993,average patient rate examined
daily is 161,18±84,077. It has been seen that average age of
attenders is 33,02±7,293, average working year at emergency service
is 5,03±3,993, in a previous year, 68,1% attended service training,
32,3% of them are wounded, 42,3% of them are subject to cutting
and drilling tools and 60,0% are exposed to contact to blood and
body of luquid. It is also seen that 64,2% of the attenders used the
protective tool during the application, 67,3% are subject to violence
while working at emergency service and 73,5% have not reported
anything. The differences between attenders gender, profession,
education levels, working hours, attending service traning and using
the tools related to workers security applications are statistically
very meaningful(p<0,05).
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Araştırma, acil servis sağlık çalışanlarının çalışan güvenliği uygulaSECURITY APPLICATIONS OF EMERGENCY SERVICE
malarına yönelik tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapılPERSONNELS
mıştır. Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmanın evrenini Adana İli
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ÖZET

It has been observed that service training of attenders towards
personel security and usage rate of protective equipments are at the
average and also attenders are subjected to situations risking the
personels security. It is highly recommended to take the precautions
towards security and training of personnels, to revise the political
and legal regulations against violence and also to aware the public
against violence.
Keywords:Emergency Service,Personel Securit, Health Personnels.

SONUÇ
Katılımcıların;
nn tamamına yakınının çalışan güvenliği uygulamalarına yönelik hizmet içi eğitim aldığı, son bir yıl içinde çalışan güvenliği uygulamalarına yönelik hizmet içi eğitim ve şiddetle baş etme konusunda davranış eğitimi alma oranının
daha düşük olduğu,
nn yarısına yakınının acil serviste ve son bir yıl içinde yaralanmaya maruz kaldığı, tamamına yakınının açık yaralanmaya maruz kaldığı, yarısına yakınının son bir yılda kesici delici alet yaralanmasına maruz kaldığı, yarısından
fazlasının acil servis çalışma hayatında, ve son bir yılda kan ve vücut sıvıları ile temasa maruz kaldığı,
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nn yarısından fazlasının müdahale sırasında koruyucu ekipman kullandığı ve çoğunluğun maruz kalınan olaylarla
ilgili kalite yönetimi birimine bildirim yapmadığı,
nn çoğunluğu kurumlar tarafından, ulaşılabilir alanlarda yeterli el antiseptiği bulundurulduğunu, düzenli sağlık taramaları, acil servis çalışma risklerine yönelik aşılama şeklinde alınan önlemler olduğunu belirtmiş olmakla birlikte
fiziksel sosyal ve bireysel açıdan çalışma ortamının çalışanlar için uygun şartlarda olmadığı,
nn tamamına yakınının görev esnasında güvenliği ile ilgili endişe yaşadığını ve acil serviste 24 saat güvenlik personeli
bulundurulduğunu ifade ettiği, yarısından fazlası iseacil serviste şiddete karşı yeterli önlem/tedbirlerin “bazen”
alındığını ifade ettiği,
nn yarısından fazlasının, meslek hayatının herhangi bir döneminde ve acil serviste çalışırken sözel şiddete, hasta
yakını tarafından maruz kaldığı, şiddet karşısında karşılık vermeden işine devam ettiği görülmüştür. katılımcıların
ancak dörtte birinin şiddete ilişkin beyaz kod bildirimi (alo 113 bildirdim) yaptığı,

nn meslekleri ile koruyucu ekipman kullanımı, açık ve kapalı yaralanmaya maruz kalma ile son bir yıl içinde kesici
delici alet yaralanmalarına kalma durumları,olayların kalite birimine bildirimi, meslekte şiddete kalma durumu
ve şiddetin türü arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05).
nn meslekleri ileacil serviste yaralanma durumu, acil serviste son bir yılda yaralanma durumu, acil serviste kan ve
vücut sıvıları ile temasa maruz kalama, son bir yılda kan ve vücut sıvıları ile temasa maruz kalma, kalite birimine
yada ilgili komitelere bildirim, görev esnasında güvenlik endişesi yaşama durumu, acil serviste şiddete maruz
kalma,hasta ve yakını tarafından şiddete maruz kalma durumu, şiddet karşısında karşılık vermeden işe devam
etme ve şiddet karşında karşılık verme durumu arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05).
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nn yaklaşık yarısı çalışan güvenliği uygulamalarında yöneticilerin çalışanların görüşlerini bazen benimsediği, yöneticiler tarafından çalışan güvenliği uygulamalarının bazen takdir edildiği, her zaman yöneticilerin çalışan güvenliği
uygulamalarında öncelikle işin bitmesini istediğini ifade ettikleri,

nn eğitimleri ile koruyucu ekipman kullanımı, açık ve kapalı yaralanmaya maruz kalma ile son bir yıl içinde kesici
delici alet yaralanmalarına maruz kalma durumları,arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(p<0,05).
nn eğitimleri ileacil serviste yaralanma durumu, acil serviste son bir yılda yaralanma durumu, acil serviste kan ve
vücut sıvıları ile temasa maruz kalama, son bir yılda kan ve vücut sıvıları ile temasa maruz kalma, kalite birimine yada ilgili komitelere bildirim, görev esnasında güvenlik endişesi yaşama durumu, meslekte ve acil serviste
şiddete maruz kalma,maruz kalınan şiddetin türü,şiddetin kim tarında gerçekleştirildiği, maruz kalınan şiddet
karşındaki davranış şekilleri arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05).
nn cinsiyetleri, çalışma süreleri ve hizmet içi eğitim alma durumları ile çalışan güvenliği uygulamalarına ilişkin ekipman kullanma durumları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05).
Çalışmamız sonuçlarından hareketle, çalışan güvenliğine yönelik alınan önlemlerin yeterli olmadığı veya uygulanmadığı
bu nedenle sağlık çalışanlarının yaşamlarını riske sokabilecek durumlara maruz kaldıkları, bu durumların çoğunluğunun
kurumsal veya bireysel alınacak önlemler ve uygulamalarla önlenebileceği görülmektedir.
Bu nedenle acil servis sağlık çalışanlarının 27897 Sayılı ve 6 Nisan 2011 tarihli Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına
Dair Yönetmelik ve 14.05.2012 tarihli Çalışan Güvenliği Genelgesidoğrultusunda kurumsal ve bireysel olarak eski düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilerek yeni düzenlemeler ve uygulamaların yapılması, ve var olan imkanların değerlendirilerek yeni imkanlarla desteklenmesi çalışan güvenliğinin sağlanmasında son derece önemlidir.
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ASSESSMENT OF NOTIFICATIONS BY HEALTHCARE
STAFF SUFFERING FROM OCCUPATIONAL ACCIDENTS:
Sağlık çalışanlarının her biri, tedavi ve bakım hizmetlerini en iyi
CASE OF UNIVERSITY HOSPITAL
şekilde sunmak amacıyla, kendi görevlerini yerine getirerek, sağlık
hizmetlerinin sürdürülebilirliği için çalışmaktadır. Yaptıkları işin
niteliğinden dolayı mesleki risklere ve iş kazalarına uğrayan sağlık
çalışanlarının, yaptığı iş sırasında maruz kaldığı risk ve tehlikelerin
bertaraf edilmesinde iş sağlığı ve güvenliği önemli rol oynamaktadır.
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ÖZET

Bu çalışmanın amacı; Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde iş sağlığı
ve güvenliği alanında yapılacak çalışmalara rehberlik etmesi için
çalışanların maruz kaldığı iş kazalarına yönelik durumlarını tespit
etmektir.
Veri olarak, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlığı birimine
Ocak 2012-Ekim 2015 tarihleri arasında yapılan iş kazaları bildirimleri kullanılmış olup, elde edilen veriler istatistiksel analizler için
SPSS 22.0 paket programına giriş yapılmıştır. Analizlerde, 0,05’den
küçük p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
Bu çalışmada; iş kazası bildiriminde bulunanların %5’ini doktor,
%13’ünü hemşire, %6’sını sağlık teknisyeni, %12’sini mutfak personeli, %53’ünü temizlik personeli ve %11’ni diğer (sekreter, danışma,
büro personeli, teknik personel) grubu oluşturmaktadır. Analiz sonucunda klinik alanlarda poliklinik alanlara göre daha çok iş kazası yaşandığı tespit edilmiştir. Klinik alanlarda daha yüksek oranda
ayak-bacak, el-kol bölgesinde yaralanma meydana gelirken, poliklinik alanlarda parmak bölgesi, göz ve yüz bölgesindeki yaralanmanın kliniklere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş kazası; sağlık çalışanı; iş sağlığı ve güvenliği

SUMMARY

Each of healthcare staff works for sustainability of health care by
performing their own duties in order to provide treatment and care
services best. Occupational health and safety plays an important
role in elimination of risks and hazards to which healthcare staff
suffering from occupational risks and accidents due to nature of
their profession are exposed during their work.
The purpose of this study is to determine situations of staff
regarding occupational accidents experienced by them in order to
guide studies to be carried out in the field of occupational health
and safety in Akdeniz University Hospital.
Notifications of occupational accidents made to Akdeniz University
Hospital Workplace Health Unit between January 2012 and October
2015 were used as the data, and the obtained data were input to
SPSS 22.0 packaged software for statistical analysis. In the analysis,
p values smaller than 0.05 were accepted statistically significant.
In this study; among those making notifications of occupational
accidents, 5% were doctors, 13% were nurses, 6% were health
technicians, 12% were kitchen staff, 53% were cleaning staff, and
11% were other group (secretary, information, office staff, technical
personnel). As a result of the analysis, it was determined that
occupational accidents were experienced more in the clinical areas
compared to outpatient clinic areas. It was determined that while
injuries in foot-leg and hand-arm parts had a higher rate in the
clinic areas, injuries of finger, eye and facial areas were higher in
the outpatient clinic areas compared to clinical areas.
Key Words: Occupational accident; healthcare staff; occupational
health and safety

SONUÇ
İş kazalarının incelenmesi, kaza nedeninin ve zemin hazırlayan etkenlerin belirlenmesi ile kazaların önlenebilirliğinin
planlanması bakımından önem taşımaktadır. Sağlık çalışanlarının sağlığı, iş sağlığını etkileyen tüm etkenler göz önünde
bulundurularak bütüncül bir şekilde ele alınmalı ve çalışma ortamının çalışanlar üzerindeki etkileri bu doğrultuda değerlendirilmelidir.
Çalışmanın göstergesi olarak, iş kazası bildirimlerine yönelik süreçlerin değerlendirilebilmesi için:
nn İş kazası geçiren kişiyle ilgili bilgiler; cinsiyet, görev, yaralanan bölge
nn İş kazası ile ilgili ise; kaza saati, kaza yeri, kaza tipi, kaza nedeni gibi bilgilerin açık ve net olması gerektiği tespit
edilmiştir.
Bu bağlamda yapılan çalışmanın kısıtının, iş kazası nedenini, iş kazası geçiren kişinin doğru saptayamamasıyla ilişkili olduğu görülmüştür. Örneğin; bu çalışmada Tablo 8’e baktığımızda, nedenlerin tanımlayıcı olmamasından dolayı, bildirimlerin
%43,7 gibi büyük çoğunluğu diğer olarak kategorize edilmiştir.
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Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı iş kazaları ve geri bildirimlerinin değerlendirildiği bir çalışmada, kan ve vücut sıvısı sıçraması ve kesici-delici alet yaralanmasının diğer iş kazalarına göre daha çok gerçekleştiği saptanmıştır (Uçak, 2009: 18).
Bu çalışmada ise, iş kazası bildirimlerine göre en çok meydana gelen iş kazaları, kesici delici alet yaralanmaları, burkulma-incinme ve düşme olarak tespit edilirken, yanık ve sıvı sıçramasına maruziyetin daha az olduğu görülmüştür.
İş kazası bildirimleri genel olarak değerlendirildiğinde, %62 klinik alanlarda gerçekleşen iş kazalarında yaralanan bölgenin %51 el-kol bölgesi olduğu görülmüştür. Bu yaralanmaların kaza tipi ise %30 oranında delici-kesici alet yaralanmalarıdır. Geri kalan %38’lik kaza yeri alanı olan polikliniklerde ise, yaralanan bölge %45 el-kol bölgesi ve %47 delici-kesici alet
yaralanmalarının olduğu tespit edilmiştir.
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Sonuç olarak, bildirimi yapılan iş kazaları değerlendirildiğinde, önlenebilirliği açısından, elde edilen bulguların iş kazasının
kök nedenini tanımlayıcı nitelikte olması önem arz etmektedir. İş kazası olduktan sonraki süreç içinse, iş kazası yaşayan
ama bildirim yapmayan çalışanların da olabileceği göz önünde bulundurulduğunda, bildirim yapmayan kişilerinde bu
sürece dahil olması hedeflenmelidir. Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurum içi eğitimlerle desteklenerek bilinçlendirilmelerinin gerekli olduğu görülmüştür. Eğitim ile çalışma ortamı ve işin tanınması, iş yerindeki risk
faktörlerinin tanıtımı ve risklere karşı nasıl koruma sağlanacağı öğretilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin sağlık
hizmetleri sunumuna uygulanmasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı birlikte hareket etmeli ve
denetimler yolu ile süreklilik kazanacak şekilde uygulanmalıdır.
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Çalışmada, klinik alanlarda iş kazası maruziyetinin poliklinik alanlardan daha yüksek olması, klinik alanlarda tehlikeli
durum ve tehlikeli davranışların daha çok meydana geldiğini göstermektedir. Kaza bölgelerine bakılmaksızın, yaralanan
bölgeye bakıldığında, çalışanların ilk tedbir olarak kişisel koruyucusuz çalışmaması gerektiği ve kişisel koruyucuların kazaların önlenmesi ve çalışanın zarar görmemesi veya en az zararla kazayı atlatması için koruyucu ve önleyiciliği unutulmamalıdır. Kişisel koruyucuların koruyucu ve önleyici etkisi için işin niteliğine uygun seçilmesi gerekmektedir.

11. Yıldız, Ali Naci (2014), İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Temel Kavramlar, http://www.hisam.hacettepe.edu.tr/
isvemeslekhastaliklarisemp/1.pdf, (15.11.2015).
12. http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=300,
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13. http://www.sbn.gov.tr/icerik.aspx?id=29724, (15.11.2015).
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ADANA PROVINCIAL DIRECTORATE OF HEALTH
THE ATTITUDES AND INTENTIONS TOWARDS THE
Araştırma, Adana İli Sağlık Müdürlüğü 112 çalışanlarının çalışan güSECURITY APPLICATIONS OF 112 PERSONELS
venliği uygulamalarına yönelik tutum ve davranışlarını belirlemek
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ÖZET

amacıyla yapılmıştır.

SUMMARY

Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmanın evrenini Adana’da 16 ilçedeki 112 istasyonlarındaki 640 çalışan, örneklemi ise araştırmaya
katılmaya gönüllü 313 çalışan oluşturmuştur. Veriler ilgili literatür
doğrultusunda hazırlanmış 25 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır.Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik ve tanımlayıcı
istatistikler kullanılmıştır.Etik kurul onayı,kurumlardan izin ve katılımcılardan yazılı bilgilendirilmiş onam alınmıştır.Veriler SPSS 15,0
paket programında sayı, yüzdelik ve tanımlayıcı istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir.

The research has been conducted to find out the attitudes and
intentions towards the security applications of 112 personels of
Adana Provincial Directorate of Health.

Katılımcıların %52,4’ünün kadın, %64,3’ünün 30 yaş ve altı,
%55,9’unun evli, %34,8’ininlise mezunu, %50,2’inin ATT olduğu,
%81,2’sinin ASHİ’deçalıştığı, %54,0’ının 6 yıl ve üzeri mesleki deneyime, %67,0’ının 5 yıl ve altı 112 deneyimine sahip olduğu görülmüştür.Son bir yıl içinde, %69.3’ünun çalışan güvenliği uygulamalarına yönelikhizmet içi eğitim aldığı, %25,9’unun ambulans içi
yaralanmaya, %21,4’ünün kesici delici alet yaralanmasına 51,1’inin
kan ve vücut sıvıları ile temasa maruz kaldığı görülmüştür.Katılımcıların %64,9’unun müdahale sırasında koruyucu ekipman kullandığı,%88,2’sinin maruz kalınan olaylarla ilgili kalite yönetimi birimine
bildirim yapmadığı görülmüştür. Katılımcıların 93,0’ının görev esnasında güvenliği ile ilgili endişe yaşadığı, %87,5’inin 112’de çalışırken şiddete maruz kaldığı, %92,7,’inin sözel, %53.4’ünün fiziksel,
%86,3’ünün hasta yakını tarafından şiddete uğradığı,79,2’sinin şiddet karşısında karşılık vermeden işine devam ettiği,%8,9’unun Beyaz
kod bildirimi(Alo 113 bildirdim) yaptığı görülmüştür.
Katılımcıların çalışan güvenliğine ilişkin hizmet içi eğitim alma ve
koruyucu ekipman kullanma oranının ortanın üstünde olduğu, çalışan güvenliğini riske sokan durumlara maruz kaldıkları ve görev
esnasında güvenlikleri ile ilgili endişe yaşadıkları görülmüştür.
Buna göre 112 çalışanlarının korunmasına yönelik eğitim ve güvenlik tedbirlerinin alınması, yasal ve politik düzenlemelerin gözden
geçirilmesi, halkın bu konuda eğitilerek bilinçlendirilmesine yönelik
önlemlerin alınması önerilir.
Anahtar Kelimeler: 112 Acil , Çalışan Güvenliği, Sağlık çalışanı.

640 personels of 112 stations at 16 districts in Adana Province
compose the research systems as descriptive mean and 313
personels who are willing to join the research constitude the
exemplification of the research. The data have been gathered by
survey form with 25 questions prepared accordance with relevant
literature. The numbers, percentage and descriptine statistics have
been used to evaluate the data.
It is asked for the ethics committees aproval, permission of instutions
and written informative consent of the attenders.Data have been
analysed with descriptive statistics, numbers and percentage by the
means of SPSS 15,0 package program.
The 52,4% of the attenders arefemales, 64,3% are 30 years old and
underage. 55,9% are married and34,8% holds high school diploma,
50,2% are paramedics, 81,2% are emergency medical services (EMS)
stations personels and 54,0% have 6 years and more experience
about their professions, 6,0% 5 years and lesser experience on
112 EMS. It has been seen that 69,3% of personels have training
of service on security application of personel, 21,4% of them are
subject to cutting and drilling tools and 51,1% are exposed to
contact to blood and body of luquid. It is also seen that 64,9% of
the attenders used the protective tool during the application and
88,2% have not reported to quality management the case they
experienced. Moreover, It has been detected that 93,0% have
worries about their security during the mission, 87,5% are subjected
to violence while working at 112 EMS stations, 92,7% are subject
to verbal violence, 86,3% to physical violence, 86,3% to violence of
patients relative, 79,2% continued working by ignoring the violence
and 8,9% reported White code (ALO 113 report).
It has been observed that service training of attenders towards
personel security and usage rate of protective equipments is above
the average and also attenders are subjected to situations risking
the personels security and they have some worries about their safety
on their mission.
According to research, It is highly recommended to take the
precautions towards security and training of protection of 112 EMS
personels, to revise the political and legal regulations and also to
aware the public against the potential risks related to topic.
Keywords: 112 Emergency,Personel Securit, Health Personnels.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Adana 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde çalışan sağlık çalışanları ile yürütülen çalışmada katılımcıların
çoğunluğunun çalışan güvenliğine ilişkin hizmet içi eğitim aldığı fakat son bir yıl içinde çalışan güvenliğine ilişkin hizmet
içi eğitim alma oranının düştüğü görülmüştür.
Katılımcıların yaklaşık dörtte birinin ambulans içi yaralanmaya maruz kaldığı, ambulans içi yaralanmaya maruz kalanların
yarısına yakınının kapalı yaralanmaya maruz kaldığı, dörtte birine yakınının son bir yıl içinde kesici-delici alet yaralanmasına maruz kaldığı ve yarısından fazlasının 112’de çalıştığı süre içinde ve son bir yıl içinde kan ve vücut sıvıları ile temas
ettiği görülmüştür.

Çalışmamız ve ilgili diğer çalışmalar göz önüne alındığında sağlık çalışanlarının alınan çalışan güvenliği önlemlerine rağmen yaşamlarını riske sokabilecek durumlara maruz kaldıkları bu durumların çoğunluğunun kurumsal veya bireysel
alınacak önlemler ve uygulamalarla önlenebileceği görülmektedir.
Bu sonuçlardan hareketle acil servis sağlık çalışanlarına;
nn Çalışan güvenliği programı hazırlamalı,
nn Sağlık çalışanlarını koruyucu kişisel önlemler için yönergeler hazırlanmalı,
nn Belirli aralıklarla çalışan güvenliği konusun hizmet içi eğitim toplantıları yapılmalı,
nn Çalışan güvenliğine ilişki risklere maruz kalansağlık çalışanlarının tedavi edici önlemler alındıktan sonra danışmanlık ve psikolojik destek verilerek yeniden motivasyonun sağlanması,
nn Belirli aralıklarla çalışan güvenliğine ilişkin risk tespitleri ve araştırmalar yapılmalıve çıkan sonuçlara dayalı olarak
önlemler alınmalı
nn Özellikle kurum yöneticisinin desteğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınması,
nn Toplumun, şiddet olaylarının önlenmesine yönelik eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi için stratejiler geliştirilmesi ve
uygulanması (kamu spotları oluşturularak yayınlanmasının sağlanması gibi),
nn kurumsal ve bireysel olarak çalışan güvenliğine yönelik eski düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilerek yeni
düzenlemeler ve uygulamaların yapılması, ve var olan imkanların değerlendirilerek yeni imkanlarla desteklenmesi önerilir.
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DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE Kİ HASTALARIN AKILCI
İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Elif ÖZYURT1, İlhan AYDIN1, Hüsniye AYDIN2, Seyhan ERDURAN1
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, elifdoruk85@hotmail.com
Türkiye İstatislik Kurumu, husniye.aydin@tuik.gov.tr

1
2

Bu çalışma, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ayakta tedavi ve yatarak tedavi olmak üzere 5 gün içerisinde başvuran hastaların akılcı ilaç kullanımlarını değerlendirmek
amacıyla yapılan kesitsel, tanımlayıcı bir çalışmadır.Hastaların akılcı ilaç kullanımlarını değerlendirmek üzere 33 soruluk anket formu
geliştirilmiştir. Bu soruların 6 tanesi demografik özellikleri, 27 tanesi ilaç kullanımını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Anket,
2015 yılının 4-8 Mayıs günlerinde, belirlenen hastaneye başvuran
151 ayaktan tedavi ve 299 yatan gönüllü hastaya yüz yüze uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22 istatistik programı
kullanılmıştır. Çalışmaya katılan 450 hastanın % 63,6’ sı kadın, %
36,4’ ü erkektir. Hastaların % 22,0’sinin yaşları 18-30, % 18,9’ u 3140, % 17,1’ nin 41-50, % 22,0’ nin 51-64 arasındadır; %20,0’ si de 65
yaşın üzerindedir.
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Bu çalışmada yer alan hastaların önemli bir bölümünün akılcı ilaç
kullanmadıkları sonucuna varılmıştır. Akılcı ilaç kullanım(AİK), hasta
güvenliği açısından birçok sorunun çözümüne katkı sağlayabilir. Bu
bağlamda bireylerin reçetesiz ve kendi kendine ilaç kullanımını önlemek için toplumun sağlık hizmetlerine kolayca ulaşımının sağlanması, özellikle tüm düzeylerde çalışan sağlık personeli başta olmak
üzere medya aracılığı ile toplumun AİK konusunda bilinçlendirilmesi
gerektiğinin önemli ve gerekli olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği 1, Akılcı İlaç Kullanımı 2

IN EDUCATION RESEARCH HOSPITAL PATIENTS
RATIONAL INFORMATION ABOUT DRUG USE,
ATTITUDES AND BEHAVIOR
SUMMARY
This study is a descriptive cross-sectional study that aims to evaluate
rational use of drugs on patients of the outpatients and inpatients
departments of Dışkapı Ankara Yildirim Beyazit Training and
Research Hospital within 5 days. 33-item questionnaire was used
to assess patients acts in terms of rational use of drugs (RUD). 6
of these questions were about demographic characteristics whereas
others were on rational use of drugs. This face-to-face questionnaire
on RUD was performed on 151 outpatients and 299 inpatients
volunteers addmitted to that hospital in 4-8th of May 2015. the
statistics programs SPSS 22 was used to analyze the data. 63.6% of
these 450 participants were female and 36.4% were male. 22% were
in the age group between 18-30years; 17,1 % were in the age group
between 41-50 years, and 22% were in the age group between 5164 years and 20% were over 65 years. This study concluded that
patients fail to take medications correctly. To be conscious of RUD
can contribute solving problems about patiets safety. In this context,
it is important and essantial to raise awareness of especially from
all medical staff to social media on RUD issues to prevent selfmedication without a prescription and to provide easy access to
health care services.
Keywords: 1st Patient Safety, 2nd Rational Drug Use
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1.

Hastaların %24,4’ü komşularının ve/veya yakınlarının tavsiyesi ile ilaç kullandığını belirtmiştir.

2.

Hastaların %22,7’si kendisinin kullanıp memnun kaldığı bir ilacı bir başkasına önermektedir.

3.

Ankete katılanların % 29,3’ ü hastalık belirtileri geçtiği an ilaç kullanmayı kesmektedir.

4.

Hastaların %36,4 ü grip nezle soğuk algınlığı gibi şikâyetlerinde muayene olmadan antibiyotik kullanmaya başlamaktadır.

5.

Ankete katılanların hekime danışmadan evde bulundurdukları ilaçların başında %68 oranıyla ağrı kesiciler gelmektedir.

6.

Hastaların % 60,0kullandığı ilacı zamanında almayı unuttuklarını belirtirken, %15,3 gerekli olduğunu hissettiğinde
kullandığını kullandığını ve %11,3 ihmal nedeniyle zamanında ilaç kullanmadığını belirtmişlerdir.

7.

Hastaların % 19,3’ü evde bulunan ilaçları, kullandıklarını ve %8,2 si tanıdık ve komşularının verdiği önerdiği ilaçları
kullandıklarını belirtmişlerdir.

8.

Ankete katılanlar ağrı kesici ihtiyacı olduğunda%35,6 recetesiz olarak eczaneden temin ederken %7,8 i komşu veya
tanıdıklarından temin etmektedir. Ayrıca %3,6 sı bakkal, market gibi yerlerden ağrı kesici temin ettiğini belirtmiştir.

9.

Hekime muayene olmadan eczaneden ilaç temin edenler %27,1 olarak bulunmuştur. Recetesiz ilaç kulanma nedeni
sorgulandığında %31,6 muayene parası ödememek ve %29,1 hekime gitmede zaman sıkıntısı yaşadığını belirmişlerdir.

POSTER BİLDİRİLER
10. İlaç temini sırasında reçetesinde yazılı ilaçların yerine eczacının önerdiği ilacı kabul edenler %43,1 olarak saptanmıştır.
Bu çalışmada yer alan hastaların önemli bir bölümünün akılcı ilaç kullanmadıkları sonucuna varılmıştır. Akılcı ilaç kullanım(AİK), hasta güvenliği açısından birçok sorunun çözümüne katkı sağlayabilir. AİK ile yanlış ilaç, yanlış doz, yanlış seçenek, yanlış teknik uygulamaların ortadan kaldırılması mümkün hale gelebilir. Bu bağlamda bireylerin reçetesiz ve kendi
kendine ilaç kullanımını önlemek için toplumun sağlık hizmetlerine kolayca ulaşımının sağlanması, özellikle tüm düzeylerde çalışan sağlık personeli başta olmak üzere medya aracılığı ile toplumun AİK konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğinin önemli ve gerekli olduğu söylenebilir. Hasta, ilacın herhangi bir tüketim maddesi olmaktan çok, sağlık açısından özel
öneme sahip bir ürün olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. Akılcı ilaç kullanımına yönelik eğitim programlarının artırılması ve sağlık hizmetleri sunumu sırasında kaçırılmış fırsatları değerlendirmenin önemli ve gerekli olduğu söylenebilir.
Dünyada ve ülkemizde önemli bir sorun olarak devam eden akılcı olamayan ilaç kullanımı(AOİK) ile mücadelede hekime,
eczacıya, hastaya, hemşireye, ilaç sektörüne, devlete ve topluma/bireye önemli görevler düşmektedir.
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DİABETES MELLİTUS KLİNİK GÖSTERGELERİ ÜZERİNE RETROSPEKTİF BİR ARAŞTIRMA:
NASIL VERİ TOPLAMALI? NASIL DEĞERLENDİRMELİ?
Yaşar DERELİ1, Özlem AKIN YILMAZ1, Gülçin İNANÇ2, Vahide BAYRAKAL1, A. Hüseyin BASKIN1
Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı, yasar.dereli@deu.edu.tr
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, g.ferger@windowslive.com

1
2

A RETROSPECTIVE RESEARCH ON DIABETES MELLITUS
CLINICAL INDICATORS: HOW TO COLLECT DATA?
Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon kavramı, sağlık hizmetinHOW TO INTERPRET?
de 6 temel esası vurgular: 1. Söz verilen zamanda, 2. Etkin, 3. Ve-
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ÖZET

rimli, 4. Adil, 5. Güvenli ve emniyetli, 6. Hasta ve hasta yakınlarını
esas alan. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nce
Ocak 2015’ te yayınlanan, Klinik Kalite Rehberi-Diabetes Mellitus
(Versiyon1.0) ilgili hizmetlerin sonucunda elde edilen klinik çıktıların
etkin ve verimli izlemini sağlamaktadır. Bu çalışmada Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’ nde yer alan
“Diabetes Mellitus” (DM) klinik göstergelerinden “HbA1cÖlçümü Yapılan Hasta Oranı», «Yılda En Az 4 Kez HbA1cÖlçümü Yapılan Hasta Oranı”,”Son Ölçülen HbA1c≥%9 Olan Hasta Oranı”,”Son Ölçülen
HbA1c≤ 7 Olan Hasta Oranı” ve “Son HbA1cDüzeyi % 7-9 Arasında
Olan Hasta Oranı” retrospektif bir bakış açısıyla ölçülmüş ve değerlendirmiştir. Bu amaçla İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi üst
yönetiminden DM tanısı konulan hastalara ait verilerin incelenmesi
için izin alınmıştır. 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2014 ayları arasında hastane bilgi yönetim sisteminden (HBYS) elde edilen verilerden hesaplanan“HbA1c Ölçümü Yapılan Hasta Oranı”2011 yılında %65,44 iken
2014 yılında %59,37’ye düştüğü görülmektedir. Çalışma neticesinde
ortaya çıkan sonuçlar, hasta bakımıyla ilgili kalite hedeflerinin ne
kadar sağlandığını göstermesi, bu hedeflere ulaşmak için yapılması
gerekenlerin tartışılması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Klinik Göstergeler, Sağlıkta
Kalite Standartları

SUMMARY

In order to contribute to the continuous improvement of quality
in health care, at first standards should be established for these
services, then specific criteria within these standards should be
monitored. Clinical indicators, which are specified inside the
“Hospital Service Quality Standards Version 5” (HQS) gives the ability
to monitor the clinical outcomes obtained as a result of related
services, with concrete data. In this study,“Diabetes Mellitus” (DM)
clinical indicators of HQS, such as “Ratio of the patients which
have HbA1cmeasurement”, “Ratio of the patients which have at
least 4 measurements per year”, “Ratio of the patients whose last
HbA1cmeasurement is equal to or greater than 9 percent”, “Ratio of
the patients whose last HbA1cmeasurement is equal to or less than 7
percent” and “Ratio of the patients whose last HbA1cmeasurement
is between 7 and 9 percent”have been reviewed from the perspective
of a retrospective view. For this purpose, a written permission was
given by the of the İzmir Dokuz Eylül University Hospital governance
to analyze the data of the DM patients. According to the obtained
data “Ratio of the patients which have HbA1cmeasurement” is
decreased from 65,44% to 59,37% between years 2011 and 2014.
Other results are detailed in the study.The results that emerge
as a result of the study is important to interpret the success the
achievement of the patient care quality goals.
Keywords: Diabetes Mellitus, Clinical Indicators,Hospital Service
Quality Standards

SONUÇ VE ÖNERİLER
Klinik göstergelerden “HbA1c Ölçümü Yapılan Hasta Oranı” 2011 yılında %65,44 iken 2014 yılında %59,37 seviyesine kadar düşmüştür.
“Yılda En Az 4 Kez HbA1c Ölçülen Hasta Sayısı” için diyabet rehberinde belirtilen hedef %70 olmasına rağmen çıkan sonuçlar bunun %1 ile %2 seviyesinde olduğunu ortaya koymuştur. HbA1c ölçümü için tanımlanmış olan SUT kodları ‘901460’
ve ‘901450’nin tanımına bakıldığında diyabetik hastalarda en fazla üç ayda bir faturalandırılır ibaresini görülmektedir. Üç
ay dolmadan tetkik tekrar yapılamayacağı için gösterge hedefinin yılda 4 ve üzeri olması pratikte mümkün değildir. Ya
gösterge hedefi değiştirilmesi ya da SUT tanımında değişiklik yapılması gerektiği düşünülmüştür.
Sonuç olarak DM tanısına sahip hastaların HbA1c takibindeki kalitenin SKSV.5 hedeflerine uygun olmadığı görülmektedir.
DM tanısı olan hastalara yılda 4 kez bakılması yönünde ilgili birimlerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. DEÜ Hastanesi’
nde de “HbA1c Ölçümü Yapılan Hasta Oranı”nın düşmesinin arkasındaki nedenler araştırılmalıdır.
Ortaya çıkan sonuçlar göstergelerin takibinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Hastanede klinik göstergelerin
takip edilmesi için, ilgili tarafların bir araya geldiği, ayrı ayrı komisyonlar oluşturulması gerektiği düşünülmüştür. Ayrıca
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinde klinik göstergelerin takibi için gerekli raporlama araçlarının hazırlanması,
düzenlemelerin yapılması gerektiği görülmüştür.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET: BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE
BEYAZ KOD BİLDİRİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Seda DEĞİRMENCİ¹, Sibel KATIRCI FENER¹, Birgül KAHRAMAN¹, Halil ŞENGÜL2
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sesdegirmenci@hotmail.com
Beykent Üniversitesi, halilsengul66@gmail.com

1
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VIOLENCE FOR HEALTH PROFESSIONALS: TRAINING
AND RESEARCH HOSPITAL IN A WHITE CODE
Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın amacı; şiddete uğrayıp beyaz
EVALUATION OF NOTIFICATION
kod bildirimi yapan sağlık çalışanlarının ve etkileyen faktörlerin in-
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celenmesidir.

SUMMARY

Araştırmanın örneklemini, İstanbul ilinde bir eğitim ve araştırma
hastanesinde görevli 149 şiddete maruz kalıp beyaz kod bildirimi
yapan sağlık çalışanı oluşturmuştır.

Purpose of this descriptive study; to examine the code white alert
healthcare workers by victims of domestic violence and related
factors.

Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Beyaz Kod Bildirim Formu”nda yer alan sorular doğrultusunda şiddet gören sağlık çalışanlarının kişisel, mesleki özellikleri ve saldırganların kişisel özelliklerini
tanımlayan bir soru formundan yararlanılmıştır. Bu soru formu,
retrospektif incelenerek istatistiksel analizinde yüzdelik, ki kare kullanılmıştır.

The sample of the study, teaching and research hospital in Istanbul
exposed to violence in the province has created 149 official
notification of healthcare workers in white code.

Şiddet gören sağlık çalışanlarının %54.4’ü kadın, %65.1’i hekim,
%39.6’sının acil serviste çalıştığı, %75.8’nin bildirim sonrasında saldırgandan şikayetçi olmadığı, şiddet uygulayanların %55’nin hasta
yakını, %67.8’nin erkek, %71.1’nin sözel şiddet uyguladığı, olayların
%56.2’sinin mesai içi saatlerde yaşanarak, %42.3’ü iletişim probleminden kaynaklanmaktadır.
Sağlık çalışanlarının cinsiyeti ile saldırganın cinsiyeti arasında anlamlı bir farklılık olup (p<0.05), kadın (%56.8) ve erkek (%80.9) sağlık
çalışanları, en fazla erkek saldırganlardan şiddet görmektedir. Sağlık çalışanına şiddet uygulanan birimler ile şiddetin başlama nedeni
arasında da anlamlı bir farklılık olup (p≤0.00), acil serviste (%45.8),
saldırganların agresif hareketlerinden dolayı, poliklinik (%44.4), klinik (%47.1) ve yoğun bakım ünitelerinde (%33.3) ise, sağlık çalışanı
ve saldırganlar arasındaki iletişim problemlerinden dolayı şiddet
olayı meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanı, Şiddet, Beyaz Kod Bildirimi,
Çalışan Güvenliği

The data collection tool in the study, "The White Code Notification
Form" personal health workers who in accordance with the severity
of the questions, was used in the form of a question that defines
the professional abilities and personal characteristics attackers.
This questionnaire, the percentage retrospectively examined the
statistical analysis, chi-square were used.
54.4% of the violence seen health care of women, 65.1% physicians
worked in the emergency room of 39.6%, which is suffering from
aggressive after 75.8% notification, close to the patient 55% of
those who use violence, 67.8% of male, 71.1% has applied to verbal
violence, 56.2% at times within hours of the event and 42.3% due to
communication problems.
Health is a significant difference between the gender of the attacker
sex workers (p <0.05), female (56.8%) and men (80.9%) of health
workers, they see the violence of the most male attackers. Health
care workers to violence applied units is a significant difference
between the cause of the outbreak of violence (x 241.84, p≤0.00),
emergency services (45.8%), due to the aggressive actions of the
most aggressive, outpatient clinics (44.4%), clinical (47.1%) and
intensive care unit (33.3%), however, due to health problems of
communication between employees and the attackers consist of
violence
Keywords: Health Care Workers, Violence, White Code
Notification, Health Care Employee.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde sağlık çalışanına uygulanan şiddetin, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkması sonucunda yapılan bu çalışmada, bir eğitim ve araştırma hastanesinde görev başında şiddete maruz kalıp beyaz kod bildirimi yapan sağlık çalışanlarının özellikleri ve etkileyen faktörler incelendiğinde; şiddete en fazla maruz kalan sağlık çalışanlarının kadın, meslek
olarak doktor, şiddet gördükleri birimin acil servisler, en fazla sözel şiddete maruz kaldıkları ve birçoğunun saldırgandan
şikayetçi olmadığı belirlenmiştir. Bunun sonucunda ülkemizin her yerinde olduğu gibi sağlık sektöründe de kadına şiddetin daha fazla olduğu, özellikle acil servislerde hastayla birebir iletişimde bulunan doktorların şiddete en fazla maruz
kaldıkları, bu yüzden acil servislerde, 24 saat, triyaj sisteminin çok önemli olduğu, hastanın uygun alana yönlendirilmesi
ve yeterli bilgilendirilmesi sonucunda hasta yakınının agresif, saldırgan davranışlarının azalacağı ve dikkat çeken başka
bir konu da şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının beyaz kod bildirimi yapmış olmasına rağmen birçok sağlık çalışanının sonrasında saldırgandan şikayetçi olmaması konusunun ayrıntılı olarak incelenmesi ve nedenleri düzeltilebilirse
sağlık çalışanları, yaşanan şiddet olaylarından şikayetçi olup bu da şiddet olaylarının azalması için bir başlangıç olacaktır.

854

POSTER BİLDİRİLER
Saldırganların çoğu erkek, hasta yakını ve 31-50 yaş arasındadır. Şiddetin en fazla görüldüğü saatler 08:00-17:00 arasında
yani mesai saatleri içinde gerçekleştiği ve şiddetin, iletişim probleminden dolayı kaynaklandığı saptanmıştır. Saldırganların çoğunun, hasta yakını olması ve iletişim problemlerinden dolayı yaşan sıkıntıların azaltılması için sağlık çalışanları
tarafından hasta yakınlarına daha fazla bilgilendirilme yapılması, hastane yönetimi olarak hasta yakınlarının görev ve
sorumlulukları ile ilgili çalışmaların yapılması ve hastanenin her biriminde “şiddete hayır” vurgusunu yapan görsel ya da
yazılı broşürlerin asılması ve dağıtılması önerilebilir.
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İKİNCİ BASAMAK BİR HASTANEDE TEMİZLİK PERSONELLERİNİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN
DEĞERLENDİRMESİ
Arzu BULUT1, Vildan KESGİN2, Yasemin DİNÇ2
Arnavutköy Devlet Hastanesi, arzublt80@gmail.com
TKHK İstanbul Fatih Genel Sekreterliği

1
2

ASSESSMENT OF KNOWLEDGE LEVEL TWO STEPS TO
CLEAN THE HOSPITAL STAFF
Bu araştırma İstanbul İli Fatih Genel Sekreterliğine bağlı olarak
faaliyet gösteren ikinci basamak bir devlet hastanesinde temizlik, SUMMARY
hasta taşıma ve yönlendirme, klinik destek ve sterilizasyon birimlerinde görev yapan personellerin hastane enfeksiyonları, izolasyon
yöntemleri, atık yönetimi, hastane temizliği ve dezenfeksiyon konularındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Düzenli olarak Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından 2 ayda bir
el hijyeni, atık yönetimi, hastane enfeksiyonları ve önleme, standart
önlemler, izolasyon yöntemleri, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, genel hastane temizliği ve dezenfeksiyon uygulamaları konularında eğitim verilmektedir. Eğitim öncesinde ve sonrasında konulara yönelik araştırmacılar tarafından hazırlanan 25 sorudan oluşan
anket formu hastanede çalışan 150 personelden araştırmaya katılmayı kabul eden 86 personele öntest-son test olarak uygulanmıştır.
Araştırmaya katılan personellerin %51,2’sinın kadın, %55,8’inin 3653 yaş arasında ve %48,8’inin ilkokul mezunu olduğu görülmüştür.
Eğitim öncesi uygulanan ön-test sınav ortalaması %53 iken, eğitim
sonrası uygulanan son-test sınav ortalaması %60’a yükselmiştir.
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ÖZET

Anahtar Kelimeler: Hastane, Temizlik Çalışanları, Bilgi Düzeyi

This research Istanbul Province cleaning the second step of a public
hospital which operates under the Conqueror General Secretariat,
patient transport and forwarding, clinical support and sterilization
unit serving in staff of hospital infections, isolation methods, waste
management is carried out to evaluate the knowledge level of hospital
cleaning and disinfection issues . Regularly Infection Control Nurse
by hand hygiene 2 months, waste management, hospital infections
and prevention, standard precautions, isolation methods, the use of
personal protective equipment are given training in general hospital
cleaning and disinfection applications. The questionnaire consists of
25 questions on the subject prepared by the researchers before and
after training for hospital staff from 150 employees to the pre-test
and post-test was applied to 86 staff who agreed to participate in
the study. 51.2% of the staff of the surveyed women between 3653 years of 55.8% and was found to be 48.8% of primary school
graduates. The average pre-test exam administered before training
was 53%, average post-test exam administered after the training
has increased to 60%.
Keywords: Hospital, Cleaning Staff, Knowledge Level

SONUÇ
Değerlendirme sonuçlarına göre araştırmaya katılan personellerin eğitim öncesi bilgi düzeylerinde eğitim eksikliği mevcuttur. Çalışan güvenliği, genel hastane temizliği ve dezenfeksiyon uygulamaları konularında bilgi düzeyleri düşüktür.
Bilgi düzeylerinin çalışanların eğitim seviyesine göre dağılımı değerlendirildiğinde; eğitim seviyesi arttıkça, eğitim öncesi
ve eğitim sonrası başarı ortalamasının da arttığı saptanmıştır.
Çalışanlara hizmet içi eğitim verilirken cinsiyet ve yaş durumları da göz önünde bulundurulmalıdır. Belirli bir yaşı geçmiş
çalışanların daha genç çalışanlara göre eğitim programlarına seçilme ihtimali az olmasına rağmen; kıdem ve eğitim alma
olasılıkları arasında güçlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Öte yandan eğitim merkezlerinde verilen eğitim hizmetleri, mesleğe, vasıf ve bilgiye dönüşmedikçe, gelişmiş bir performansa dönüşmesini beklemek yerinde olmayacaktır. (
June 2002,:180 ) Yapmış olduğumuz çalışmada Çalışan personellerin %64’ünün 3 yıl ve üzerinde hastanede çalıştıkları,
%48’inin ilkokul mezunu ve %55,8’inin 36-55 yaş arasında olduğu dikkate alındığında gerçekleşen eğitimin bilgiye ve uygulamaya dönüşmede zorluklar yaşandığı görülmekte olup literatürle anlamlı bulunmuştur.
Sonuç olarak; hastanelerde temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerinin etkin ve verimli olarak sürdürülmesi nitelikli ve eğitimli işgücü ile sağlanabilir. Verilen eğitimlerde kullanılan dilin eğitime katılanların seviyelerine uygun olarak hazırlanması
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
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KAHTA GÖÇERİ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN
TAŞIYICILIĞININ ARAŞTIRILMASI
Adem DAĞ¹, Serkan FİDANCIOĞLU²
Adıyaman Kahta Göçeri Devlet Hastanesi Başhekim, Adıyaman /Kahta
Adıyaman Kahta Göçeri Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, Adıyaman/Kahta

1
2

SCREENING FOR NASAL CARRIERS OF
STAPHYLOCOCCUS AUREUS AMONG STUDENTS FROM
Bu çalışma ile toplu olarak yaşayan ilkokul öğrencilerinde nazal
KAHTA GÖÇERI PRIMARY SCHOOL
Staphylococcus aureus (S. aureus) taşıyıcılığının araştırılması amaçlandı. Kahta Göçeri İlkokulu'ndaki 200 öğrenciden nazal sürüntü ör- SUMMARY
nekleri alındı ve numuneler %5 koyun kanlı agara ekildi. İzole edilen
S. aureus suşlarının metisilin direnci "sefoksitin disk difüzyon yöntemi" kullanılarak belirlendi.
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ÖZET

Çalışmada 200 öğrencideki metisiline duyarlı S. aureus (MSSA) nazal
taşıyıcılık oranı %9.5 (19/200) , metisiline dirençli S. aureus (MRSA)
nazal taşıyıcılık oranı ise %1 (2/200) olarak saptandı. Çalışmada sorgulanan risk faktörleri (son bir yıl içinde hastanede yatma, ameliyat
geçirme, son 6 ay içinde antibiyotik kullanımı, deri veya yumuşak
doku enfeksiyonu geçirme, evde <15 yaş çocuk varlığı, ailede sağlık
alanında çalışan kişi varlığı, ≥ 5 kişi ile yaşam) ile S. aureus nazal
taşıyıcılığı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilemedi (tüm parametreler için p>0.05). MSSA izolatlarında penisilin direnci %97, eritromisin direnci ise %15.5 olarak belirlenirken tüm MSSA izolatları trimetoprim-sulfametoksazol, siprofloksasin, gentamsin, linezolid ve
vankomisine duyarlı bulundu. MRSA izolatlarında ise vankomisin,
linezolid, gentamisin, siprofloksasin ve trimetoprim-sulfametoksazole direnç saptanmadı.
Çalışmamızda %1 oranında MRSA taşıyıcılığının tespit edilmesi ve
bu MRSA suşlarının toplum kaynaklı MRSA (TK-MRSA) olma ihtimallerinin yüksek olması, Adıyaman yöresinde bu konuda kapsamlı bir
çalışma yapılmasını gerekli kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: S. aureus, Nazal Taşıyıcılık, MRSA, İlkokul

This study is aimed at screening nasal carriers of Staphylococcus
aureus among primary school students. Nasal swabs were obtained
from 200 students, studying at Göçeri Primary School, and
inoculated onto 5% sheep blood agar. The methicillin susceptibility
of Staphylococcus aureus isolates was assessed using the cefoxitin
disk diffusion method.
The nasal carrier rate of methicillin-susceptible Staphylococcus
aureus (MSSA) was found to be 9.5% (19/200) and that of
methicillin-resistant S. aureus (MRSA) found to be 1% (2/200). No
significant association was found between the risk factors discussed
in this study (hospitalization or surgical operation during last 1
year, antibiotic treatment in last 6 months, previous skin or soft
tissue infection, children <15 years of age living in the same house,
family member working in health sector, ≥5 people living in the
household) and S. aureus nasal carriage (p>0.05 for all parameters).
The penicillin resistance rate was 97% and the erythromycin
resistance rate was 15.5% in MSSA isolates. All MSSA isolates were
susceptible to trimethoprim-sulfamethoxazole, ciprofloxacin,
gentamicin, linezolid, and vancomycin. There was no resistance to
vancomycin, linezolid, gentamicin, ciprofloxacin and trimethoprimsulfamethoxazole in MRSA isolates.
In this study, the nasal MRSA carrier rate was 1%, and the MRSA
strains were probably community acquire. Therefore, a more
comprehensive study is required in the Adıyaman region.
Keywords: Staphylococcus aureus, Nasal Carrier, MRSA, Primary
School

SONUÇ
S. aureus taşıyıcısı olmanın stafilokok infeksiyonlarının epidemiyolojisinde oldukça önemli yeri olduğu bilinmektedir. S.
aureus taşıyıcılığı genellikle nazal taşıyıcılık şeklindedir. Buruna yerleşen stafilokoklar kişilerin elleri aracılığı ile kişilerde
kolonize olmakta ve infeksiyona predispozisyon varsa yaşamı tehdit eden infeksiyonlara yol açabilmektedir. Burunda S.
aureus kolonizasyonu, salgınlara yol açabilmesi, çoklu direnç gösterebilmesi ve sağaltım maliyetinin yüksek olması nedeniyle sorun oluşturmaktadır. Hastane ortamında uzun süre kalan hastalar, doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları
genel popülasyona göre daha yüksek oranda S. aureus taşıyıcısıdırlar (Olsen vd., 2013: 141, Elie-Turenne vd., 2010: 31,
Kardaş Özdemir ve Şahin, 2009: 23). Sağlıklı bireylerin %10-35’i persistan taşıyıcıdır ve bir suşu her zaman taşırlar. %20
–75 intermitan taşıyıcı iken %5–50 oranında kişi neredeyse hiçbir zaman taşıyıcılık göstermez (Infection, 2005: 33). Persistan taşıyıcılık çocuklarda erişkinlerden daha fazladır ve çoğu kişide 10–20 yaşlar arasında intermitan taşıyıcılığa dönüşür.
S. aureus burun taşıyıcılığı prevelansı incelendiği populasyona göre değişiklik göstermektedir. Normal kontrol gruplarında veya sağlıklı gönüllülerde Kaleli ve ark. %14, Kazzaz ve ark. %16.8, Poyraz ve ark. %14, Karabiber %28, Baykam
ve ark. %18.4, Demirpek ve ark. %18.6 oranlarında nazal S. aureus taşıyıcılığı saptamışlardır (Lerclercq and Courvalin.,
1991:35, Kazzaz vd., 2000:14, Poyraz vd., 1999:21, Baykam vd., 2005: 4, Demirpek vd., 2005). Erdenizmenli ve ark.’nın Dokuz Eylül Üniveristesi’ne başvuran 500 yetişkin ve çocukta yaptığı çalışmada %9,4 S. aureus taşıyıcılığı saptanırken MRSA
taşıyıcılığına rastlanmamıştır (Erdenizmenli vd., 2004:57). Çalışmamızda ilkokul öğrencilerinde %10.5 oranında S. aureus
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MSSA izolatlarında penisilin direnci %97, eritromisin direnci ise %15.5 olarak belirlenirken tüm MSSA izolatları trimetoprim-sulfametoksazol, siprofloksasin, gentamsin, linezolid ve vankomisine duyarlı bulundu. Bu sonuçlar, muhtemel
toplum kökenli S.aureus infeksiyonlarının ampirik tedavisinde, beta-laktamaza dirençli antistafilokokal beta-laktamlar,
beta-laktamaz inhibitörlü kombinasyonlar, trimetoprim-sülfametoksazol ve kinolonlar gibi antibiyotiklerin halen etkin ve
güvenilir olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda elde edilen 2 MRSA izolatında ise vankomisin, linezolid, gentamisin,
siprofloksasin ve trimetoprim-sulfametoksazole direnç saptanmadı. Bu 2 MRSA suşlarına ait antimikrobiyal duyarlılık
sonuçları, suşlarında stafilokokkal kromozom mec (SCCmec) gen kaseti tip 4 ile tip 5'i bulunduran ve bu gen kasetlerinde
β-laktam dışı antibiyotiklere direnç geni bulundurmayan TK MRSA suşlarını akla getirmektedir (Ünal, 2006: 2). Elde ettiğimiz bu 2 izolata TK MRSA diyebilmemiz ancak klinik ve moleküler çalışmalar sonucuna bağlıdır.
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Son yıllardaki çalışmalarda, TK-MRSA’daki direnç paterninin 1940-1950’li yıllardaki penisiline dirençli S.aureus suşlarındaki direnç paterni ile benzerlikler taşıdığı ileri sürülmekte ve bu durumun ileride toplum için önemli bir tehdit olacağı
düşünülmektedir (Kurtoğlu vd., 2009: 23). TK-MRSA’nın hastanelerde görüldüğüne dair yayınların mevcut olduğu düşünülürse, hastane ortamında çoklu direnç özelliği kazanarak kolonize kişiler aracılığı ile suşların tekrar topluma dönmesi,
ciddi bir sorun teşkil edebilir (Yazgı vd., 2003: 37). CDC tarafından HK-MRSA’yı TK-MRSA'dan ayırmak için bazı kriterler
oluşturulmuştur. Bu kriterlere göre toplum kaynaklı MRSA demek için; MRSA tanısı hastane dışında veya yatışın ilk 48
saatinde alınan kültürde MRSA üremesi ile konmalı, önceye ait MRSA infeksiyonu veya kolonizasyonu öyküsü olmamalı, son bir yıl içerisinde hospitalizasyon, bakımevinde kalma, diyaliz, cerrahi öyküsü olmamalı, kalıcı kateter veya
transdermal medikal alet olmamalı (CDC). Toplumlarda farklı yaş ve gruplarda TK-MRSA’nın araştırıldığı çalışmalarda,
prevalansın %0.3-10 arasında olduğu bildirilmektedir (Kluytmans vd., 1997: 10, Kuehnert vd., 2006:193). Kuehnert ve
arkadaşlarının geniş serili çalışmasında; olguların çoğunun 6-11 yaş grubu arasında olduğu toplam 9000 kişiye ev ziyareti
şeklinde ulaşılmış, nazal S.aureus taşıyıcılığı %32.4 oranında saptanmış, MRSA prevalansı ise %0.8 olarak belirlenmiştir
(Kuehnert vd., 2006:193). Hussain ve arkadaşları 16 yaş altındaki 500 sağlıklı çocukta S.aureus kolonizasyonunu %24.4,
MRSA kolonizasyonunu ise %2.5 olarak saptamışlar, belirgin bir risk faktörü tanımlayamamışlardır(Hussain vd., 2000:
19). Nakamura ve arkadaşları çocuklarda %0.8 oranında nazal MRSA kolonizasyonu, %0.4 oranında ise sınırda metisilin
direnci saptamışlardır (Nakamura vd., 2002:21). Ülkemizde HK-MRSA ile ilgili birçok araştırma yapılmış olmasına rağmen,
TK-MRSA ile ilgili sınırlı sayıda çalışma vardır ve veriler henüz yetersizdir. Erdenizmenli ve arkadaşlarının 500 sağlıklı kişi
ve 102 kontrol sağlık çalışanı grubu ile yaptıkları çalışmada, S.aureus taşıyıcılığı %11 saptanırken, MRSA saptanmamıştır.
Kontrol grubunda ise S.aureus taşıyıcılığı %9.8 bulunmuş, bir kişide MRSA tanımlanmıştır (Erdenizmenli vd., 2004: 57). Cesur ve arkadaşları yaptıkları çalışmada MRSA kolonizasyonunu toplumdaki sağlıklı kişilerde %2.6, sağlık çalışanlarında ise
%6 olarak bulmuşlardır (Cesur ve Çokça, 2004: 25). Özgüven ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada toplu yaşama yeni
geçen ilköğretim birinci sınıf öğrencileri ile 10 yıldır bu risk faktörlerini bulunduran lise son sınıf öğrencilerinde, TK-MRSA
kolonizasyonu saptanmamıştır (Özgüven vd., 2008: 42). Dündar ve arkadaşları, 2013 yılında yaptıkları çalışmalarında,
Türkiye’nin değişik bölgelerinden izole edilen 725 MRSA suşunun 2 (%1)’sini epidemiyolojik olarak ve mec tiplemesiyle
TK-MRSA olarak tanımlamışlardır (Dündar vd., 2013: 222). 200 ilkokul öğrencisinin tarandığı çalışmamızda ise MRSA taşıyıcılığını %1 olarak bulduk. MRSA burun taşıyıcılığı saptanan bu iki kız öğrencinin son bir yıl içinde hastanede yatma, ameliyat geçirme, son 6 ay içinde antibiyotik kullanımı, deri veya yumuşak doku enfeksiyonu geçirme, evde ˂ 15 yaş çocuk
varlığı, ailede sağlık alanında çalışan kişi varlığı gibi risk faktörlerine sahip olmaması saptanan bu izolatların muhtemelen
TK MRSA olduklarını düşündürmektedir. Bununla birlikte bulduğumuz bu izolatların TK MRSA olduğunun kesinleşmesi
için bu suşların epidemiyolojik, genotipik ve fenotipik olarak orjinal HK MRSA suşlarından farklı olduğunun gösterilmesi
gerekmektedir. Çalışmamızın sonucunun daha önceki çalışmaların sonuçları ile çok farklı çıkmamış olması ile bazı ülkelerde önemli bir sorun haline gelmeye başlayan TK-MRSA enfeksiyonlarının henüz bölgemiz için ciddi bir tehdit olmadığı
kanısına varılmıştır. Yine de bulunduğumuz bölgede şu ana kadar detaylı çalışmaların yapılmamış olması prevalans ve
risk faktörlerine yönelik çalışmaların geniş kapsamlı ve detaylı analizler yapılması gerekliliğini zorunlu kılmaktadır.
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taşıyıcılığı saptanmıştır. Çalışmamızda nispeten düşük taşıyıcılık oranları çalıştığımız öğrenci grubunda risk faktörlerinin
düşüklüğüne bağlı olabilir.
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ELAZIĞ İLINDE, KAMU VE ÖZEL HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇISINDAN
TÜKENMIŞLIK SENDROMUNA FARKLI BIR BAKIŞ
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Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarında tükenmişlik sendromunun çalışanların kişilik özellikleri ile olan ilişkisini incelemektir. Araştırmada iki kamu ve bir özel hastanede çalışan hekim ve hemşireler
olmak üzere 301 çalışanın kişilik özellikleri ve tükenmişlik düzeyi
incelenmiştir. İster kamu olsun, ister özel olsun sağlık sektöründe
hasta ile doğru iletişim kurmak önemlidir. Bu durum da sağlık çalışanlarının kişilik özellikleri ve çalışanların tükenmişlik boyutlarıyla
yakından ilgilidir. Araştırmada Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise; güvenililirlik ve geçerlilik analizleri,
frekans analizi, korelasyon ve regresyon analizi, bağımsız örneklem
t testi, tek yönlü varyans analizi, tukey ve lsd testlerinden yararlanılmıştır.Araştırma sonucunda sağlık çalışanların kişilik özellikleri ile
tükenmişliklerinin alt boyutları arasında ilişkinin olduğu; çalışanların kişilik özelliklerinin ve tükenmişliklerinin, çalışanların görev yaptıkları kurum türlerine göre, demografik değişkenlere göre farklılık
gösterdiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Sağlık Çalışanları, Kişilik Özellikleri,
Tükenmişlik

ELAZIG PROVINCE, IN TERMS OF PUBLIC AND PRIVATE
HOSPITAL HEALTH CARE WORKERS WILL GIVE YOU
AN OVERVIEW OF DIFFERENT BURNOUT
SUMMARY
This study aims to investigate the relationship between burnout
syndrome in medical workers and their personality traits. In the
research, personality traits and burnout levels in 301 physicians and
nurses who work in two state and one private hospitals have been
studied. It is important to establish a proper communication with
a patient in health sector whether it is a state or private institution.
This is closely related to the personality traits and burnout levels
in medical workers. Maslach Burnout Scale has been used in the
research. Reliability and validity analyses, frequency analysis,
correlation and regression analysis, independent sample t test,
one-way variance analysis, Tukey and LSD tests have been used in
analysing the data.The research revealed that a relationship exists
between personality traits of medical workers and their low levels
of bornout and that personality traits of the workers and burnout
depended on the type of institutions they work at and demographic
variants.
Keywords: Medical Workers, Burnout syndrome, Personality
Scale.

TARTIŞMA VE SONUÇ
İster özel sektörde, isterse de kamu sektöründe olsun tüm örgütlerin amacı kar ve/veya fayda elde etmektir. Bu amaca
ulaşabilmek için, örgütün en önemli fonksiyonlarından birisi olan insandan/işgörenden maksimum verim alınabilmesi
büyük önem arz etmektedir. İşgörenden verim elde edilebilmesi için ise örgüt ile işgören arasında uyumun olmasıdır.
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Araştırma Elazığ ilinde bulunan iki kamu ve bir özel hastanede göre yapan doktor ve hemşireler ile geçerli olarak kabul
edilen 301 kişi ile yapılmıştır. araştırmaya katılanlardan 81 kişi doktor 220 kişi hemşire olarak görev yapmakta ve bunlardan 224 kişi kadın 77 kişi ise erkektir. Dikkati çeken bulgulardan birisi araştırmaya katılanlardan 127 kişi (%42,1) tekrar
meslek seçiminde sağlık sektörünü asla seçmeyeceğini ifade etmiştir. Ayrıca 115 kişi de yaptığı işten ilk sırada psikolojik
doyum elde ettiğini ifade etmiştir. Bunun yanında 141 kişinin (%46,9) ise ek bir iş yapma gereği hissetmektedir. Çalışanların iş arkadaşları ve yöneticiler ile olan ilişkilerine bakıldığında ise 12 kişi (%4) iş arkadaşları ile ilişkilerinin kötü olduğunu
ifade ederken, 60 kişi (%20) yöneticiler ile ilişkilerinin kötü olduğunu ifade etmiştir.
Araştırma kapsamında kullanılan Maslach Tükenmişlik Ölçeği alt boyutlarının, çalışanların demografik özellikleri açısından farklılıkları incelenmiştir. Öncelikle çalışanların görev yaptıkları hastane türlerine göre farklılığa bakıldığında, tükenmişliğin alt boyutlarından duygusal tükenme ve duyarsızlık da anlamlı faklılık bulunmuştur. Duygusal tükenme boyutu
kamu hastanelerinde çalışanlar için daha yüksek bulunmuşken, duyarsızlaşma boyutu özel hastanelerde çalışanlar yönünde anlamlı bulunmuştur
Çalışanların cinsiyetleri açısında farklılıklar incelendiğinde, tükenmişlik alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ayrıca araştırmaya katılan çalışanların medeni durumları ve öğrenim durumları açısından da, tükenmişlik alt boyutlarının hiç birinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Çalışanların yaş gruplarına göre farklılıklara bakıldığında, 21-30 yaş arasında olan çalışanlarda duygusal tükenme boyutunun daha yüksek olduğu, kişisel başarı duygusunda azalma boyutunun da çalışanların yaş aralığı arttıkça kişisel başarı
duygusunda azalma boyutunun da azaldığı görülmüştür.
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Çalışanların iş arkadaşları ve yöneticiler ile ilişkileri açısında farklılıkları incelendiğinde ise, tükenmişlik alt boyutlarının tamamında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre çalışanların iş arkadaşları ve yöneticiler ile ilişkilerinin kötü olması,
çalışanların tükenmişlik düzeylerini arttırmaktadır.
Dolayısıyla sağlık kuruluşlarının düzenli olarak çalışanlarının tükenmişlikleri konusunda analizler yapması ve çeşitli etkinliklerle personelin yaşadığı olumsuz duyguları azaltabilecek motivasyon araçları oluşturmasının faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bunun yanında, sağlık çalışanlarının işe alınma sürecinde ve performans değerlendirmesinde tükenmişlik
düzeylerinin dikkate alınmasının, sağlık çalışanlarındaki tükenmeden kaynaklı olumsuzlukları azaltarak, sağlık sisteminin
daha kaliteli ve etkin bir şekilde işlemesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
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KRİTİK DURUMDAKİ ÇOCUK VE YENİDOĞANIN GÜVENLİ TRANSFERİ
Zeynem YILDIRIM1, Nazan YOLCU2, Mustafa DÖNMEZ3, Kürşad BAŞARAN4, Seyit Ali GÜMÜŞTAŞ5
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Kritik hastalık, medikal tedavi verilmediğinde mortalite ve morbidite
ile hayatı tehdit eden bir süreçtir. Kritik durumdaki bir çocuğun; bulunduğu ortamdaki tıbbi bakım, tedavi ve tanısal işlemlerin yeterli
olması ve gerekli işlemlerin sağlanabilmesi amacıyla bir tanılama
bölümüne, ameliyathaneye, yoğun bakım ünitesine ya da başka
kuruma transferi gerekebilmektedir. Pediatrik referans merkezlerinden uzakta hastalanan çocuklarda, hastane öncesi ilk andaki
yaklaşımın, hastanedeki stabilizasyon, resüsitasyon ve hastaneler
arası transport sırasındaki bakımın prognoz üzerinde büyük etkileri
vardır. Pediatrik hasta transferinin en uygun koşullarda yapılabilmesi için, transfer kararı belirli bir düzen içinde ve hasta güvenliği
standartlarına uygun olarak verilmelidir. Bu derlemede “bakım devamlılığı ilkesi” gözetilerek kritik çocuğun transferi sırasında olması
gereken temel ilkeler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk ve Yeni doğan, kritik bakım
transportu, hasta güvenliği

EXAMPLES OF GOOD PRACTICE IN THE SAFE
TRANSFER OF THE CHILD AND NEWBORN IN CRITICAL
CONDITION
SUMMARY
Critical illness is a process of life-threatening with morbity and
mortality if not given medical treatment. A child in critical condition;
In order to ensure appropriate action and in environments where the
lack of adequate medical care, treatment and diagnostic processes
may be required to transfer to operating rooms, an intensive care
unit and another institution. Pediatric patients are away from the
reference center for children, has a major impact on prognosis of
the prehospital approach in the first moment, stabilization in the
hospital, resuscitation and inter-hospital care during transport.
Transfer decision should be given in a specific order, and patient
safety standards for the most appropriate conditions of transfer of
pediatric patients. Transfer decision should be given in a specific
order, and patient safety standards for the most appropriate
conditions of transfer of pediatric patients. In this review “The
principle of continuity of care” considering, the basic principles to
be during the transfer of the critical child were examined.
Keywords: Children and newborn, critical care transport; patient
safety

SONUÇ
Sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yönelik usul ve esaslar hakkında yayınlanan tebliğde hasta güvenliği hedefleri kapsamında düşmelerin önlenmesine yönelik işlemler belirlenmiştir.
Personellerin hasta transferleri konusunda eğitilmesi, gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması önerilmektedir. Hastaların transportu esnasında doğabilecek problemlerin en aza indirilebilmesi için yurt dışında birçok acil ve yoğun bakım
derneği kendi rehberlerini yayınlamıştır ve bunları düzenli olarak güncellemektedir. Transport esnasında çıkan problemlerin daha gerçekçi bir şekilde ve önemsenerek kaydedilmesi, bir sonraki ve daha kapsamlı bir transport protokolünün
oluşturulmasında temel rol oynayacaktır.

01-04 Mart 2016, Antalya

ÖZET

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

2

Sonuç olarak; kritik durumdaki hastanın transferi sırasında olumsuz etkilenmemesi ve risklerin ortadan kaldırılması ancak dikkatli bir planlama yapılması, deneyimli sağlık personelinin olması ve uygun donanım seçimi ile mümkün olacaktır.
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ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HASTA İLETİŞİM BİRİMİ’NE YAPILAN
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fulya TOKDEMİR1, Çiğdem EGİLMEZ2
Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, fulyatokdemir@gmail.com
Adıyaman İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, cegilmez@hotmail.com
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ADIYAMAN ORAL AND DENTAL HEALTH EVALUATION
OF THE APPLICATION MADE THE PATIENT
Hasta hakları kavramı, özünde hizmet verenle hizmet alan arasınCOMMUNICATION UNITS
daki buyurgan ilişkinin giderek eşit ilişkiye terk ettiği insan odaklı paradigma (değerler dizisi) değişikliğinin sağlık alanına yansımasıdır.
Hastaların ihtiyaçları olan hizmete kolayca ulaşabilmelerini, hastalık ve tedavileri konusunda bilgilendirilmelerini, kendileriyle ilgili
özerk karar verebilmelerini; hakkaniyet, özen ve saygı görmelerini;
mahrumiyetlerinin korunmasının ve tıbbi uygulamalardan zarar
görmemelerini sağlar.
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ÖZET

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hasta İletişim Birimi’ne gelen
başvuruların geriye dönük verileriyle oluşturulan çalışmada; yaş
gruplarına, başvuruların şikâyet edilen birime, eğitim durumuna,
meslek gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda başvuruların yoğunlaştığı birimlere yönelik,
Hasta İletişim Birimi’nin Kalite Birimi ile birlikte çalışması; eksiklerin
giderilmesi yönünde yeni düzenlemeler yaparak çalışmalarına devam etmesi kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hasta Hakları, Ağız-Diş, Diş Hekimi

SUMMARY

The concept of patient rights, essentially serving the relationship
between service areas increasingly imperious equal relationship
abandoned the people-oriented paradigm (values array) is a
reflection of changes in the health field. It s easy access to the services
that the needs of patients about their disease and treatment, be
able to decide independently on their own; fairness, caring and
respected; that ensures the protection of deprivation and harm
from medical practice.
Applications received Adiyaman Oral and Dental Health Center
Patient Communication Unit was created to work with retrospective
data; age group, is the application of the complaints unit,
educational status, distribution by occupational group and gender
were evaluated. In the evaluation of applications for units are
concentrated, together with the patient work of the Communications
Unit Quality Unit; continue to work towards the elimination of
shortcomings by the blood of the new regulations was concluded.
Keywords: Patients' Rights, Mouth – Teeth, Dentist

SONUÇ
Bu çalışma ile elde edilen bulgulara göre en fazla başvuru yapılan birim polikliniklerdir. Adıyaman Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nde poliklinik hizmeti veren birimlerde invaziv girişimsel işlemler yapıldığından, hastaların yaşadığı yoğun stres faktörü,
anestezi yapıldıktan sonra hastaların bekletilmesi ve tedavi sürecinin uzun olması, hasta yığılmalarının bu alanlarda daha
çok olması, başvuruların çoğunluğunun bu birimlere yönelik olmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca 2015 yılında Diş Hekimi
sayısının artması ile başvuru sayısında anlamlı bir şekilde azalma gözlenmiştir.
Şekil 1: Başvuruların Birimlere Göre Dağılımı

Çalışma sonucunda başvuru konusunun meslek gruplarına göre değerlendirildiğinde en çok başvurunun diş hekimleri
hakkında yapıldığı görülmektedir. Diş hekimliğinde hasta iletişim ve tedavi sürecini Yardımcı sağlık personelinden çok
diş hekimiyle birebir gerçekleştirdiğinden tedavi ve iletişim sürecinde yaşanan sıkıntılar başvuruların bu meslek grubuna
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yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Diş hekimlerinin iletişim becerilerini arttırmak için eğitim programlarını düzenlemek
başvuruların azalmasına katkı sağlayacaktır (Bkz. Şekil 2).

Hekim başına düşen hasta sayısı ve hastaya ayrılan sürelerin gözden geçirilmesi, hastalarımıza verilen tedavi ve randevu
süreçlerinin düzenlenmesi başvuruların sebebine yönelik önlemler alınması gibi yeni düzenlemeler tasarlanabilir. Hastalardan ve yakınlarından gelen geri bildirimlerin uygun platformlarda değerlendirilmesi, başvuranlarında dahil edildiği
konuların tartışılarak çözüme kavuşturulduğu, daha etkin ve katılımcı bir birim oluşturulması, hasta ve çalışan memnuniyetinin artmasını sağlamakla beraber, Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin kurumsallaşma bilincine de katkı sağlayacaktır.
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Hasta Hakları Birimleri olarak başlayan ve 2014/32 yönerge ile Hasta İletişim Birimlerine dönüşen Hasta İletişim Birimi’nin daha etkin çalışması için; önerilerde bulunulmasını amaçlayan bu çalışma ile başvuruların yoğunlaştığı birimlere
yönelik, Kalite Birimi ile birlikte yeni düzenlemeler yapılması, eksiklerin tespit edilmesi planlanabilir.
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SAĞLIK HİZMETLERİ SEKTÖRÜNDE RİSK ALGISI: HASTANE LABORATUVAR ÖN
ÇALIŞMASI
Erdem ÇOKLUK1, Selin T. ÇOKLUK2, Zübeyir HUYUT1, Mehmet Ramazan ŞEKEROĞLU1
1
2

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD, Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Van

RISK PERCEPTION IN HEALTH SERVICES SECTOR:
HOSPITAL LABORATORY PRELIMINARY STUDY
Sağlık hizmetleri sektörü; birçok riskle karşılaşılabilinen gün boyu
kesintisiz sunulması gerekli hizmetler bütünüdür. Hastane laboratu- SUMMARY
varları da “Çok Tehlikeli” iş yeri sınıfındadır.

Araştırmamızın amacı; mesleki risk ve tehlikelerin farkındalığını
arttırmak, mevcut risklerin değerlendirilmesinde, sağlık hizmetleri
sektöründeki yerinde vurgu yapıp akademik platformda tartışma
imkanı sağlamaktır.
Araştırmada 15.06.2015 ile 15.09.2015 tarihleri arasında Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Tıbbi Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında çalışan 30 gönüllü yer almıştır.
Çalışanlara özellik, bilgi ve farkındalıklarını sorgulayan anket uygulanmıştır.
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ÖZET

Çalışanlar çalışma ortamında olabilecek riskleri sırasıyla; biyolojik
(21 kez), fiziksel (18 kez), psikososyal (17 kez), kimyasal (16 kez) ve
ergonomik (2 kez) olarak belirtmiştir. Riskler konusunda en sık tekrar edilen cevaplar enfeksiyon (17 kez) ve delici kesici alet yaralanması/enjektör ucu batmasıdır (14 kez). Çalışanların çalışma ortamı
tehlike ve risklerine karşı bilgi ve farkındalıkları düşük olarak tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Risk algısı, laboratuvar, sağlık hizmetleri

Health sector comprises intensive labor including lot of risks which
should be dealt with continuously. As a workplace the laboratory of
the hospital is in “the most risky” group.
The aim of our study is, to increase the awareness of occupational
risks and hazards, to evaluate the current risks and facilitate to
debate the risk evaluation in health services sector in academic
platforms.
The investigation conducted between 15.06.2015 and 15.09.2019
in Yuzuncu Yil University Dursun Odabaş Medical Center
Biochemmistry and Microbiology Laboratory Units and with 30
employees working in these units. A questionnaire that showed
socio-demographic characteristics, knowledge and awareness of
employees implemented.
The most frequent occupational risks are; biological (21 times),
physical (18 times), psychosocial (17 times), chemical (16 times) and
ergonomic (2 times), respectively. The most frequent occupational
accident is penetrative and sharp equipment accidents (17 times),
the most frequent occupational disease is infection (14 times). The
awareness and knowledge of employees about workplace hazards
and risks are low.
Keywords: Risk perception, laboratory, health services

SONUÇ
Çalışanlar çalışma ortamında olabilecek riskleri sırasıyla; biyolojik (21 kez), fiziksel (18 kez), psikososyal (17 kez), kimyasal
(16 kez) ve ergonomik (2 kez) olarak belirtmiştir. Riskler konusunda en sık tekrar edilen cevaplar enfeksiyon (17 kez) ve
delici kesici alet yaralanması/enjektör ucu batmasıdır (14 kez). Çalışanların çalışma ortamı tehlike ve risklerine karşı bilgi
ve farkındalıkları düşük olarak tespit edilmiştir.
Ele aldığımız örneklem tüm evreni yansıtmasa da sağlık hizmetleri sektöründe var olan olası tüm risk etmenleri çalışmamızda mevcut olup; araştırmamızın sağlık hizmetleri sektöründe, mevcut riskleri ve çalışma ortamındaki risklerin
farkındalığını değerlendirmede yapılacak olan daha kapsamlı araştırma ve değerlendirmeler için bir ön çalışma olarak
faydalığı olacağı kanısındayız.
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ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE VERİMLİLİK KARNE UYGULAMASI
GEREĞİ YAPILAN ZORUNLU HİZMET İÇİ EĞİTİMLERE PERSONEL KATILIMININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Cem ÖZBEK1, Güzin AYKAL1, Hatice ESEN2, Canan ÖNER1, Hüseyin GÜL1, H. Yalçın YÜKSEL1
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, cemozbek112@hotmail.com
Antalya Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliği, hatice.esen@gmail.com
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2

olan tüm kadrolu çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre hizmet içi eğitime katılımın; 2014 yılında hekim %79 ve diğer
sağlık personellerinde %82, 2015 yılında ise hekim %67, diğer sağlık
personellerinde %81ile geçen yıla göre katılımlarda düşüş olduğu
tespit edilmiştir. Konuların, her yıl tekrar anlatılması, çalışanların
bu eğitimlerin faydasına inanmamaları, eğitime katılma oranlarında düşüşüne sebep olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hizmetiçi eğitim, uyum, sağlık çalışanı

The aim of this study is specify accordance of in service and challenges
for health workers.In this study we used sectional and retrospektive
working method, and sample include all regular workers in Antalya
Training and Research Hospital. According to a study, 79% of doctor
and 82% of other health workers joined in service trainig in 2014,
when we look at 2015, shows actually decrease in join the training,
involvement in doctor 67%, involvement in other health workers
81%. The reasons of these decrease are repeating topics every year
and health workers do not believe the benefit of this trainig
Keywords: In-service training, accordance, health worker

SONUÇ VE ÖNERİLER
Hizmet içi eğitimin sonunda çalışanların işe uyumu, yapılan işlerde kendilerine olan güveninin artması, kendi kendine
karar verme yeteneğinin artması sağlanmış olur. Çalışanlar kendilerini geliştirerek kuruma, çevresine daha çok yararlı
olur ve iş doyumu sağlanır. Bu çalışmada Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışan kadrolu personellerin zorunlu
eğitimlere katılım oranlarının 2014 yılında hekimlerde %79 diğer sağlık çalışanlarının ise %82 olduğu, 2015 yılında ise
hekimlerin katılım oranının %67 ve sağlık çalışanlarının ise %81 olduğu görülmüştür. Bir yılda bu zorunlu eğitimler 8 defa
tekrarlanarak tüm çalışanların eğitim konularına ulaşmaları hedeflenmiştir. Fakat; eğitimlerde kişilerin imzayı atıp çıkması, yerine başkasının imza atması gibi durumlar tespit edilmiştir. Bunun yanında 24 saat usulü sağlık hizmeti verilmesi,
personel eksikliğine bağlı nöbet arası günlerinin az olması, mesai saatleri içinde yoğunluğun fazla olması sebebiyle birimin bırakılıp eğitime gidilememesi, çalışanların bu eğitimlerin faydasına inanmamaları eğitimin etkinliğinin azalmasına
neden olmaktadır. Sadece iş sağlığı eğitiminde katılmayanlara cezai yaptırım uygulanması ve savunmalarının istenmesi
sebebiyle katılım oranları yüksek olmuştur. Konu başlıklarının aynı olması özellikle hekim grubunda katılım oranını belirgin miktarda düşürmüştür. Ayrıca Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi hem iş yükünün fazla hem de personel
sayısının çok olduğu hastanelerde katılımı sağlamak ve kontrol etmek oldukça zor olduğu görülmüştür.

01-04 Mart 2016, Antalya

EVALUATING THE PARTICIPATION TO COMPULSORY
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Hizmet içi eğitimin daha etkin ve amacına uygun bir şekilde sağlanabilmesi için eğitim konularının daha dikkat çekici
materyal ve metotlarla anlatılması, alanında uzman ve belli bir kitleye hitap edebilme yeteneği olan kişilerden seçilmesi
önerilebilir. Her eğitim oturumunda giriş ve çıkışta personel kart okuyucu sistem kullanılarak katılımın arttırılması ve
devamlılık sağlanabilir. Bunun yanında uzaktan eğitim yönteminin Hizmet içi eğitime uyarlanması konusunda çalışmalar
yapılarak kişilerin istedikleri zamanda ve mekânda eğitime ulaşmaları sağlanabilir. Bu yöntemin katılım oranlarını arttıracağı hem de eğitimin etkinliğini arttıracağı düşünülmektedir.
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BİR ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESİCİ-DELİCİ ALET
YARALANMA BİLDİRİMLERİNİN (2013 - 6 EYLÜL 2015) DEĞERLENDİRİLMESİ
Yıldız CAN¹, Ali GÖKÇE¹, Zehra KÜNARCI2, Şerife AKALIN3, Mehmet ZENCİR4, Nuri ŞAŞMAZ5,
İbrahim TÜRKÇÜER6

Sağlık çalışanları meslek hayatlarında hastalardan bulaşabilecek
birçok infeksiyon hastalığı açısından risk altındadır. Özellikle hemşireler hastalarına bakım verirken kesici-delici alet yaralanmaları
veya kan ve vücut sıvılarının sıçraması sonucu hepatit B, hepatit
C gibi önemli enfeksiyonlarla karşılaşmaktadır. Çalışanların infekte
olmasında yaralanmanın tipi, şekli ve yaralanmaya neden olan kesici aletlerin özelliği çok önemlidir. Günümüzde tek kullanımlık tıbbi
malzemelerin kullanılması (enjektör, bisturi, lanset vb.), vakumlu
tüple kan alma, delici ve kesici aletlerin delinmez enfekte atık kutusuna atılması gibi yaklaşımlarla perkutan yaralanmaların oranı
önemli ölçüde azaltılabilmektedir.
Bu çalışma Ocak 2013-Eylül 2015 tarihleri arasında Pamukkale
Üniversitesi Hastanesi’nde (PAÜH) sağlık çalışanlarında meydana
gelen kesici- delici alet yaralanmalarının bildirimleri incelenmiştir.
Kesici-delici alet yaralanması olarak; iğne batmaları (enjektör iğnesi,
LP iğnesi, sütur iğnesi, vb), kesici alet yaralanmaları (bistüri, cam vb)
alınmıştır.
Yaralanma olan 160 sağlık çalışanının, 41’i hemşire (%25,6), 39’u
temizlik personeli (%24,4), 32’si öğrenci (%20), 18’i doktor (%11,3),
16’sı hasta bakıcı, 7’si laboratuar çalışanı (%4,4) ve 7’si (%4,4 ) diğer
çalışanlardı. Sağlık çalışanlarının iğne ile yaralanma riskinin yüksek
olduğu tespit edilmiştir (%61,9). Yaralanma nedeni hekim, öğrenci
ve hemşirelerde güvensiz davranışlarda yoğunlaşırken, teknisyenler,
temizlik personeli, hasta bakıcılarda ilk sırayı güvensiz ortam oluşturmuştur.
Sonuç olarak, mesleki yaralanmaların olmaması için sağlık çalışanlarının önerileri; iş yükünün azaltılması, yeterli malzeme sağlanması, atıkların uygun şekilde ayrılması ve dikkatli olunmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanı, Kesici/Delici Alet Yaralanması,
Hemşire

EVALUATION OF REPORTS OF NEEDLESTICK/SHARP
OBJECTS INJURIES IN THE HEALTH CARE PERSONNEL
WORKING IN A UNIVERSITY HOSPITAL
SUMMARY
Health care workers (HCW) are at risk in their careers in terms
of many infectious diseases can be transmitted from the patient.
Especially nurses are facing significant infection like hepatitis B,
hepatitis C by result of penetrating tool injuries or leap of patients’
blood and body fluids while doing care their patients. The type and
shape of injuries and characteristic of penetrating tools which cause
being injured are very important in becoming infected of workers.
Today, approaches such as the use of disposable medical supplies
(syringes, scalpels, lancets, etc..), vacuum tube phlebotomy, disposal
of the penetrating tools to the special box, rate of percutaneous
injuries can be reduced significantly.
In this study, reports of penetrating tools injuries occurred in health
care workers in Pamukkale University Hospital (PAUH) between
January 2013-September 2015 were investigated. As a penetrating
tools injuries; needlestick injuries (syringe needle, LP needles, suture
needles, etc.), and sharp instrument injuries (scalpel, glass, etc.)
were taken.
A total of 160 HCW participants included 41 nurses/midwives
(25.6%), 39 cleaning staff (24.4%) and 32 students (20%), 18 doctors
(11.3%), 16 ‘s nurses, laboratory workers and 7 (4.4%) and 7 (4.4%)
were the other employees (4.4 %). It was identified that risk of health
workers’ needlestick injuries is high (61,9 %). The causes of injury,
doctors, nurses and students focusing on the unsafe behavior,
technicians, cleaning staff, nurses has created insecurity in the first
place.
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The participants declared suggestions such as diminishing the work
load, supplying of adequate equipment, proper disposing of waste
materials, and working carefully to avoid such injuries.
Keywords: Health Care Worker, Needlestick/Sharp İnjuries, Nurses

SONUÇ
Bu araştırmada sağlık çalışanlarının iğne ile yaralanma riskinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yaralanma nedeni hemşirelerde güvensiz davranışlardan kaynaklanırken, temizlik personeli ve hasta bakıcılarda güvensiz durumlar ilk sırada yer
almaktadır. Sonuç olarak bu çalışma kesici-delici alet yaralanma bildirimlerinde risklerin ne olduğunu göstererek alınacak
önlemler hakkında fikir vermekte, sürekli eğitimin ve sağlık bakım hizmetlerinde güvenli tıbbi malzemelerin kullanılmasının gerekli olduğunu göstermektedir.
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UYKU VE ELEKTROFIZYOLOJI LABORATUVARI’ NIN KLINIKLER ARASI ROLÜ “HASTA VE
HEKIM MEMNUNIYETI”
Murat KAYABEKIR1, Konca ALTINKAYNAK2, Remzi ARSLAN3, Mustafa CEYLAN4, Selami DEMİRELLİ5,
Hatice ÇAKIR ŞAHİN6, Fazlı ERDOĞAN7
Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Uyku Ve Elektrofizyoloji Laboratuvarı, Erzurum
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Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı, Erzurum
4
Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği , Erzurum
5
Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Erzurum
6
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı, Erzurum
7
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter , Erzurum
1

THE INTERDISCIPLINARY ROLE OF SLEEP AND
ELECTROPHYSIOLOGY LABORATORY “PATIENT AND
Bu çalışmanın amacı; elektrofizyolojik sinyal kaydı yapan bir laboraPHYSICIAN SATISFACTION ”
tuvarın, tanı, tedavi, prognoz, tıbbi araştırma açısından çok sayıda
branşa verdiği hizmeti ve yüksek hasta memnuniyetini ortaya koymaktır. Kurulum ve gelişim aşamalarını tamamlamış olan ve son 3
yıldır aktif olarak hizmet veren laboratuvarımıza ait kayıtlar; tanı, tedavi, prognoz, verdiği tıbbi araştırma hizmeti ve hasta-hekim memnuniyeti açısından değerlendirildi. Laboratuvarımızdan faydalanan
branşların dağılımı şöyle idi: “Nöroloji, KBB, Diş Hekimliği, Psikiyatri,
Göğüs, Kardiyoloji, Pediatrik Nöroloji, Pediatrik Kardiyoloji, Dahiliye,
Beyin Cerrahi, Endokrinoloji, Nefroloji, Romatoloji.” Laboratuvarımızda tanısı konan ve tedavisi yönlendirilen hasta gurupları şöyle
idi: “Obesite, Morbid Obesite, REM Davranış Bozukluğu, Uykuda Solunum Bozukluğu (Santral Uyku Apne Sendromu, Obsrtruktif Uyku
Apne Sendromu), Huzursuz Bacak Sendromu, Kalp Ritim Bozukluğu,
Epilepsi, İnsomnia, İnsomnia ve Başağrıları, Hipersomnia, Narkolepsi, Sekonder Hipertansiyon”. Uyku elektrofizyolojisi ile bağlantısı
kurulan, fizyopatolojik mekanizmaları anlaşılmaya çalışılan özgün
araştırma çalışma konuları ise “Vücut Kitle İndeksi, Obesite, Tip II
Diyabet, Metabolik Sendrom, Çiğneme, Bruksizm, Chiari Malformasyon, Bipolar Bozukluk, Anoreksiya Nervosa, Pediatrik ve Erişkin
Narkolepsi, Migren, Erişkin Sistemik ve Pulmoner Hipertansiyon, Pediatrik Pulmoner Hipertansiyon”. Laboratuvarımız, hastalarımızın
doğrudan başvuracağı ve uykudaki şikayetlerini anlatabileceği bir
hekim odası içeriyor olması nedeni ile; özel bir test olan bir gecelik
uyku testinin her aşaması hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Yapılan analizlerden çıkan sonuçlar, hem hastalarla hem de hekimlerle
paylaşılmaktadır. Sonuç olarak; elektrofizyolojik sinyallerin doğru
anlaşılması ve yorumlanması; hasta ve hekim açısından çok yeni
olan uyku fizyolojisi ve hastalıklarının, vücut sistemleri ile ilişkisini
ve entegre tedavi yaklaşımlarını birebir gösterme imkanı oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: elektrofizyoloji laboratuvarı, doğru tanı, uyku
fizyolojisi-hastalıkları, hasta-hekim memnuniyeti

SUMMARY

The purpose of this study is to expose a laboratory of the
electrophysiological signal recording that the highly patient
satisfaction and the services given to multiple medical branches
according to diagnosis, treatment, prognosis and medical researches.
The records belonging to our laboratory which has completed
the estabilishment and development levels and has actively given
service for last 3 years have been evoluated in regard to diagnosis,
treatment prognosis, medical research service and patient-physician
satisfaction. Medical branches benefitted from our laboratory were
as follows: “ Neurology, Ear Nose Throat, Dentistry, Psychiatry,
Pulmonology, Cardiology, Pediatric Neurology, Pediatric Cardiology,
İnternal Medicine, Neurosurgery, Endocrinology, Nephrology,
Rheumatology.” The patient groups diagnosed and treated in our
laboratory were as follows: “Obesity, Morbid Obesity, REM Behavior
Disorder, Sleep Disordered Breathing (Cenral Sleep Apnea Syndrome,
Obstructive Sleep Apnea Syndrome), Restless Leg Syndrome, Rhythm
Disorders, Epileptic Disorders, Insomnia, Insomnia and Headache,
Hypersomnia, Narcolepsy, Secondary Hypertension”. Specific
research topics whose physiopathologic mechanisms have been
wanted to be understand and which had been connected to sleep
electrophsiology are as follows: “ Body Mass Index, Obesity, Type
II Diabetes Mellitus, Metabolic Syndrome, Mastication, Bruxism,
Chiari Malformation, Bipolar Disorder, Anorexia Nervosa, Pediatric
and Adult Narcolepsy, Migraine, İnsomnia, Adult Systemic and
Pulmonary Hypertension, Pediatric Pulmonary Hypertension”. Our
laboratory contains a phsician room where our patients directly can
apply to and can tell their sleep time complaints to the doctor; so the
patients can become well-informed about each step of a specific test:
“overnight sleep test”. The results of the analysis are sahered with
both the patients and the physicians. In conclusion; interpretation
and understanding electrophysiologycal signals correctly show us
interactions of body systems with sleep phsiology and disorders as
a new area for patients and physicians, and integrated theraupetic
approaches of these disorders.
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Laboratuvarımızda tanısı konan ve tedavisi yönlendirilen uyku bozukluğu hasta gurupları şunlardır: “Obesite, Morbid
Obes, REM Davranış Bozukluğu, Uykuda Solunum Bozukluğu (Santral Apne Sendromu, Obsrtruktif Uyku Apne Sendromu), Huzursuz Bacak Sendromu (HBS), Kalp Ritim Bozukluğu, Epilepsi, İnsomnia, İnsomnia ve Başağrıları, Hipersomnia,
Narcolepsia, Esansiyel ve Sekonder Hipertansiyon” (Şekil 3.3). Laboratuvarımıza uyku yakınmaları ile başvuran hastalarımızın ek hastalıkları şunlardı: “Diyabet (DM), Hipertansiyon (HT), Guatr, Konjestif Kalp Yetmezliği (KKY), Asthma, KOAH,
Vertigo, Anjio Geçirmiş Hastalar” (Şekil 3.4). Uykuda Solunum Bozukluğu, özellikle Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OSAS)
tanısının yüksek oranda konduğu laboratuvarımızda yıllara göre uygulanan pozitif hava yolu basınç (PAP) tedavi sayı yüzdeleri Şekil 3.5’ de gösterilmiştir. Uyku elektrofizyolojisi ile bağlantısı kurulan, fizyopatolojik mekanizmaları anlaşılmaya
çalışılan özgün araştırma çalışma konuları ise “Vücut Kitle İndeksi, Obesite, Tip II Diyabet, Metabolik Sendrom, Çiğneme,
Bruksizm, Chiari Malformasyon, Bipolar Bozukluk, Anoreksiya Nervosa, Pediatrik ve Erişkin Narkolepsi, Migren, Erişkin
Sistemik ve Pulmoner Hipertansiyon, Pediatrik Pulmoner Hipertansiyon”. Yıllara göre yayınlanmış araştırma çalışmaları
(makale, poster bildiriler, olgu sunumları) Tablo’ da gösterilmiştir.
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Yapılan anket çalışmaları ve toplantılarla uyku sağlığı farkındalığı hemşirelerimiz için %40’ dan, %85, hekimlerimiz için
%60’ dan, %90 seviyelerine ulaştı (Şekil 3.1). Uyku bozukluğu ve beraberinde ek hastalığı olan hastalarımızın memnuniyet
anketleri sonucu %97 bulundu (Şekil 3.2). Laboratuvarımızdan faydalanan branşların dağılımı şöyle idi: “Nöroloji, KBB,
Göğüs, Psikiyatri, Kardiyoloji, Pediatrik Nöroloji, Dahiliye, Beyin Cerrahi, Endokrinoloji, Nefroloji, Romatoloji” .
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SAĞLIKTA HİZMET KALİTE STANDARTLARININ ADAY MEMUR EĞİTİMLERİNDE
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Sağlık hizmeti sunumu, birçok meslek grubunun yer aldığı yedi gün,
yirmi dört saat, kesintisiz yaşayan bir sistemden oluşmakta ve insan
öğesine odaklanmaktadır. Bu nedenle hizmet sunumunda kaynak
ve faaliyetleri kontrol altına almak, verimli, kaliteli, zamanında, ulaşılabilir, süratli ve hatasız hizmet vermek gereklidir.
Kalite eğitiminin temel olarak verilmesi gereken ilk basamağı ise
mesleki öğrenim sürecidir. Bu süreçte hem eğitimin kalitesi hem de
mesleğe yönelik kalite eğitimi birlikte değerlendirilmelidir.
Bu çalışmanın hedefi, her meslek grubundan oluşan aday memurlara Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları (SHKS) konusunda eğitimler
düzenleyip, ön test ve son test yaparak eğitimden önce bilgi düzeyleri ve kaliteye bakış açıları ve eğitim sonrası algıları değerlendirilmektedir.
SHKS eğitimi ile, aday memurların çalışan ve hasta güvenliği kültürüne yatkın olmalarını sağlayarak, işe uyum süreçlerini amaçlanmaktadır.
Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı tüm
sağlık tesislerinde görev yapan, 114 aday memura uygulanan çalışmada, ön test başarı yüzdesi 68,36 iken, verilen eğitimler sonrası
başarı yüzdesi 92,32’ ye ulaşmıştır. Veriler SPSS 21.0 de değerlendirilmiştir. Yüzdelik hesaplama yöntemi kullanılmıştır.
Bu çalışmanın amacı, yaşam boyu eğitimin gerekliliği düşünülerek,
çalışanlara mesleklerinde daha başarılı, üretici ve mutlu olmasını
sağlayacak bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmak, kurumun verimliliğini ve hizmet kalite standartlarını maksimum seviyeye yükseltmektir. Kurumlar kalite ufkuna göre ayarlanmış eğitimlerle büyük
yarar sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aday Memur, Eğitim, Kalite

EFFECTIVENESS EVALUATION OF HEALTH SERVICES
QUALITY STANDARDS OF TRAINING OFFICER
CANDIDATE
SUMMARY
Presentation of health services consists of a living continuous system
which,includes several variety of occupational group running on 7
days 24 hours,and focuses on human entity.
Therefare ,in the presentation,it is needed to give fast,correct,in
quality,on time,attainable service and to arrange containtment of
the supplies and activity.
The main first step which has to given on quality education is the
occupational education in this process,education quality and guality
related on occupation has to be evaluated together.
The reason of this study is preparig training program on
presantation of guality standarts on health sector fort he officer
candidates from different occupations, evaluating their before and
after test,the levels of their knowledge and the views on quality as
a whole, after test perception aim is, with this training, to ease the
adaptation of candidate officers by procuring patient and workers
safety knowledge .
According to,The study which applied on 114 conditates who
Works in all health facilities of Kayseri City public hospitals general
secteriat ,success rate has reached till 92.32 after the given trainings
which was before 68.36 only. Datas are evalvated with SPSS 21.0
percentage counting method has been used.
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With this study, aim is to increase fruitfulness,to raise quality
standarts to max possible level of the Corporation and to earn
workers,the knowledge ,ability,behaving that will make them more
happy,succesful,productive in their occupations,by keeping in mind
the need of life along education. Corporations will benefit from
trainings which are adjusted according to the horizon of quality.
Keywords: Offıcer Candıdate, Educatıon, Qualıty

SONUÇ
Sağlık hizmetlerinin başında üretilen hizmetin kalitesi, hizmet sunumunun kalitesinde ise en önemli rol kuşkusuz sağlık
personellerinindir. Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili hatalar tedavisi olmayan veya insan hayatını olumsuz yönde etkileyebilecek şekilde sonuçlar doğurabileceğinden, aday memurlarda dâhil tüm sağlık çalışanları eğitime tabi tutulmalı ve
eğitimler periyodik olarak güncellenmiş şekliyle tekrarlanmalıdır.
Mesleğe yeni başlayan tüm meslek gruplarının alması zorunlu olan aday memur eğitimlerine, hizmet kalite standartlarını
maksimum seviyeye yükseltmek, verimliliğin ve hasta güvenliğini artırmak için SHKS eğitiminin verilmesi gereklidir.
Verilerde ön test doğru cevap veren kişi sayılarına bakıldığında, en az doğru cevap verilen 50 kişi (%43,9) ile “Hastanedeki
kalite uygulamalarından sorumlu kişi kimdir?” sorusu olup, eğitim sonrası son testte doğru cevap veren kişi sayısı 101
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kişi (88,6) olmuştur. Analizler sonucunda kuruma yeni başlayan personelin oryantasyon eğitimi sürecinde, kurum kalite
direktörü tarafından SHKS uygulamaları hakkında eğitim vermesi ve kendini tanıtması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Son testte “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin ortak hedefleri aşağıdakilerden hangileridir?” sorusu, %98,2 ile en yüksek
doğru cevap verilen kişi sayısı oranı olup, bu oranla eğitim sonrasında hasta ve çalışan güvenliği kültürünün oluştuğu
anlaşılmıştır.
Ön test ve son test analizleri incelendiğinde çalışmaya katılan aday memurların SHKS ile ilgili bilgilerinin doğru orantıda
yükseldiği görülmektedir.
Bu çalışmamız sonucunda elde edilen verilere istinaden, ileriki dönemlerde düzenlenen aday memur hazırlayıcı eğitimlerin de SHKS eğitimi yapılmış, ayrıca eğitimler sonrası hazırlayıcı eğitim sınavlarına da SHKS dersiyle ilgili 10 soru
eklenmiştir.

Sağlıkta Kalite Eğitimi, sağlık hizmetlerinde çalışacak kişilerin sunulan hizmetlerde kalite standartlarını karşılayacak yetkinliğe ulaşacak düzeyde eğitilmesidir. Kalitenin süreklilik mantığının gereği olarak bu yetkinlik daha hizmet sunmaya
başlamadan sağlanmalı ve sürekli seviyesini korumalıdır.

KAYNAKLAR
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Aday memur hazırlayıcı eğitimlerinde verilen, SHKS eğitiminin faydaları sahada gözlemlenmiş olup, uygulamamız Kayseri
İl Sağlık Müdürlüğü tarafınca da 2015 yılı içerisinde düzenlenen Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimlerine eklemiştir.
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YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN EL HİJYENİ UYUM ORANI; BEYHEKİM
DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
Nurgül ÖZTÜRK KURT1, Ayşe YILDIZ1, Serdar KURT2, Aynur ÇOŞKUN1
Konya Beyhekim Devlet Hastanesi, nurgulelif42@gmail.com
Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, serdar.42@gmail.com

1
2

pan hemşirelerin el hijyeni uyum oranını tespit ederek gerekli önlemlerin belirlenmesine katkıda bulunmak ve uyum oranlarının
artırılması konusunda çalışma başlatabilmek amacıyla yapılmıştır.

Araştırmadaki veriler; 2015 yılı ilk üç ayında Beyhekim Devlet Hastanesinde, mevcut 6 yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelere, el
hijyeni uyumu 5 endikasyon kuralı doğrultusunda haberli gözlem
yapılarak toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından literatür taraması
yapıldıktan sonra yazım aşamasına geçilmiştir. Araştırma verileri,
bilgisayar ortamında Excel programı yardımı ile analiz edilerek değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: El hijyeni, Yoğun bakım,5 Endikasyon

SUMMARY

This study: Konya Depending on Public Hospitals Union Secretarygeneral Beyhekim State Hospital, the nurses who work in intensive
care hand hygiene compliance rate by identifying the necessary
measures to contribute to the identification and work on increasing
the rates of compliance were carried out in order to be able to start.
Araştırmadaki data; in the first three months of the year 2015
Beyhekim State Hospital, available 6 working in the intensive care
unit nurses, hand hygiene compliance informed observation made
in accordance with rule 5 indications. After a review of the literature
by researchers writing phase. Research data, analysed with the help
of the Excel program in computer environment.
Keywords: Hand hygiene, intensive care unit, 5 Indication

SONUÇ
Konya Beyhekim Devlet Hastanesi’nde 2015 yılı Ocak-Şubat-Mart döneminde yapılan el hijyeni uyum oranları değerlendirildiğinde genel uyum oranının %87,16 olduğu görülmüştür. 5 endikasyona göre değerlendirildiğinde; sağlık personellerinin genellikle hasta ile temas sonrası, vücut sıvıları ile temas sonrası ve hasta ve çevresi ile temas sonrası durumlarda el
hijyeni uyum oranlarının arttığı görülmüştür. Hasta ile temas öncesi ve aseptik işlemlerden önce ise uyumun daha düşük
olduğu görülmektedir.
El hijyeni uyum oranları değerlendirildiğinde sağlık personellerinin hasta ile temas öncesi ve aseptik işlemlerden önce
el dezenfektanı ya da el yıkamanın hastane enfeksiyonları açısında önemi hakkında farkındalıkları artırılmalıdır. Yoğun
bakım bazında bakıldığında ise Genel Yoğun Bakım Ünitesinde el hijyeni eğitimlerinin tekrarlanması, 5 endikasyonla ilgili
görsel uyarıların asılması ve otomasyon üzerinden uyarıcı mesajların verilmesi önerilmektedir.
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INTENSIVE CARE NURSES WORKING IN HAND
HYGIENE COMPLIANCE RATE; BEYHEKİM STATE
Bu çalışma: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine
HOSPITAL EXAMPLE
bağlı Beyhekim Devlet Hastanesinde, yoğun bakımlarda görev ya-
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ÖZET

Ayrıca el hijyeni uyumunun yüksek olduğu yoğun bakımlara, teşvik amaçlı ödüllendirmeye gidilmesi ve motivasyonlarının
artırılması, diğer yoğun bakımlar için de teşvik edici ve özendirici olması açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
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BİR EĞİTİM HASTANESİNDE ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARIN MEMNUNİYETİ
Nihal ALTUN1, Öznur KARADUMAN1, Atila GÜNGÖR1
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, naltun@gata.edu.tr
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Yöntem: Bu çalışma, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe konulan Sağlıkta Performans ve
Kalite Yönergesinin madde 9 memnuniyet katsayısı doğrultusunda
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde Acil Servisten hizmet alan
hastaların memnuniyetlerini belirlemek amacıyla kesitsel ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmada GATA Haydarpaşa Eğitim
Hastanesinde Ocak-Aralık 2014 tarihleri dahil olmak üzere bir yıllık
süreçte Acil servise başvuran 394 hastayla yüz yüze görüşülerek uygulanan kurum anketleri kullanılmıştır. Veriler, SPSS 15.0 programı
ile sayı ve yüzdelik olarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Ankete katılan hastaların %52,54’ünün erkek, %38,67’sinin
36-60 yaş grubunda, %69,75’inin evli, %45,40’nın üniversite ve üstü
öğrenime sahip, %69,00’nın sivil hasta, %43,40’nın Sosyal Güvenlik
Kurumundan emekli olduğu görülmüştür. En yüksek Acil servis hasta memnuniyet katsayısı 98.14 ile Temmuz ayı ve en düşük Acil servis memnuniyet katsayısı 87.09 ile Mart ayı olarak tespit edilmiştir.
2014 yılı Acil servis hasta memnuniyet katsayıları ortalaması 93,61
olarak hesaplanmıştır.
Sonuç: 2014 yılında aylara göre ayrılan Acil servis hasta memnuniyet katsayıları skorlama tablosuna göre iyi ve çok iyi olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hasta memnuniyeti, Hizmet Kalitesi, Acil
servis, Eğitim Hastanesi

SATISFACTION OF PATIENTS ADMITTED TO
EMERGENCY SERVICE IN A TRAINING HOSPITAL
SUMMARY
Objective: The care in emergency service has a profound effect on
the patients. Therefore patient satisfaction is and important part of
emergency service and an indicator showing the quality of the care.
Method: This study was carried out as cross-sectional and
descriptive with the purpose of assessment of satisfaction of
patients in emergency service of GATA Haydarpasha Training
Hospital in accordance with the 9th article of Direction of
Performance and Quality in Health put into action by Ministry of
Health General Directorate of Health Services Department of Quality
and Accreditation in Health on 03.01.2011. In the study, 394 inpatients in GATA Haydarpasha Training Hospital participated to the
survey by talking face to face during January-December 2014, i.e.
including these two dates. The data were analyzed in numbers and
percentage by using SPSS 15.0 programme.
Results: The participants were 52.54% male, 38.67% at the range
of 16-35 years old, 69.75% married, 45.40% with graduate and
higher educated, 69.00% civilian patients, 43.40% retired from
Social Security Institution. Highest patient satisfaction parameter in
emergency service was in July with 98.14 and the lowest one was
in March with 87.09. The average patient satisfaction parameter
during 2014 year was calculated as 93.61.
Conclusion: According to the scoring table, Emergency Service
patient satisfaction parameters evaluated for each month during
2014 was assessed as good and very good.
Keywords: Patient Satisfaction, Service Quality, Emergency
Service, Training Hospital
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Giriş: Acil serviste sağlanan bakım, hastalar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle hasta memnuniyeti, acil servisin hedeflerinin önemli bir parçası ve verilen bakımın kalitesini gösteren bir
belirteçtir.
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ÖZET

SONUÇ
Hasta memnuniyet anketleri sağlık hizmet kalitesinin ölçülmesinde yer alan önemli göstergelerden birisidir. Sağlık hizmet kalitesinin geri bildirimi ancak bu şekilde sağlanır. Şu ana kadar bu konuda pek çok çalışma yapılmış ve sonuçların
geri bildirimleri sağlık hizmetlerinin kalitesinde önemli yararlar sağlamıştır (Taşlıyan ve Akyüz, 2010: 65).
Çalışmamızın sonucunda da; 2014 yılında aylara göre ayrılan Acil servis hasta memnuniyet katsayıları skorlama tablosuna göre iyi ve çok iyi olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızda hasta memnuniyet düzeyi yüksek olarak saptanmış olsa da,
bekleme yerinin daha iyi koşullarda olması eksikliğinin giderilmesi gerekir.
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HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ ÇOCUKLARINI İHMAL VE İSTİSMAR ETME
DURUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Özlem ÖZERHAN YİĞİT1, Dilek ERGİN2
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süpervizör Hemşire, ozlemozerhan@hotmail.com
Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, dilekergin.cbu@gmail.com

1
2

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 200 hemşireye ulaşılarak yapılmıştır. Araştırma için
etik kurul izinleri alınmıştır. Anketler yüz yüze görüşülerek yapılmıştır, sayı-yüzde dağılımları, aritmetik ortalama ve standart sapma
dağılım ölçütleri, Chi-square testi kullanılarak analiz edilmiştir. Genel olarak hemşirelerin çocuklarına davranışlarının iyiye yakın olduğu belirlendi. Özellikle 18-25 yaş ve 26-35 yaş arası hemşirelerin
çocuklarına yaklaşımda ki ilgi ve alakası 36 yaş ve üzeri gruba göre
daha iyi olduğu görüldü. Bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda;
hemşirelerin çalışma şartlarından dolayı çocuklarını kısmen ihmal
ve istismar ettiği görülmüştür. Çalışma sisteminin düzeltilmesi aylık/
haftalık nöbet sayısının azaltılması ile çocuklarına verilen önem ve
özenin artması hem çocuğa hem de çocuğun eğitimi okulla yapılan
görüşmelerin artması ile çocukla daha fazla ilgi sağlanmış olması
gerektiği, annelere gerekli zamanlarda eğitimler verilerek; çocuğu
ihmal ve istismar etmenin ileri zamanlarda yol açabileceği tehlikeler
belirtildi, annelerin çocuklarına verdikleri önem ve değerin arttırılması başta anne olmak üzere çocuğun aile bireyleri ile daha fazla
zaman geçirmesi sağlanarak çocuğun kendine olan güveni artığı
konusuna ulaşıldı.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Çocuk İstismarı, Çocuk İhmali

SUMMARY

This study has been done to define nurses’ ignoring abusing
conditions of their own children depending on their working
circumstances. It has been done by accesing 200 nurses working
at İzmir Katip Çelebi University Atatürk Education and Research
Hospital. For the study the required permissions have been taken
from the ethic comissions. The questioneeries have been done
face to face. Number-percent distributions, standart devilation,
arithmetic mean were analtzed by using Chi-square test. Generally
it is reported that nurses’ behavior is near to good towards their
kids. Expecially aged 18-25 and 26-25 nurses behaviour of affection
and attention is better towards their kids than the nurses aged 26
and more. By looking at the resulty of this study it is seen that
nurses partly ignored and abused their own kids because of their
working conditions. By correction of working system reducing of the
montly/weekly duty number the importance and attention to kids by
increasing the meetings with the kids school, dangers are reported
if ignorance and abuse of children go on in the future, increasing of
the importance and value that mothers give their kids increases the
self- confidence of the children by anabling the kid to spend more
time with family members specially with mother. Providing training
for mothers in required time.
Keywords: Nurse, Kids Abuse, Kids Neglect
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olarak ihmal ve istismar etme durumlarını belirlemek amacı ile
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ÖZET

SONUÇ
Bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda;
Hemşirelerin çalışma şartlarından dolayı çocuklarını kısmen ihmal ve istismar ettiği görülmüştür. Çalışma sisteminin
düzeltilmesi aylık/haftalık nöbet sayısının azaltılması ile çocuklarına verilen önem ve özenin artması hem çocuğa hem de
çocuğun eğitimi okulla yapılan görüşmelerin artması ile çocukla daha fazla ilgi sağlanmış olmalı,
Annelere gerekli zamanlarda eğitimler verilerek; çocuğu ihmal ve istismar etmenin ileri yol açabileceği tehlikeler anlatılmalı,
Annelerin çocuklarına verdikleri önem ve değer arttırılmalı, başta anne olmak üzere çocuğun aile bireyleri ile daha fazla
zaman geçirmesi sağlanarak çocuğun kendine güveni artığı anlatılmalı,
Basit olarak gözüken terlik fırlatmanın bile aslında bir şiddet göstergesi olduğu belirtilmeli,
Araştırmaya bakıldığında annelerin çocuklarına terlik fırlatma, el ile popoya vurma, evde yokmuş gibi davranma ve bağırma çocuklarına uyguladıkları en fazla şiddet göstergesi olarak ortaya çıkmıştır.
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ULUSLAR ARASI HASTALARLA İLETIŞIMDE VERILEN TIBBI TERCÜMANLIK HIZMETININ
HASTA GÜVENLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESI
Tülin Ulutanır ÇAĞLAR1, Burak BOYLAN1, Jasmin İNAL1, Mustafa PEKER1, Pınar Acar ÖZDEM1
Side Özel Anadolu Hastanesi, tulinulutanir@anatoliahospital.com

Ülkemizin önde gelen turizm beldelerinden birinde hizmet veren
Side Özel Anadolu Hastanesi, uluslar arası hastalarla hekimler ve diğer çalışanlar arasındaki iletişim ihtiyacını, ağırlıklı olarak tercüman
istihdam ederek karşılamaktadır. Verilen bu tercümanlık hizmeti ise,
büyük oranda hastanın sağlığını doğrudan ilgilendiren tıbbi tercümanlık niteliğindedir. Ancak hastanedeki tıbbi tercümanlık hizmetinin nasıl ve hangi kurallara uygun olarak icra edilmesi gerektiği
ile ilgili, hasta güvenliği odaklı, kurum ilkelerini de içeren yazılı bir
rehber bulunmamakta, işe yeni başlayan tercümanlara bu konudaki deneyimler, iş başı eğitimleri ile aktarılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı hastanelerde verilen tıbbi tercümanlık hizmetlerinin nitelikleri ve hasta güvenliği açısından yeterliliklerini
belirlemektir. Bu amaçla Side Anadolu Hastanesi’nde yer alan paydaşlardan sağlık hizmeti veren doktorlar ve diğer sağlık çalışanları,
tercümanlık hizmeti alan diğer çalışanlar, hasta ve yakınları, tercümanlık hizmeti veren çalışanlar, çalışmanın katılımcıları olarak yer
almışlardır. Yapılan bu araştırma, uluslar arası hasta güvenliğini
sekteye uğratabilecek durumların ve önleyici /iyileştirici önerilerin
derlenmesi, bu derlemeden faydalanarak oluşturulacak bir “Tıbbi
Tercümanlık Meslek Rehberi” nin içeriğinin belirlenmesi ile sonuçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turistin Sağlığı, Sağlık Turizmi, Tıbbi
Tercümanlık, Uluslar Arası Hasta

STUDY ABOUT THE EFFECTS ON PATIENT’S SECURITY
OF MEDICAL INTERPRETATION SERVICES AS PART
OF THE COMMUNICATION WITH INTERNATIONAL
PATIENTS
SUMMARY:
Side Özel Anadolu Hospital which serves in one of the most popular
tourist area of our country, fulfills the needs of international
patients regarding the communication with doctors and the other
staff, nearly totally with interpreters. The given interpretation
services are mostly medical interpretations directly connected to
the patient’s health. However, there is no written guideline, focused
on patients’ security and also containing the hospital’s principles,
about how medical interpreation has to be performed or the rules
being applied. Beginning interpreters are trained by advanced
interpreters and their experiences.
The aim of this study is to define the character and the qualification
of medical interpretation services in hospitals regarding the patients’
security. For this purpose doctors and other health staff, workers
who use interpretation services, patients and relatives and workers
who give interpretation services working at Side Anadolu Hospital
took place in this study. This research was concluded by defining
the contents of a “Medical Interpretation Guideline” which will be
composed by compiling situations which can compromise patients’
security and preventive/reformative suggestions.
Keywords: Tourists’ health, Health Tourism, Medical
Interpretation, International Patient
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1

SONUÇ VE ÖNERILER
Bu çalışmada toplanan veriler ışığında tespit edilen sorunlar ve farklı çözüm önerileri listelenmiş, ardından çalışmanın
amacına uygun olarak yorumlanmıştır. Tüm anket grupları, tıbbi tercümanlık mesleğiyle ilgili, düzenli olarak seminerler,
toplantılar, eğitimler ve yeterlilik testlerinin gerçekleştirilmesi önerilmiştir. Ayrıca iş yoğunluğu ve stresinin sekteye uğrattığı etkili ve olumlu iletişim ihtiyacı tespit edilmiştir. Kurumda etkili ve olumlu iletişimi hedefleyen çalışmalar planlanmalı
ve sürekliliği sağlanmalıdır.
Çalışma sonucunda ayrıca, göreve yeni başlayan tercümanlar için, tıbbi terimler sözlüğünün de yer aldığı kapsamlı bir işe
uyum rehberinin hazırlanması ihtiyacı doğrulanmıştır. Meslek rehberi içeriği, anketlerle alınan öneriler doğrultusunda
büyük oranda belirlenmiştir. Rehberin hazırlanması için, hekimler, tercümanlar ve sağlıkçıların da bulunduğu bir ekip
kurulmalıdır.
Uluslar arası hasta güvenliğini en üst düzeye taşımak ve yeni tercümanların tıbbi tercümeye hazırlık sürecini kısaltmak
için, medikal tercümanlık yetkinlik kriterleri belirlenmeli, eğitim ve değerlendirme çalışmaları planlanmalıdır.
Sağlık Hizmeti Üzerine Etkileri
Uluslar arası hastalara hizmet veren sağlık kuruluşlarında tıbbi tercümanların işe uyum eğitimleri iş başında gözleme
dayalıdır. Ancak iş başvurusunda değerlendirme testi yapılması, ardından teorik ve uygulamalı eğitimin yürütülmesi ve
dönem dönem hizmet içi eğitimlerin ve yeterlilik testlerinin tekrarlanmasını içeren bir eğitim süreci, sağlık hizmetinde
hasta güvenliğini artıracaktır.

883

POSTER BİLDİRİLER
Bu çalışmanın, aşağıda belirtilen etkinliklere başlangıç niteliğinde olması ve öncelikle ülke turizminde ilk sırada yer alan
bölgemizde, uluslar arası sağlık hizmet kalitesini artırmaya etki etmesi beklenmektedir.
nn Tıbbi Tercümanlık Mesleği’nin tanımlanması,
nn Meslek niteliğinin ve yetkinlik düzeylerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi
nn İşe alım ve performans kriterlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi,
nn Tıbbi tercümanlık çalışma prosedürlerinin standardize edilerek yazılı hale getirilmesi,
nn Tıbbi tercümanlık hizmet içi eğitim dokümanlarının hazırlanması
nn Farklı dillerde, halk tabirlerinin de yer aldığı tıbbi terimler kılavuzu oluşturulması
Elde Edilen Sonuçlar

nn Hizmetteki gecikmelerin ölçülebilir hale getirilmesi amacıyla, “ Tıbbi Tercümanların, Tercüme Alanına Ulaşma
Süresi” gibi bir göstergenin takip edilmeye başlanması
nn Ölçülebilen hizmet gecikmelerine bağlı olarak, tıbbi tercümanlık çalışma düzeninin gözden geçirilmesi,
nn Turizm sezonundaki yoğunluk ve hasta güvenliği göz önünde bulundurularak, telefonda yürütülebilecek tercüme hizmetlerinin neler olabileceğinin belirlenmesi
nn İletişim becerileri konusunda, hekim-sağlıkçı-tercüman-kayıt ve karşılama ekiplerini kapsayan özellikli kurumsal
etkinliklerin planlanması
nn Tıbbi tercümanların işe alım kriterlerinin belirlenmesi ( Mevzuatta, Kamu Hastaneleri’ni kapsayan uygulamada
yer aldığı gibi KPDS/YDS düzeyindeki bir sınavdan son üç yılda en az 60 puan alması ve en az lise mezunu olması
önerilir.)
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Tıbbi tercümanlık mesleğinin prosedürlerinin oluşturulmasında birinci basamak bir çalışma niteliğindeki bu araştırma,
mevcut sorunları ve ihtiyaçları tespit etmeye yaramış ve sonraki basamaklara ilişkin şu yönetimsel kararlara kapı açmıştır:

nn Tercümanların, tıbbi tercümede fiilen görev almaya başlama kriterlerinin belirlenmesi ( Tıpta Uzmanlık Sınavlarının Yabancı Dil Bölümleri düzeyinde kurum içinde yapılacak bir sınavdan geçer not alması, belirlenecek süreyle
gözlemci olması ve işe uyum eğitimini tamamlaması, tıbbi tercümanın tercümeye başlama kriterleri olmalıdır)
nn Tıbbi tercümanlık görev tanımının netleştirilmesi, sınırlarının çizilmesi
nn Tıbbi tercümanların çalışma prosedürleri ve Tıbbi Tercümanlık Meslek Rehberi’nin oluşturulması amacıyla bir
ekip kurulması (Ekipte hekim, sağlıkçı ve tercümanların yer alması, ekibin Kalite Yönetim Birimi ile koordineli
çalışması önerilir)
nn Farklı dillerde Tıbbi Terimler Sözlüğü oluşturulması amacıyla bir ekip kurulması (Ekipte farklı branşlardan hekimlerin ve farklı dillerde tercümanların bulunması önerilir)
nn Bu ekibin, branşlara göre en sık kullanılan tıbbi terimlerin farklı dillerdeki listesinin çıkarılması için hekim ve tercümanlara yönelik veri toplama çalışmasını yürütmesi
Öte yandan bu araştırma, uluslar arası hasta güvenliğini sekteye uğratabilecek durumların ve önleyici /iyileştirici önerilerin derlenmesi, bu derlemeden faydalanarak oluşturulacak bir “Tıbbi Tercümanlık Meslek Rehberi”nin içeriğinin belirlenmesi ile sonuçlanmıştır. Hazırlanacak rehberin içeriği, Tablo 10’da sunulmuştur.
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SAMSUN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI TOPLUM RUH
SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE DİŞ TARAMA VE TEDAVİ
PROGRAMLARI
Dursun MEHEL1 , Mehmet ÇELEBİ2 , Arzu YALÇINKAYA2
Samsun Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, doktormehel@gmail.com
Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı, drmehmetcelebi@hotmail.com

1

1960 yıllarında İtalya’dan başlayarak tüm dünyaya yayılan, ağır
ruh sağlığı olan hastaların yaşadığı ortamda tedavilerinin yapıldığı,
toplum temelli ruh sağlığı modeli benimsenmiştir. Ruh Sağlığı Hizmetlerini geliştirmek ve kalitesini artırmak amacıyla ülkemizde de
birtakım faaliyetler yapılmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığı 2006
yılında “ Ulusal Ruh Sağlığı Politika Metni” kabulü sonrasında, 2011
yılında “Ulusal Ruh Sağlığı Eylem planı “ile Ruh Sağlığı Hizmetleri yeniden yapılandırılmıştır. Bu modelin ilk basamağı olarak da Toplum
Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) açılmış, ülke genelinde yaygınlaşmış
ve sayıları artmıştır.
Ağır psikiyatrik bozukluğu olan kişiler bakıma ihtiyaç duymaktadır.
Hayatlarını sürdürmede ailelere bağımlı olarak yaşamak zorunda
kalmaktadır. Bu da aileye ekonomik ve sosyal yük getirmektedir.
Hastaların çevresiyle iletişimde güçlük yaşamaları toplumdan dışlanmalarına neden olmaktadır. Uygun rehabilitasyon teknikleriyle
desteklendiklerinde toplumsal ilişki, sosyal becerileri, öz-bakımlarını
sürdürmelerinde olumlu gelişmeler gözlenmektedir.
TRSM’lerden hizmet alan ağır psikiyatrik bozukluğu olan kişilerin
topluma uyumunu, kendi öz bakım farkındalıklarını ve fiziksel sağlıklarına dikkatlerini artırmak amacıyla 2015 yılı Şubat ve Mart aylarında Samsun İli Kamu Hastaneler Birliğine bağlı üç Toplum Ruh
Sağlığı Merkezlerinde (Pelitköy, Gazi, Bafra Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri) “Ağız ve Diş sağlığı Eğitim ve Farkındalık Günleri” düzenlendi.
Uygulama sonunda danışanlar, hastalık belirtilerinden sosyal geri
çekilme (insanlardan kaçma, kalabalık ortama girmek istememe
vb.) problemleri ile baş edebileceklerini öğrenmişlerdir. Bir kurum
desteği almak ailelerin motivasyonların da artış gözlenmiştir. Hastalar Ağız ve Diş sağlığı önemi, diş fırçalama, diş tedavilerini yaptırma
konularında farkındalıkları artmıştır.
Anahtar Kelimeler: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Ağız ve Diş
Sağlığı, Danışan

ORAL AND DENTAL HEALTH EDUCATION AND
DENTAL SCANNİNG AND PROGRAMS IN THE
COMMUNİTY MENTAL HEALTH CENTERS UNDER
SAMSUN PUBLİC HOSPİTAL ASSOCİATİON GENERAL
SECRETARY
SUMMARY
Starting from Italy in 1960’s spread throughout all the world,
treatments of the patients with severe mental illness is performed in
their environment, community based mental health model has been
adopted. Also in our country, to develop and to improve quality of
mental health services, was begun to perform a number of activities.
In 2006, The Ministry of Health after the acceptance of “National
Mental Health Policy Text” and in 2011, with “National Mental Health
Action Plan” the mental health services was restructured. In first step
of this model, The Community Mental Health Centers (CMHC) had
established, spread throughout the country and numbers’ increased.
People with severe psychiatric disorders need care. Maintaining
their life dependent on their family. This brings economic and social
burden to the family. Having difficulties in communicating patients
with the environment causes excluding from the community. If they
are supported by appropriate rehabilitation techniques positive
developments can be observed in social relations, in social skills, in
maintaining their self-care.
To the people, who gets service from CHMC, with severe psychiatric
disorders with the aim of increasing their harmony of society, their
awareness of self-care and their attention to their physical health
in 2015, February and March in three Community Mental Health
Centers (Pelitköy, Gazi, Bafra Community Mental Health Centers)
that connected to Samsun City Public Hospitals Association, “Oral
and Dental Education and Awareness Days” was held.
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At the end of application, clients have learned that can cope with the
problems of social withdrawal (escape from the people, do not want
to go to crowded places, etc.) from the symptoms of the disease.
Getting a support from an institution an increase in motivation
of the families has been observed. The awareness of the patients
has increased the importance of the issues taking oral and dental
health, tooth brushing, dental care.
Keywords: Community Mental Health Centers, Oral and Dental
Health, Client

SONUÇ
Yapılan çalışma sonucu danışanların sosyal işlevselliği, sorun çözme, baş etme, kendine güven duyma, iletişim becerilerinde ilerleme görüldü. Bu çalışmanın ilk aşamasını oluşturmakta danışan ve hastalara farkındalığın artması amaçlanmaktaydı. Bundan sonraki aşamalarında TRSM ekibi bireysel farklılıklar göz önünde alınarak, kişiye özel bakım planlarını oluşturacaktır. Bireysel durumlarına göre diş tedavilerine kendi istekleri ile bir yakını refakatinde veya tek başına
gidebilecek bir duruma gelinceye kadar süreç devam edecektir. Bu çalışmanın olumlu etkileri uzun zamanda daha iyi
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gözlenecektir. Toplum Temelli Ruh Sağlığı modelinin yapılanması ülkemizde devam eden bir süreçtir. Toplum Ruh Sağlığı
Merkezlerinin sayısı ülkemizde artmaktadır. Danışanların tedavilerinin takip edilmesi, hastaların belirtilerin erken tanısı,
sosyal işlevsellik ve özgüvende artış, bakım verenin yükünün azalması, tedavi maliyetini azaltıcı gibi pek çok yararları
vardır. Dünya Sağlık Örgütünün “Herkes İçin Sağlık” yaklaşımına göre, Sağlık Hizmeti hakkaniyetli ve eşit olarak herkesin
hakkıdır.
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KLİNİK BAKIM HASTALARININ SAĞLIK HİZMETİ KULLANIM KÜLTÜRÜNÜN
BELİRLENMESİ (DEVLET HASTANESİ, ÜNİVERSİTE HASTANESİ VE BİR ÖZEL HASTANE
ÖRNEĞİ)
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CLINICAL CARE PATIENTS, DETERMINATION OF USE
OF HEALTH SERVICES CULTURE (STATE HOSPITAL,
Yaşam kalitesinin sağlıkla ilgili parçasını maksimize etmek sağlık
UNIVERSITY HOSPITAL AND A PRIVATE HOSPITAL)
bakım sistemlerinin görevidir. Dolayısıyla sağlık hizmetleri insan
sağlığının korunup geliştirilmesi için gerekli bileşenlerden sadece SUMMARY
bir tanesi olup, oldukça önemli bir role sahiptir. İnsanlar sağlıkları
sayesinde bulundukları çevreye uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürebilirler. Sağlıklı olma isteği insanlarda arayışların oluşmasına
neden olmuştur. Arayış biçimleri toplumların özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Tedavi biçimleri de bu farklılıklar çerçevesinde
değişmektedir.
Bu araştırmada; klinik bakım hastalarının, sağlık hizmeti kullanımında etkisi olan faktörlere ilişkin durumların belirlenmesi amaçlanmış, bu sonuçların, Ülkemizde, sağlık hizmeti kullanım kültürünü
anlamamızda yarar sağlayacağı düşünülmüştür.
2014 Yılı Ocak Ayında, Mersin İlinde bulunan, bir Devlet Hastanesi,
Üniversite Hastanesi ve Özel bir Hastanede klinik hizmeti alan 199
hastaya, 3 bölüm halinde toplam 49 sorudan oluşan anket uygulaması yapılmıştır.
Sağlık hizmeti kullanım kültürünün oluşmasında, hizmet sunumunda etkinliğin sağlanmasında, öncelikle sağlık hizmetinin nitelik ve
niceliğinin arttırılması, toplumun klinik bakım kalitesi hakkında farkındalığının oluşturulması ve eğitimlerin sürdürülebilmesi önem arz
etmektedir. Unutulmamalıdır ki; sağlıklı insan, sağlıklı bir toplum
demektir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sağlık hizmeti, Hastalık, Kültür

To maximize the health-related quality of life part of it is the duty of
health care systems. Therefore, health care components necessary
for the maintenance and improvement of human health is only one
of the very important role. People can adapt to their environment
due to health and can survive. In healthy people, the desire has led
to the formation of the quest. Seeking formats vary according to the
characteristics of the society. Forms of treatment in accordance with
this difference varies.
In this research; clinical care of patients, we purposed to identify the
cases connected to factors that influence the use of health services
and considered that these conclusions will provide us with benefit to
understandthe culture of health service utilization in our Country.
In January of 2014, located In Mersin, a State Hospital, University
Hospital and a private clinic in the hospital service area of 199
patients, 3 sections, consisting of a total of 49 questions in the
survey.
Health service use in the creation of culture, primarily in providing
health care service delivery in the event of increase of quality and
quantity, the creation of awareness about the quality of the society’s
clinical care and training are important to maintain. It should be
noted that; healthy people in a healthy society.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Sağlık, hak ve yükümlülükler açısından ele alındığında, toplumsal bir müdahale alanı oluşturur. Evrensel insan hakları
arasında, öncelikli sırada yer alan en temel haklardandır. Hastalık da sosyokültürel ve psikolojik unsurlar içerir. Dolayısıyla hastalığın da toplumsal boyutu bulunmaktadır. Bireydeki organik ve patolojik bozukluk yalnız onu değil çevresini
de etkiler. Bu etkileşim, geçmiş yaşama, kültür düzeyine, etnik kökene, eğitime, dinsel bağlılığa, sosyalizasyon sürecine,
göre farklılık gösterir.
Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için sosyoekonomik, biyolojik ve fizyolojik çevre koşullarının
olumlu yönde düzenlenmesi, zarar verici etmenlerin ortadan kaldırılması, bireylerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi ve bunun için gerekli koşulları yerine getirmelerinin sağlanması ve tıbbi yöntemlerin uygulanması oldukça
önemlidir. Dolayısıyla sağlık hizmetleri insan sağlığının korunup geliştirilmesi için gerekli bileşenlerden sadece bir tanesi
olup, oldukça önemli bir role sahiptir (ÇEZİK, F.L., 2015)
Araştırmamızda, hastaların acil olmayan sağlık sorunları olduğunda, gittikleri sağlık kurumunu tercih etme nedenlerinin
başında güven duygusunun geldiği sonucuna dayanarak başvuracakları sürekli bir sağlık kaynaklarının bulunmasının,
hastalarda güven duygusu oluşturduğu, sürekli bakım kaynağına sahip olan birey sayısının artmasında kaliteli, etkili,
verimli ve hakkaniyetli hizmet sunumunun etkili olacağı düşünülebilir.
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Hastaların acil sağlık sorunlarında ilk tercih ettikleri sağlık kurumunun hastane acil servisleri olduğu anlaşılmıştır. Acil
bir sağlık sorununda acil servise başvurma bilincinin gelişmesi ile erken müdahale sonucunda ölümlerin ve sakat kalma
durumlarının oranında azalma olacaktır. Bu bilincin daha da geliştirilmesi halk eğitimleri ile sağlanabilir. Halk eğitimleri,
hastaların acil durumlarında hastane acil servislerine başvurma bilincini geliştirmesinin yanında, hangi durumların acil
olduğu ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerini doğru kullanma bilinçlerini geliştirebilir. Böylece acil olmayan durumlarda, gereksiz
çağrıların ve acil durum dışında acil servise başvuruların sayısında azalma sağlanabileceği gibi acil servisler amacı dahilinde hizmet verebilecektir. Özveri ile çalışan sağlık personellerinin de iş yükünün azalması ile fizyolojik ve psikolojik açıdan
daha rahat hizmet vermelerine olanak sağlanabilecektir.

Hastaların Sağlık hizmetlerine ulaşmada %58,8 (n=117) zorluk yaşamadıklarını, belirtmelerinin yanı sıra randevunun
uzun süreye verildiğini ifade eden %22,6 (n=45), hastalarında sayısı dikkat çekmektedir. Bu Ülkemizde uygulanan sağlık sisteminin dünya ülkeleri seviyesinde hatta bazılarından daha da önde olması ile çelişki yaratacak bir sonuçtur. Bu
nedenle de İl sağlık yöneticilerinin randevularla ilgili olarak inceleme yaparak çözüm üretme ve iyileştirme konusunda
çalışmalarının faydalı olacağı düşünülmektedir.

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Yapılan çalışmada hastaların %94,5’nin sosyal güvencesinin SGK kapsamında olanlardan meydana geldiği bulunmuştur.
Bu da “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” kapsamında gerçekleştirilen, Sosyal Güvenlik Reformu ile sosyal güvence kapsamına
alınan bireylerin sayısında oldukça fazla bir artış olduğunu göstermektedir. Hastaların, sosyal güvencesi olmadığı halde
ya da katkı payları nedeni ile muayene olmak için sağlık kurumuna gitmemek gibi bir davranışta bulunmadıkları anlaşılmıştır, Hastaların sosyal güvenliği olmasa dahi hastanelerde bakımlarının sağlanmasında, Sosyal güvenlik mevzuatında
yapılan reformun etkili olduğu düşünülmektedir.

Herhangi bir sebeple son bir yıl içerisinde bir sağlık kurumuna 8 defadan fazla başvuru yapıldığı görülmektedir. Bu oranın
sağlık hizmetlerine ulaşmada zorluk yaşanmadığının göstergesi olmasının yanı sıra etkin tedavi sağlanamaması, tedavi
sürecinin uzaması, yanlış ve gereksiz ilaç kullanımına neden olan hastalık dışında fizyolojik ağrı vb şikâyeti ile sadece reçete yazdırma ve evde ilaç bulundurma alışkanlığından kaynaklanabileceği konuları önemle değerlendirilmelidir. Ayrıca
klinik bakım alan hastaların ve yakınlarının, ilaçların yan etkileri konusunda bilgilendirilmesinin son yıllarda ülkemizde
“Akılcı İlaç Kullanımı” konusunda yapılan etkili çalışmalara, halk ve hasta eğitimleri kapsamında destek olarak, fayda sağlayabileceği düşünülmektedir.
Devletin uygulamış olduğu sağlık politikası gereği, hastalar hastaneye başvurduklarında bilgilendirilmektedirler. Ancak
araştırmaya katılan hastalar bilgilendirmenin yeterli olmadığını ifade etmişlerdir. Hastaların bilgilendirme konusunda
neyi talep ettikleri araştırılmalı, asimetrik bilgi ve iletişim konuları üzerinde durulmalıdır (ÇEZİK, F.L., 2015).
Fizyolojik herhangi bir problem söz konusu olduğunda kadın ve erkek hastaların şifacılara başvurdukları ve koca karı
ilaçları denilen maddeleri kullandıkları anlaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Geleneksel, Tamamlayıcı ve
Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı’nın çalışmaları ve 27 Ekim 2014 tarih, 29158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” ile halk arasında şifacı olarak bilinen ehliyetsiz kişilerce
yapılan, sağlığı tehdit eden uygulamaların önüne geçilebilecektir. Böylece, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp ile
ilgili uygulamalar, ruhsatlı, denetimi ve izlenmesi sağlanabilen yerlerde, sertifikalı sağlık personellerince yapılabilecektir.
Hastalar ağır sağlık sorunlarında zaten hastaneleri tercih etmektedirler. Ülkemizde dini inançların çok yüksek olması
nedeni ile insanlar dini gerekleri yerine getirdiklerinde bunun sağlıkları açısından hem ruhsal hem de bedensel faydalarının olduğunu düşünmektedirler. Halkın dini hurafeler ve neden olabileceği sağlık sorunları ile ilgili halk eğitimleri ile
bilinçlendirilmesi sağlanabilir.
İnsanlarımızın en büyük ihmallerinden birisi de artık hareket edemeyecek duruma gelecek şekilde hastalandıklarında
sağlık kuruluşlarına başvurmalarıdır. Sağlık kontrolü bilincinin geliştirilmesi sağlık yöneticilerinin, üzerinde daha fazla
hassasiyet göstermeleri gereken bir konudur (ÇEZİK, F.L., 2015).
Hastanelerde hizmet alımı yolu ile temizlik hizmetlerinin, gereği gibi yapıldığı, yataklı hasta servislerinde hastane kurallarının uygulanmasının sağlanması ile sessiz ve sakin bir ortamın oluşturulduğu, güvenliğin yine hizmet alımı ile en üst
düzeyde sağlandığı düşünülmektedir. Hastaların ilaç tedavilerinde, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçen sistemlerin
kullanılması ile ilaç kullanımının yerinde ve zamanında yapıldığı, ilaç verilmeden önce hastanın ilacın ne için olduğu
konusunda bilgilendirildiği ancak yan etkileri konusunda bilgilendirilmediği anlaşılmıştır. Hastaya verilen ilacın ne için
olduğu konusunda bilgilendirilmesi sırasında, oluşabilecek yan etkiler konusunda da kısa bir bilgilendirme hastayı ya da
hasta yakınını sadece o anda değil “Akılcı İlaç Kullanımı” ile ilgili tutum ve davranış biçimi oluşturma açısından da faydalı
olacağı düşünülmektedir. Sağlık personellerinin bilgi paylaşımı ve bilinçlendirme eğilimleri, hastalar ve hasta yakınlarına
kendilerini değerli hissettirebilecektir.
Mersin İli’nde, sağlık hizmeti kullanımında olumlu gelişmelerin yaşandığı, sağlıkla ilgili değişimlere uyum sağladığı, toplumsal değişim sürecinde sıkıntılar yaşanmasına rağmen, göç ile gelen vatandaşların ve diğer ülkelerden gelen insanların
sağlık bakım sistemine en iyi şekilde uyum sağlaması için çaba sarf edildiği, münferit olaylar dışında Mersin İli’nde yaşayan halkın sağlık hizmetlerini, erişilebilir, kaliteli ve uygun bir şekilde kullandıkları anlaşılmıştır.
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BİR DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Banu KARAHAN1, Dilek OLUT1
İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, banukarahan05@gmail.com

1

Bu çalışmada, sağlık kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
tarafların (devlet, işveren ve çalışanlar) yükümlülüklerini ne ölçüde
yerine getirdiğinin, çalışanlar tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi,
hangi alanların geliştirilmeye açık olduğunun belirlenmesi ve sağlık
kurumlarında çalışanların maruz kaldıkları mesleki risk ve tehlikelerin saptanması, saptanan risk ve tehlikelerin iş sağlığı ve güvenliği
açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
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ÖZET

İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde yapılan tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmaya, araştırmaya katılmayı kabul eden
196 tane hastane çalışan personeli dahil edilerek, geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmış, 46 ifadeden oluşan “İş Sağlığı ve Güvenliği
Değerlendirme Ölçeği” uygulanmıştır.
Katılımcıların 160’ının (%81,6) en az 1 tehlike ve riske maruz kaldığı, 36’sının (%18,4) ise hiçbir tehlike ve riske maruz kalmadığı belirlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin değişik kaynaklardan
(devlet, işveren, çalışan) yönetildiği ve önem derecesinin çalışanlar
tarafından farklı algılandığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı, Güvenlik, İş sağlığı ve güvenliği

WORKING IN A STATE HOSPITAL INVESTIGATION OF
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ON THE VIEWS
SUMMARY
In this study, health care, occupational health and the parties
related to security (government, employers and employees)
that fulfills the extent of its obligations, separate evaluation by
employees, is determined to be open to development which fields
and professional risks to those working in health institutions and
determining the hazards identifiedIt aimed to evaluate the risks and
dangers in terms of occupational health and safety.
Izmir Alsancak Nevvar Salih İşgören State Hospital made this
descriptive study, by including the participation of accepting 196
one hospital personnel to investigate the validity and reliability
analysis was conducted, consisting of 46 phrases “Occupational
Health and Safety Assessment Scale” was applied.
160 of the participants (81.6%) had at least one exposure to hazards
and risks, of 36 (18.4%) if it is determined that no hazard and risk
exposure. Occupational health and safety measures from different
sources (government, employers, employees) managed and it was
determined that perceived by employees of different severity.
Keywords: Occupational Health, Safety, Occupational Health and
Safety

SONUÇ
Araştırmamız sonucunda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin değişik kaynaklardan yönetildiği ve önem derecesinin çalışanlar tarafından farklı algılandığı belirlenmiştir.
İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında; bekarlar eğitimin daha etkili olduğunu düşünürken; destek hizmetleri birimlerinde çalışanlar eğitiminin, çalışan yükümlülüğünün ve genel olarak iş sağlığı ve önemlerinin daha etkili olduğunu düşünmektedir.
İlköğretim mezunları, lisans ve lisansüstü eğitim mezunlarına göre, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında işverenin
yükümlülüğünün daha önemli olduğunu düşünürken, kadınlar erkeklere göre iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında
çalışan yükümlülüğünün daha etkili olduğunu düşünmektedir.
Son 6 ay içinde iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden risk ve tehlikeler ile karşılaşma durumları incelendiğinde, katılımcıların
160’ının (%81,6) en az 1 tehlike ve riske maruz kaldığı belirlenmiştir.
Hastane çalışanları tarafından sözel veya fiziksel şiddete maruz kalanlar; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında çalışan
yükümlülüğünün, kemoterapik ilaçların olumsuz etkilerine maruz kalanlar ise, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve genel olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin daha etkili olduğunu düşünmektedir.
Hastanede hastalar ve hasta yakınları tarafından sözel veya fiziksel şiddete maruz kalmayanlar; iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanmasında devletin yükümlülüğü, işveren yükümlülüğü ve iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin daha etkili olduğunu düşünmektedir.
Sağlığınızı olumsuz etkileyen boyun, bel, omuz veya kol ağrısı yaşamayanlar ve uykusuzluk problemi çekmeyenler; iş
sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında devletin yükümlülüğünün daha etkili olduğunu düşünmektedir.
HIV enfeksiyonuna ve radyoaktif maddeye maruz kalmayanlar; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin daha etkili olduğunu düşünmektedir
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İşte ergonomik nedenlerden dolayı yaralanmayanlar (kayma, çarpma, düşme vb) ve psikolojik rahatsızlık yaşamayanlar;
iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında devletin yükümlülüğü ve işverenin yükümlülüğünün daha etkili olduğunu düşünmektedir.
Hiç meslek hastalığı teşhisi konmayanlar; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında devletin yükümlülüğünün daha etkili
olduğunu düşünmektedir.
Yeme bozukluğu yaşamayanlar ve çalışma arkadaşlarınızla ekip çalışması problemi yaşamayanlar; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında devletin yükümlülüğü, işverenin yükümlülüğü, çalışan yükümlülüğü, genel olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin daha etkili olduğunu düşünmektedir.
Latex eldivenlerden dolayı deri ile ilgili sağlık problemi yaşamayanlar; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında devletin
yükümlülüğü ve işverenin yükümlülüğünün daha etkili olduğunu düşünmektedir.

Anestezik gazlardan dolayı sağlık problemi yaşamayanlar; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında devletin yükümlülüğü,
işverenin yükümlülüğü ve çalışan yükümlülüğünün daha etkili olduğunu düşünmektedir.
Periyodik portör muayenesi olmayanlar eğitimin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında daha etkili olduğunu düşünürken; Bu işe girerken işe giriş sağlık raporu alanlar işveren yükümlülüğünün daha etkili olduğunu düşünmektedir.
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Tıbbi gazların olumsuz etkilerine maruz kalmayanlar; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında devletin yükümlülüğü işverenin yükümlülüğü ve genel olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin daha etkili olduğunu düşünmektedir.
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Yüksek etkili dezenfektanlar nedeniyle solunum problemi yaşamayanlar; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin daha etkili olduğunu düşünmektedir.
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TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN PERFORMANSA ETKİSİNİN HEMŞİRELERCE ALGILANIŞI
(MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÖRNEĞİ)
Nebahat ÇAKMAK1, Fatma Leyla ÇEZİK2, Songül YİĞİT3, Erdinç ÜNAL4
Mersin Silifle Toplum Sağlığı Merkezi (Hemşire), nebahatcakmak@hotmail.com
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Özel Sağlık Hizmetleri Şb. Müdürlüğü, (Sağl. Tekn.), leylaaltay@hotmail.com.tr
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Adana Kozan Devlet Hastanesi, (Hemşire), songulyigit01@gmail.com
4
Okan Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, (Öğretim Üyesi), erdinç.unal@okan.edu.tr
1

ÖZET
Günümüz rekabet koşullarında, işletmelerin hayatta kalabilmeleri
ve başarılı olabilmeleri, kaliteyi arttırmak, maliyetleri düşürmek ve
müşteri tatminini ön planda tutmaya bağlı bulunmaktadır. Toplam
Kalite Yönetimi (TKY), işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri ve tüketici memnuniyetini sağlayacak bir yönetim modeli olarak geliştirilmiştir. Bu çalışmada toplam kalite yönetiminin performanslarına
etkilerinin hemşirelerce nasıl algılandığının ortaya konulması amaçlanmıştır.
01-04 Mart 2016, Antalya
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2

Araştırmanın evrenini Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde çalışan
50 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 42 hemşire
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Ankette çıkan sonuçların analizi için excel, SPSS programlarından yararlanılmıştır. Veri analizinde frekans ve yüzde değerler
kullanılmıştır ve ayrıca Pearson Korelasyon Analizi yardımıyla çözümlemeler yapılmıştır.
Çalışma sonucunda, cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve toplam çalışma
yılına bağlı olarak TKY algılarının farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Yine araştırmanın sonucunda, TKY uygulamalarının hemşirelerin
motivasyonu artırdığı ve performansı olumlu etkilediği algısında
oldukları saptanmıştır. TKY gereğince yöneticilere verilen eğitimler
çalışanlara olumlu yönde yansımaktadır. Çalışmadan elde edilen
bulgulara göre hemşireler TKY uygulamasının yararlı olduğunu düşünmekte ve uygulamanın yapılmasından memnun durumdadır.
Bunun yanında hemşirelerin TKY’nın yarattığı performans artışının
ücretlere yansımamasından şikayetçi oldukları da görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: TKY ve hemşire, Ağız diş sağlığı hizmetlerinde
kalite uygulaması

NURSES PERCEPTION OF THE IMPACT ON THE
PERFORMANCE OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT
SUMMARY
In today’s competitive conditions, being ablestruggle for existence
of organizations and be successful depends on increasing the
quality,decreasing the cost and keeping consumer pleasure in the
foreground.Total Quality Managment (TQM) in today’s competetive
conditions, has been developed as a managment model to struggle
for existence of organizations and to provide consumer pleasure.
İn this study it is aimed to show how the nurses sense the effects of
total quality managment on their performans.
The field of research constitues 50 nurses who work in Mersin oral and
Dental Health Center. The sample of research has been constitued
42 nurses. Survey sheets have been used as data gothering process.
Time,finansal problems, reluctance of the nursesara the determiners
of the sample. The analysis of the results coming out of the survey
has been analyzed by helping excel, SPSS programmes and Pearson
Korelasyon analysis.Frequency modulation and percentage value
are used in data analiysis.
As a result of the study it is observed that the perception of TQM
doesn’t change according to the factors like sex, age,education and
total working years;yet , at the end of the research it is obseved
that the praktises of TQM increase the nurses motivation and effect
the performans positively. According to TQM, the education given
to the managers reflect to the workers positively. According to the
data, Nurses think that TQM practice which is put into practice.
Furthermone itis seen that nurses complain the salory which isn’t
effected from their quality performance created by Total Quality
Managment.
Keywords: TQM and nurses, Quality in oral and dental health

SONUÇ VE ÖNERİLER
Genel olarak çalışmanın sonucunda, değişen kalite anlayışının hemşirelerin üzerinde olumlu bir etki yarattığını, hemşirelerin mesleki anlamda motivasyon ve performanslarına üzerine etkisinin olumlu olarak algılandığı ve yansıdığı sonucuna
varılabilmektedir. Bu sonuçlara yol açan TKY uygulaması hemşirelerce olumlu algılanmaktadır. Hemşireler, TKY uygulamasının işlerini kolaylaştırdığını, performansını artırdığını ve işlerinde kendilerini daha güvende hissettirdiğini düşünmektedir.
Kalite, anlamı ve önemi değişen bir olgu olarak artık bütün işletmelerin yaratmak zorunda olduğu bir değerdir. Ancak günümüz müşterilerinin kalite algısı geçmişin algısından farklıdır ve çok çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. Bu yüzden artık
kaliteyi geçmişteki denetim odaklı kalite anlayışı ile yaratmak mümkün değildir. Artık kalitenin daha üretimin planlanmasından itibaren yaratılması ve üretim süreçlerinin bütününde göz önünde tutulması gerekmektedir. Bu da TKY anlayışına
uygun olarak sürekli iyileştirme, takım çalışması ve bütün çalışanların başından sonuna bütün süreçlere bir koordinasyon
içinde katılması ile mümkündür. Bu şekilde kalite işletmede bir kültür halini alırken hata yapma oranı düşer ve müşteri
memnuniyetini sağlayabilecek bir kalite örgütün bütünü tarafından yaratılmış olur.
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Sağlık hizmetlerinde kaliteye ulaşabilmek için sistemin en önemli yapıtaşlarından birisi olan hemşirelerin iş tatmini ve
yaşadıkları memnuniyet büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın bulgularından hareketle, hemşirelerin kendilerini geliştirmesine de önemli katkıları olan TKY uygulamalarının sağlık kurumunun tamamını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesinin gerektiği düşünülmektedir. TKY uygulamalarının daha iyi sonuç verebilmesi ve hemşirelerin bu uygulamaların
çıktılarından yararlanabilmesi için aşağıdaki hususlara özen gösterilmesi gerekmektedir;
nn Çalışan güvenliğine yönelik önlemler geliştirilmeli,
nn Çalışanların performansa göre ücretlendirilmesi için çözümler bulunmalı, performans artışları ücretlere yansıtılmalı,
nn Ödüllendirme mekanizması iyi işletilmeli,
nn Çalışanların karşılaştıkları sorunları paylaşabilmesi ve üstlerine kolaylıkla iletebilmesine imkan sağlanmalı,
nn Çalışanların kendilerini güvende hissetmesi sağlanmalı,
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nn Eğitim sadece astlara değil üstlere de verilmeli, üstlerin de gerek iş gerekleri gerekse TKY’nin yararları konusunda
kendini geliştirmesi sağlanmalıdır.
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nn TKY uygulamaları konusunda çalışanlar bilgilendirilmeli ve TKY’nin sisteme ve çalışanlara sağlayacağı faydalar
anlaşılır bir şekilde açıklanmalı,
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İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi”, Sağlıkta Performans ve
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SAĞLIK BAKIM KALİTESİNİN YATAN HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ (ADANA
KOZAN DEVLET HASTANESİ)
Songül YİĞİT1, Fatma Leyla ÇEZİK2
Adana Kozan Devlet Hastanesi, songulyigit01@gmail.com
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Özel Sağl. Hizm. Şb. Md’ğü, leyla_altay@hotmail.com.tr
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HEALTH CARE PATIENTS EFFECTS ON THE QUALITY OF
SATISFACTION (ADANA KOZAN STATE HOSPİTAL)
Sağlık hizmeti, insan yaşamının sürdürülmesinde ve yaşam kalitesinin arttırılmasında özel bir öneme sahiptir. Sağlığın bakımı ve kalite SUMMARY
düzeyi, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin de bir göstergesi olarak görülmektedir. Bu nedenle sağlık sektöründe hizmetin bir bütün olarak
iyileştirilmesi temel amaç olmalıdır. Ülkemizdeki sağlık kurumlarının küresel rekabette yerini alabilmesinin yolu, hizmette kalitenin ve
müşteri memnuniyetinin üst seviyede tutulması ile öngörülmektedir.
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ÖZET

Bu çalışmada araştırmanın teorik alt yapısını oluşturan kalite,
sağlık bakım kalitesi ve hasta memnuniyeti kavramları üzerinde
durulmuştur. Çalışmanın amacı; yatan hasta memnuniyetini etkileyen etkenleri tespit etmek, yatan hastaların yaşadığı problemleri
inceleyip, çözüm yolları bulmaktır. Sağlık bakım kalitesini en etkin
biçimde uygulayarak, yatan hasta memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışanlara ve yöneticilere rehber olma niteliği taşımaktadır.
Sağlık hizmetlerinde kalite uygulamaları ve hasta memnuniyetinin sağlanması, kaynakların verimli kullanılması ve çağdaş hizmet
sunumunun yakalanması açısından bir gerekliliktir. Sağlık bakım
kalitesini, hastaların ve hizmet sağlayıcıların iletişim halinde değerlendirmeleri yönetimin sonraki uygulamalar için karar almasını,
güçlü ve zayıf yönlerini görmesini sağlayacaktır. Sağlık işletmelerinin
rekabet üstünlüğü kazanabilmeleri ve sürekliliği için hizmet kalitesinin tanımlanması, ölçülmesi ve bu doğrultuda hizmet kalitesinin
geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmeti, Hasta memnuniyeti, Sağlık
bakım kalitesi.

Health care, human life in maintaining and enhancing the quality
of life has a special significance. Health care and the quality level,
countries are seen as an indicator of the level of sophistication. For
this reason, improving the service in the healthcare industry as
a whole should be the main purpose. Health institutions in our
country the way she can take its place in the global competition, the
service quality and customer satisfaction is estimated with respect
to high level.
In this study, theoretical research of the substrate of the quality,
health care quality and patient satisfaction concepts are
emphasized. The aim of the study; to determine the factors affecting
the satisfaction of inpatients, inpatients of problem is to find
ways to review the solution. Health quality of care most effectively
by applying, Inpatient satisfaction increase for employees and
managers to be the Guide.
Quality in health care applications and efficient use of resources,
ensuring patient satisfaction and contemporary service delivery
in terms of capture is a requirement. Health quality of care,
patients and service providers to communicate the decision to the
next administration, applications of assessment, strengths and
weaknesses will allow him to see.
Health enterprises ‘ competitive edge in defining quality of service
for makers and continuity, measuring and improving the quality of
service is of great importance in this regard.
Keywords: Health care, Patient satisfaction, Health care quality.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sağlık hizmetlerinde kalite uygulamaları ve hasta memnuniyetinin sağlanması, kaynakların verimli kullanılması ve çağdaş
hizmet sunumunun yakalanması açısından bir gerekliliktir. Unutulmamalıdır ki; sağlık hizmetlerinin kullanımı hizmeti
sunan taraf ile hizmeti alan tarafın özellikleri uyuştuğu zaman etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmektedir.
Sağlık bakım kalitesini, hastaların ve hizmet sağlayıcıların iletişim halinde değerlendirmeleri yönetimin sonraki uygulamalar için karar almasını, güçlü ve zayıf yönlerini görmesini sağlayacaktır.
Sağlık işletmelerinin rekabet üstünlüğü kazanabilmeleri ve sürekliliği için hizmet kalitesinin tanımlanması, ölçülmesi ve
bu doğrultuda hizmet kalitesinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Araştırmamızda “Sağlık Bakım Kalitesinin Yatan Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkileri” konusunda, bakım hizmetleri sunumu ile ilgili algıların hastane açısından risk oluşturmadığı ancak hastalar memnuniyetlerini her ne kadar olumlu ifade
etmiş olsalar da, hayır ve kısmen olarak cevap veren hastaların nedenleri araştırılmalı eksiklikler ile ilgili olarak, iyileştirme ve yenilik anlamında yapılabilecekler, alınacak önlemler hastane yönetimince tartışılmalıdır. Sağlık bakım kalitesi
ile ilgili olumlu algılamada ne kadar başarı sağlanırsa, aynı sağlık kurumunu tercih etmeye bağlı olarak, sürekli bir sağlık
kaynakları olması hastalarda güven duygusu oluşturacaktır. Yakınlarına ve tanıdıklarına tavsiye etme bir sağlık kurumu-
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nun prestiji açısından düşünüldüğünde en doğru ve geçerli tanıtımdır. Sağlık Hizmetlerinin yapısı gereği yüksek memnuniyetin sağlanması zordur ancak imkânsız değildir. Kararlı, tutarlı, eğitimli ve inanan bir ekip çalışması ile Sağlık Bakım
Kalitesinin daha da üst seviyelere ulaşması mümkün olacaktır.
Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesinde, doğru projeksiyonların belirlenerek, sağlık politikalarının oluşturulmasında yol gösterici olacaktır. Ayrıca topluma sağlıklı ve huzurlu bir ortam sağlayarak, yaşam kalitesini arttırmada olumlu yönde katkı sağlayacaktır.
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TEKNOLOJİ KULLANIM DÜZEYLERİ DEĞERLENDİRMESİ: EBYS ÖRNEĞİ
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THE EVALUATION OF USE LEVEL OF TECHNOLOGY
OF BOLU PROVINCIAL HEALTH DIRECTORATE’S
Bu çalışmanın amacı; Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı MüEMPLOYEES AND PUBLIC HEALTH DIRECTORATE’S
dürlüğü’nde görev yapan EBYS kullanıcısı personelin “Teknoloji
EMPLOYEES: EDMS EXAMPLE
kullanım düzeylerini ölçmek ve Bakanlığımızın web tabanlı uygula-
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ÖZET

maları hakkındaki algılarını EBYS örneği” üzerinden açıklamaktır.
Çalışmanın evrenini Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bolu Halk Sağlığı
Müdürlüğü’nde görev yapan EBYS kullanıcısı olan tüm personeller
oluşturmaktadır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından hazırlanan
anket 10 Kasım-20 Kasım 2015 tarihleri arasında 117 personele
uygulanmıştır. Verilerin analiz edilmesi için tanımlayıcı istatistiksel
metotlardan frekans, aritmetik ortalama, standart sapma çapraz
tabloların yanı sıra SPSS 20 istatistik paket programından yararlanılmıştır.
Sonuç olarak teknolojiyi iyi düzeyde kullanıyorken Sağlık Bakanlığı’nın web tabanlı uygulamalarının aktif olarak kullanılmadığı görülmektedir. EBYS sisteminde kayıtlı kullanıcıların tamamı bu sistemi
kullanıyor olması gerekirken % 9,4’ünün sistemi kullanmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: EBYS, Bilgi Teknolojileri, Sağlık Bakanlığı Web
Uygulamaları

SUMMARY

The purpose in this study, evaluate the level of use of technology and
perceptions about the web applications of Ministry of Health on Bolu
Provincial Health Directorate and Bolu Public Health Directorate
who served as users of EBYS with example of EBYS. The population
of the study is all users working as EBYS user at Bolu Provincial
Health Directorate and Bolu Public Health Directorate. The survey
prepared by researchers was administered to 117 people at from
10 November to 20 November 2015 period. Results were analyzed
using statistical method as well as the descriptive statistics, mean,
standard deviation,cross table and SPSS 20 statistical software
package.
As a result, technology is being used at a good level but Ministry
of Health’s web-based applications not actively used. All registered
users in the EBYS system needs to use EBYS system, but does not use
the 9.4% of them.
Keywords: EDMS, İnformation Technologies, The Ministry of
Health Web Applications.

SONUÇ
Son yıllarda hızla gelişen teknoloji ile birlikte sağlık sektöründe de teknolojik gelişim ve ilerleme eğitim ihtiyacını çok hızla
artırmıştır. İş hayatına yeni atılanların teknolojik eğitimle donanmış olarak yetişmeleri belli bir kıdem ve kariyere sahip
mesleki tecrübesi olanların teknolojik gelişmeye uyum sağlamada zorluk yaşaması ve uygulama sahasında teknoloji kullanma zorunluluğu çalışma hayatında sıkıntılar yaratmaktadır. İş kalitesini yükseltmek, çalışanların yetersizlik kaygı ve
düşüncesi ile iş veriminin düşmesini engelleme aktif bir hizmet içi eğitim programı ile mümkün olmaktadır. (Filiz, 2014:
1) İş süreçlerini elektronik ortamda yürütmeyi sağlayan elektronik belge yönetim sistemleri ile ilgili yapılan bu çalışma
sonucunda elde edilen bulgular şu şekilde açıklanabilir:
“E-uygulamalar için genel bilgileri” ölçmeye yönelik ifadelerin genel ortalaması =3,70 bulunmuş olup katılımcılar, Bakanlığımızın e-uygulamaları ile ilgili olumlu yönde görüş bildirmişlerdir. Bu gruptaki en yüksek ortalama =4,05 ile “Bakanlığın
e-uygulamaları ile ilgili şifreleri başkaları ile paylaşmamayı önemli buluyorum.” ifadesi olup katılımcıların bilgi güvenliği
algısının yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra “Bilgisayarınızda şifreniz var mı” sorusu incelendiğinde ise katılımcıların % 73,5’i “evet” yanıtını vermiştir. Bu soruya daha yüksek oranlarda katılım olması beklenirken orta seviyenin
biraz üzerinde bir katılım olması, aslında kullanıcıların teoride önemli gördükleri şifre paylaşmama konusuna pratikte,
teoride bahsettikleri kadar önem vermediklerini düşündürmektedir. Bu sonuca göre; personelin bilgi güvenliği farkındalığının arttırılması için hizmet içi eğitim yapılabileceği düşünülmüştür.
Aynı zamanda katılımcıların “EBYS kullanım düzeyleri” ile ilgili; ifadelerine katılım düzeylerinin ortalaması =3,66 bulunmuş
olup genel olarak EBYS kullanımının hem kişisel hem de kurumsal olarak EBYS kullanılmasının; kurumlar arası belge paylaşımında büyük bir kolaylık sağladığı, kurumsal gelişime katkı sağladığı, hizmetlerdeki kaliteyi artırdığı, iş ve işlemlerin
daha hızlı ve şeffaf yürütüldüğü, kullanıcıya dayalı hataların azaldığı, çalışma ortamında (zaman ve mekan açısından)
esneklik sağladığı, çalışma saatlerinin daha verimli kullanılması gibi faydaları görülmüştür. EBYS kullanımını her iki ku-
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İnternet erişimli mobil cihazı olanların EBYS kullanım düzeylerine katılımlarının, mobil cihazı olmayanlara göre olumlu
tavır sergilediği tespit edilmiştir (evet: 62,30>hayır: 42,00). Ayrıca “İnternet erişimi olan mobil bir cihaza sahip misiniz?”
değişkeni ile “yaş” değişkeni ve “eğitim düzeyi” değişkeni arasında % 95 güvenle anlamlı bir ilişki vardır. Yaş arttıkça internet erişimi olan mobil cihaz kullanma oranı azalmakta olup, eğitim düzeyi yükseldikçe bu oran arttığı söylenebilir.
Katılımcıların % 83,8 gibi büyük bir payının internet erişimi olan mobil bir cihaza sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu oran,
ankete katılan personel tarafından teknolojinin aktif bir biçimde kullanılıp günlük hayatlarının bir parçası olduğunun kanıtıdır. Ancak dikkat çekici olan iki husus;
İnternet erişimli mobil cihazı olan katılımcıların % 61,2’sinin mobil cihazlarından Bakanlığımızın “hiçbir” mobil uygulamasını kullanmadığını ifade etmesi,
Hastane hizmetlerinden faydalanmak için ilk olarak tercih edilen iletişim kanalında e-NABIZ uygulamasının % 2,6’lık çok
küçük bir paya sahip olması ve hala hizmet almak için % 32,5 gibi yüksek bir pay ile sağlık kurumuna direkt başvurma ve
tanıdık aracılığı seçeneklerinin tercih ediliyor olmasıdır.
Günlük internette geçirilen ortalama saatin 0-8 saat ile % 94 ve internet erişimli mobil cihaza sahip olma oranının % 83,8
gibi yüksek oranlarda olduğu görülmekte iken teknoloji ile bu kadar iç içe olduğunu ifade eden kullanıcı profiline sahip
bu demografik yapının Bakanlığımızın teknolojik uygulamalarına neden bu kadar uzak kaldığı sorgulanabilir. Bu amaçla
kullanıcıların, mobil uygulamaların kullanımında karşılaştıkları sorunlar tespit edilmeye çalışılmalı, uygulamalardan beklentiler ve çıktılar araştırılmalıdır. Teknoloji çağı olan günümüzde herkesin facebook, twitter gibi sosyal medya araçlarını
ne kadar etkin bir şekilde kullandığı gerçeği düşünülürse, kullanılma yüzdeleri çok düşük çıkan Bakanlığımızın mobil
uygulamalarının aktif ve verimli kullanılmaya teşvik edilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları yapılabilir. İlerleyen süreçte maksimum verimle tüm vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanan MHRS, e-NABIZ gibi vatandaş odaklı bütün
uygulamaların öncelikle hizmet sunumunda önemli bir yer tutan sağlık çalışanları tarafından anlaşılmasının sağlanması
amacıyla hizmet içi eğitimler yapılmalı ve daha sonrasında kamu spotu, afiş/broşür …vb. gibi destekleyici çalışmalarla
tüm vatandaşlar bilgilendirilebilir.
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Bakanlığımızın e-uygulamaları kullanımının kolay ve yeterli olması bu uygulamaların şifrelerinin önemi konusundaki genel bilgiler 3,70 ortalama ile olumlu sonuç almış ve HSM personeli İSM personeline göre Bakanlığımızın e-uygulamalarının kullanımını daha kolay ve yeterli bulduğunu ifade etmiştir. Bakanlığımızın web uygulamalarından EBYS, MHRS ve
e-POSTA’yı aktif olarak kullananların e-uygulamalar için genel bilgilere katılım düzeylerinde ortak görüş sergileyip yine
ilgili ifadelere yüksek oranda katıldıkları anlaşılmıştır.
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rum personeli tarafından da başarılı olarak değerlendirilmiştir. En düşük ortalama ise =2,91 ile “EBYS hakkında yeterli
düzeyde hizmet içi eğitim aldım.” ifadesi olup katılımcılar, EBYS ile ilgili aldıkları hizmet içi eğitimi yeterli görmediklerini
belirtmişlerdir. Buna sebep olarak, personelin teknolojik bir yenilik olan EBYS’ye, ilk geçiş sürecinde verilen temel hizmet
içi eğitimin, personelin EBYS’ye önyargıları, teknolojiden korkmaları ve yeniliklere karşı direnç göstermeleri sebebiyle
eğitimin etkinliğinin istenilen verime ulaşmadığı düşünülmektedir. Fakat ilerleyen süreçte EBYS uygulamasının olumlu
yönleri görüldükten sonra uyum sürecinin daha faydalı ve verimli ilerlediği görülmektedir. Anketimizde yer alan “EBYS’yi
ilk kullandığım zamanla şu an arasındaki bakış açımda olumlu değişiklikler olmuştur.” ifadesine =3,85 ortalama ile yüksek
düzeyde katılım sağlanması da personelin bakış açısında olumlu değişiklikler olduğunun göstergesidir. EBYS uygulamasının kağıt tüketimini azalttığını ve güvenli olduğunu düşünmelerine rağmen yine de çıktı alıp saklama konusunda tereddütleri olduğunu düşündürmektedir. Bu sonuçlardan hareketle EBYS uygulamasının etkinlik ve verimliliğinin arttırılması
için tekrar bir pekiştirme amacıyla hizmet içi eğitim verilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Çalışmanın amacında önemli bir yere sahip olduğu düşünülen web tabanlı EBYS uygulamasının sistemde kayıtlı EBYS kullanıcılarının tamamı bu sistemi kullanıyor olması gerekirken % 90,6’sı tarafından kullanıldığını saptanmıştır. MHRS, e-Nabız ve e-Posta gibi isteğe bağlı web uygulamalarının tamamında en çok sağlık hizmetleri sınıfının kullandığı görülürken
en az genel idari hizmetler sınıfının kullandığı saptanmıştır. Buradan da sağlık hizmetleri sınıfının bu tür uygulamalarda
farkındalıklarının daha yüksek olduğu söylenebilir.
Personelin büyük çoğunluğu Bakanlığımızın web tabanlı uygulamalarını kullanmasına rağmen “Sağlık Bakanlığı’nın web
tabanlı uygulamalarının hangisinden eğitim almanız gerektiğini düşünüyorsunuz?” ifadesine verdiği cevaplarda görüldüğü gibi % 30,8’i EBYS, % 25,6’sı diğer (ÇKYS, ÖBS, AHBS gibi), % 12’si e-NABIZ, % 6,9’u e-POSTA ve % 6,7’si de MHRS’den eğitim almayı gerekli gördüklerini ifade etmişlerdir. Buradan da anlaşılıyor ki; web tabanlı uygulamaların, kullanıcılar tarafından günlük kurumsal işlerini aksatmadan yürütebilmelerine rağmen; kullanım kolaylığını öğrenmek, var olan bilgilerini
pekiştirmek, yaptığı işin doğruluğunda emin olmayı ve uygulamalarla ilgili güncellemelerden haberdar olmayı istemek
gibi sebeplerle web uygulamalarında değişen yüzdelerle eğitim almak istemektedirler. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü’nde
görev yapan personelin % 34,5’i; Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde görev yapan personelin ise % 27,4’ü EBYS uygulamasından
eğitim alması gerektiğini düşünmektedir.
Sonuç olarak görülüyor ki yaklaşık 2 yıldır EBYS kullanıcısı olan her iki kurum çalışanları da hala yüksek oranlarda EBYS
uygulamasından eğitim alması gerektiğini ifade etmiştir. Bu sebeple uygulamanın kullanıcılar tarafından daha kolay an-
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laşılabilmesi, yazılım ve donanım sorunlarının giderilmesi ve sonucunda insan faktörünün de en az iyi bir yazılım kadar
önemli olduğu için saha ile işbirliği içinde olunması, yazılımların daha pratik hale getirilerek geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımızla koordineli çalışılması öngörülmektedir.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGILARI: İKİ FARKLI BÖLGEDE
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1

HEALTH PROFESSIONALS’ PERCEPTIONS OF PATIENT
SAFETY CULTURE: A COMPARATIVE STUDY IN TWO
Hastaları oluşabilecek zararlardan korumak ve hasta güvenliğiDIFFERENT REGIONS
ni sağlamak için sağlık kurumlarında hasta güvenliği kültürünün
oluşturulması gerekmektedir. Araştırma, iki farklı bölgede bulunan
kadın doğum hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarının hasta güvenliği kültürü algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Tanımlayıcı tipteki araştırma Kasım 2015 de Sağlık Bakanlığı’na
bağlı Türkiye’nin güneyinde ve doğusundaki 2 ilde bulunan Kadın,
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan 216 sağlık
çalışanı ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu ve
Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği (HGKÖ) kullanılmıştır. Araştırmada
ilgili kurumlardan ve etik kuruldan izin alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS kullanılmıştır.
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %71,8’i A Hastanesinde,
%28,2’si B Hastanesinde, %46,8’i hemşire, %41,2’si ebe, %12’si doktor olarak görev yapmaktadır. Sağlık çalışanlarının %80,6’sı hasta
güvenliği konusunda eğitim almıştır. HGKÖ’nün Hata Değerlendirmesi (2,71±0,883), Hastane Yönetimi Desteği (3,12±0,814), Görev Değişimi (2,37 ±0,673), Hata Raporlama (3,12± 1,088), Kurumsal İletişim (3,27 ±0,950) alt boyutlarında A hastanesinin daha yüksek puan
ortalamasına sahip olduğu bulunmuştur. Genel Güvenlik (2,66
±0,59), Örgütsel Öğrenme (2,44 ±0,788), Takım çalışması (3,07±
1,026), istihdam (3,04 ±0,723),), Birimler Arası İlişki (3,30±0,857) alt
boyutlarında ise B hastanesinin daha yüksek puan ortalamasına sahip olduğu görülmektedir.
Çalışmada B hastanesinin HGKÖ toplam puan ortalamasının daha
yüksek olduğu, sağlık çalışanlarının hasta güvenliği kültürüne ilişkin
tutumlarının olumlu olduğu ancak istenen düzeyde olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Sağlık Hizmetleri, Hasta
Güvenliği Kültürü, Sağlık Çalışanlar

SUMMARY

Patient safety culture is a patient-centered concept which includes
leadership, team work, communication, and learning. Patient safety
culture should be formed in hospitals with a view to protecting
patients from potential harms and providing patient safety. This
study aimed to identify patient safety culture perceptions of health
professionals working in the maternity hospitals located in two
different regions.
This descriptive study was conducted with 216 health professionals
working in two Maternity and Children Hospitals connected to the
Ministry of Health Department in November 2015 and located
in the South and East parts of Turkey. The data were collected
through Personal Information Form and Hospital Survey on Patient
Safety Culture (HSPSC). Ethical permissions were received from the
institutions where the study was conducted. The data were analyzed
in SPSS.
Of all the health professionals participating in the study, 71,8%
were in Hospital A and 28,2% were in Hospital B; 56,8% were
nurses, 41,2% were midwives, and 12% were doctors. 80,6% of the
health professionals received training on patient safety. Hospital A
was found to receive higher mean scores in the HSPSC subscales
of Error Evaluation (2,71±0,883), Hospital Management Support
(3,12±0,814), Duty Shift (2,37 ±0,673), Error Reporting (3,12± 1,088),
and Corporate Communication (3,27 ±0,950).On the other hand,
Hospital B was found to have higher mean scores in the subscales of
Overall Safety (2,66 ±0,59), Organizational Learning (2,44 ±0,788),
Team Work (3,07± 1,026), Staffing (3,04 ±0,723), and Relations
across Units (3,30±0,857) .
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2

This study found that total HSPSC mean score of Hospital B was
higher and health professionals had positive attitudes about patient
safety culture, but this score was not at a desired level.
Keywords: Patient Safety, Health Services, Patient Safety Culture,
Health Professionals

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma Türkiye’nin Güneyinde ve Doğusunda bulunan 2 Kadın Doğum Hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarının hasta güvenliği kültürünü belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Sağlık çalışanlarının;
-

yaş ortalamasının 36.13±7.69 olduğu ve %48,6’sının lisans mezunu olduğu,

-

%71,8’inin A Hastanesinde, %28,2’sinin B Hastanesinde, %46,8’inin hemşire, %41,2’sinin ebe, %12’sinin doktor
olarak olarak görev yaptığı,
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-

%36,1’inin çocuk servisinde, %27,3’ünün kadın doğum servislerinde, %16,7’sinin ise yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışmakta olduğu,

-

Hasta güvenliğine ilişkin bulguları değerlendirildiğinde; %55,6’sının oryantasyon eğitimi aldığı, %80,6’sının hasta
güvenliği konusunda eğitim aldığı,

-

%11.6’sının çalıştıkları kurumda hasta güvenliği komitesi varlığını bilmedikleri,

-

A hastanesinin Hata Değerlendirmesi, Hastane Yönetimi Desteği, Görev Değişimi, Hata Raporlama, Kurumsal
İletişim alt boyutlarında daha yüksek puan ortalamasına sahip olduğu,

-

B hastanesinin Genel Güvenlik, Örgütsel Öğrenme, Takım çalışması, istihdam, Birimler Arası İlişki alt boyutlarında ise daha yüksek puan ortalamasına sahip olduğu,

-

Hemşirelerin genel güvenlik (2,50±0,636), istihdam (3,04±0,696), görev değişimi (2,98±1,121) ve hata raporlama
(3,19±0,974) alt boyutlarından en yüksek puan ortalamalarına sahip olduğu,

-

Ebelerin sadece kurumsal iletişim (3,07±1,005) alt boyutundan en yüksek puan ortalamasına sahip olduğu,

-

Doktorların ise örgütsel öğrenme (2,46±0,899),takım çalışması (2,79±0,943), hata değerlendirilmesi (2,69±0,884),
hastane yönetimi desteği (2,78±0,997) ve birimler arası ilişki (2,89±1,023) alt boyutlarından en yüksek puan ortalamalarına sahip olduğu,

-

Hasta Güvenliği eğitimi alanlar arasında en yüksek alt boyutun kurumsal iletişim (3,15), eğitim almayanlar arasında en yüksek alt boyutun istihdam (3,10) olduğu belirlenmiştir.

Çalışmada B hastanesinin HGKÖ toplam puan ortalamasının daha yüksek olduğu,sağlık çalışanlarının hasta güvenliği
kültürüne ilişkin tutumlarının olumlu olduğu ancak istenen düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde
edilen bulgular doğrultusunda;
nn Hasta güvenliği eğitim programlarının düzenlenmesi ve çalışanların bilinçlendirilmesi
nn Hasta güvenliğine yönelik her konuda raporlamanın yapılabilmesi için verilen eğitimlerde, hata raporlamanın
çalışanı cezalandırma olarak görülmeyip sistemin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğinin vurgulanması
nn Kurumda hasta güvenliği kültürünün geliştirilebilmesi için öncelikle yöneticilerin bu konudaki inanç ve tutumlarının ele alınarak bu konuda iyileştirmelerin yapılması,
nn Sağlık çalışanlarına eğitim veren okullarda ve hastanelerin hizmet içi eğitim programlarında hasta güvenliği konusu her boyutu ile ele alınması
nn Hasta güvenliği konusunun herkesin sahiplenmesi için, hasta güvenliği konusunda liderler, çalışanlar ve hastalar
arasında açık iletişimin teşvik edilmesi, çalışanlara hasta güvenliğini tehdit eden işlemleri belirleme ve azaltma
konusunda sorumluluk devredilmesi, hasta güvenliği için kaynak ayrılması önerilmektedir.
Çalışmadan elde edilen bu bilimsel sonuçlar, sağlık hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla öncelikle
yöneticilerin ve çalışanların önlem almalarını ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını destekleyecek ve yol gösterecektir.
Ayrıca hasta güvenliğiyle ilgili yapılacak çalışmalara da bilimsel temel oluşturacaktır.
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EVALUATION OF QUALITY DEPARTMENT EMPLOYEES
JOB SATISFACTION: ADANA SAMPLE
İş doyumu günümüzde kurumlar tarafından göz ardı edilmemesi
gereken konulardandır. İnsan yaşamının önemli bir bölümü iş ye- SUMMARY
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ÖZET

rinde geçmektedir. Bu nedenle, iş görenin işinden hissettiği tatmin
oranı yaşamını büyük ölçüde etkilemekte, işinden aldığı haz ve bunun yaşamı üzerindeki olumlu etkisi aşamalı olarak, onun ruhsal
sağlığı yanında, bedensel sağlığı üzerinde de olumlu etkisini göstermekte, aile yaşamında mutluluk ve işte de verimliliği sağlamaktadır.
Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemekte iken sağlık hizmetleri
akreditasyonunun da bu hıza uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
Bu noktada ülkemizin de yıldızının parlayabilmesi için emek faktörüne önem verilerek, çalışan insanlarımızın performansının arttırılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu sebeple iş
doyumunun yüksek olması sağlanmalıdır.

Çalışma Sağlıkta Kalite Hizmeti sunan çalışanların iş doyumunun
değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Katılımcıların iş doyum puanı 72,40, İçsel doyum puanı 3,73, dışsal doyum puanı ise 3,46 olarak
tespit edilmiştir.
Çalışmada Minesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmada
bu ölçeğin Cronbach Alpha sayısı 0,85 olarak bulunmuştur. Çalışma
sonucunda elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) for Windows 23.0 programında değerlendiril¬miştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Kolmogrov-Smirnov testi
(örneklem 30’dan büyük) ile dağılımın normal olup olmadığı değerlendirilerek, normal dağılım göstermeyen veriler “Mann-Whitney U
testi” ve “Kruskal Wallis” testleri ile analiz edilmiştir. İstatistiksel testlerde p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, İçsel Doyum, Dışsal Doyum,
Sağlıkta Kalite Hizmeti

It is known that job satisfaction is one of the most important issues
that should not be ignored by instutions nowadays. People spend
most of their times at work. Therefore, the satisfaction in one’s
business life affects people both psychologically and physically.
People become happier in their private lives and they work more
efficiently at work. By the fast developing technology, it is necessary
to adopt thehealthcare accreaditation. At this point, precautions
that could increase the people’s performance should be taken in
order to make our country one of the rising stars. Fort his reason,
high job satisfaction should be provided.
The study was contucted in order to eevaluate the job satisfaction
of people working in Health Quality Service. It is determined that
the participants job satisfactionscore is 72,40, internal satisfaction
score is 3,73 and external satisfaction score is 3,46.
Minnesota Job Satisfaction Scale was used in this study. In this study,
the scale of Cronbach Alpha numbered was found as 0.85. The data
conducted from the study was evaluatedin SPSS (Statistical Package
for Social Sciences) for Windows 23.0.
The descriptive statistics in analyzing the data, it is evaluated by
Kolmogrov-Smirnov Test (sample greater than 30) that whether the
distrubition is normal or not. The data that are not normal analyzed
by “Mann- Whitney U Test” and “Kruskal Wallis Test”. The p<0.05
value is considered meaningful in statistical tests.
Keywords: Job Satisfaction, İnternal Satisfaction, External
Satisfaction, Quality in Health Care

TARTIŞMA VE SONUÇ
İş doyumu: çalışanın kendisi, bulunduğu ortamdaki çalışma koşullarını, almış olduğu ücreti ve bu örgütte yeteneklerini
geliştirme fırsatının varlığı gibi istekleri ile bunların karşılanabilir olma seviyesine yönelik idrak ettiği farklılıklara karşı
gösterdiği duygusal tepkiler şeklinde ifade edilmiştir. (Tok, 2007: 13) İş doyumu açıklanırken dikkat edilmesi gereken
önemli bir unsurda çalışanın bulunduğu işten beklentilerinin kurumun çalışana sundukları ile paralel olması gerektiğidir.
İş doyumu çalışanın hak ettiği ile eline geçen arasında ortaya çıkan fark neticesinde kişinin bu duruma verdiği reaksiyon
şeklinde ifade edilebilir. (Sencan vd., 2013: 106)
İş doyumu bireysel ve çevresel faktörler olarak sınıflandırılabilir. (Aşık, 2010: 37) İş doyumu faktörleri olarak sözü edilen
bireysel özellikler arasında cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, işte geçirilen süre olarak sıralanabilir. (Barlı,
2005) Çevresel faktörler ise işin kendisi, çalışma koşulları, ücret düzeyi, çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler, ast- üst ilişkileri,
ilerleme ve terfi imkânları ödüllendirme olarak sıralanabilir. (Kaplan, 2011), (Keser, 2011: 105), (Gündoğan, 2010), (Çakan,
1997)
Katılımcıların demografik özellikleri freakans analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların çoğunluğunun 30-44 yaş aralığında olduğu gözlemlenmiştir. Kişinin yaşı arttıkça tecrübeleri de artacağından buna bağlı olarak
doyum düzeyi de artacaktır. (Aşık, 2010) İçsel doyum puanlarının çalışmaya katılan personelin yaşlarına göre farklılıklar
göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). Dışsal doyum puanlarının katılımcıların yaş aralıklarına göre farklılıklar göstermediği gözlemlenmiştir (p>0,05). Çalışmamızda genel doyum puanlarının katılımcıların yaşlarına göre farklılık göstermediği
hesaplanmıştır (p>0,05).
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Ayrıca bu çalışmada yaş ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunamasa da yaş iş doyumunu etkileyen en önemli
bireysel faktörlerdendir. Yaş ile iş doyumu arasında olumlu bir bağlantı olduğu saptanmıştır. Aksayan, yaş ile iş doyumu
arasındaki ilişkiye şu şekilde değinmiştir: “Genç yaşlardaki insanların yükselme ve iş koşullarına ilişkin aşırı beklentilerinin
olması ya da iş seçimi ve iş güvencesine ilişkin kuşkularının bulunması nedeniyle işlerinden daha az doyum sağladıkları
savunulmaktadır.” Genç yaşta olan çalışanların beklentileri daha kıdemli çalışanlara göre daha fazla olmakta ve yaş ilerledikçe daha gerçekçi beklentilere dönüşmektedir.

Çalışma hayatını yeteri kadar tanıyan çalışanlar iş doyumu duygusunun zamana bağlı bir olgu olduğunu bazı durumlarda
küçük doyumsuzlukları kabul etmesi gerektiğini bunun gelecekteki doyumunu etkileyeceğini bilirler. (Erdoğan, 2010)
Çalışmamızdan elde edilen bulgulara göre mesleki çalışma yılının iş doyumu üzerinde önemli ölçüde etkisi olduğu görülmektedir. İçsel doyum faktöründe katılımcıların mesleki çalışma süreleri ortalama puanları üzerinde önemli etkiye sahip
olduğu hesaplanmıştır. (p<0,05). Yapılan analizler sonucunda içsel doyum faktörü için, 8 yıl ve üstü çalışan personelin
diğer gruplara göre daha yüksek ortalama doyum puanları olduğu görülmüştür. (p<0,05). Ayrıca İçsel Doyum Faktöründe
0-2 ve 3-7 yıl arası tecrübeye sahip olan katılımcıların diğer gruba göre daha düşük puanlara sahip olduğunu görmekteyiz. (p<0,05). Dışsal doyum faktörü için personelin mesleki çalışma süreleri faktör puanları üzerinde önemli etkiye sahip
olmadığı görülmüştür. (p<0,05). Genel doyum faktöründe ise mesleki çalışma süreleri arasında istatistiksel anlamlı bir
ilişki tespit edilmemiştir. (p<0,05).
Katılımcıların iş doyum puanı 72,40, İçsel doyum puanı 3,73, dışsal doyum puanı ise 3,46 olarak tespit edilmiştir. Bulgulardan yola çıkarak Kalite Birimi Çalışanlarının iş doyumu, içsel ve dışsal doyum puanları yüksek bulunmuştur. Özellikle
çalışma yılı 8 ve üzeri olanların daha az çalışma yılı olanlara oranla içsel doyum puanı daha yüksek çıkmıştır.
İş doyumunun en yüksek, eğitim seviyesi( Lisansüstü ve üzeri ), yaş (45 ve üzeri ), birimde çalışma süreleri ( 8 yıl ve üzeri
) ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Sosyo-demografik özellikler içsel ve dışşal doyum oranları üzerine istatistiksel anlamlı
bir fark tespit edilmemiştir.
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Çalışanların eğitim seviyeleri arttığında beklentilerinin artması ve buna bağlı olarak iş doyumunun da aynı yönde değişmesi mümkün olacaktır. (Türkmen, 2010: 99) Çalışmamızda katılımcıların büyük çoğunluğunun eğitim seviyelerinin
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber eğitim seviyelerinin iş doyum puanları üzerine etkisi olmadığı, farklı
eğitim seviyelerindeki katılımcıların ortalama puanlarının birbirinden farksız ve iş doyum puanlarının yüksek olduğu hesaplanmıştır. (p>0,05). Dışşal doyum içsel doyum puanlarının eğitim seviyesine göre farklılıklar göstermediği görülmüştür. (p>0,05).
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İçsel doyum faktöründe kadın-erkek ya da evli-bekar katılımcıların puanları istatistiksel anlamsız olduğu görülmüştür.
(p<0,05). Dışsal doyum faktöründe de katılımcıların ortalama puanları bir birinden farklı olmadığı görülmüştür. (p<0,05).
Son olarak genel doyum faktöründe, ortalama puanları bir birinden oldukça farksız oldukları tespit edilmiştir. (p<0,05).
Bazı çalışmalarda İş doyumu ve medeni durumun karşılaştırılmasında kişilerin evli veya bekâr olmaları, iş ortamı dışındaki yaşamlarında aldıkları sorumlulukların farklılık göstermesi açısından iş doyumunu etkileyebileceği ileri sürülmüştür.
Evli iş görenlerin üstlendikleri sorumlulukları sebebiyle maddi ödül beklentilerinin artması ve buna fazla önem vermeleri
iş doyumlarının bekâr olanlara göre daha fazla olmasına neden olabilmektedir. (Aykaç, 2010) Çalışmamızda, medeni halin iş doyumu üzerine bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir yorumu yapılabilir.

Çalışanlarını verimli bir şekilde çalışmaya itecek, sorumluluk almalarını sağlayacak ve problemlerini çözecek olan yöneticilerinin çalışan iş doyumlarını sağlaması günümüzde önemli bir yere sahiptir. (Artık, 2009)
Hastanelerin verimli ve etkin olabilmeleri, diğer tüm kaynaklar gibi insan kaynaklarını da etkin ve verimli kullanmaları ile
mümkün olabilir. Bu sebeple hastanelerin amaçlarına ulaşabilmesi için, iş doyumu sağlamış çalışanlar ve bu çalışanları
yönlendirecek etkili liderlerin varlığı önemlidir.
Literatürde Kalite Yönetim Birimi çalışanlarına yönelik iş doyumu değerlendirmesi konulu çalışma bulunamamıştır. Örneklem sayımız az olduğu için iş doyumu değerlendirmesinin ülke çapında yapılması ve Kalite Yönetim Birimi çalışanlarında iş doyumu, tükenmişlik, örgütsel bağlılık, liderlik ve sağlık kurumları arasındaki farklılıklar gibi olguların birlikte
incelenmesi konunun aydınlanması açısından daha faydalı olacaktır.
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KUŞADASI DEVLET HASTANESİNDEKİ HEMŞİRELERİN BİLGİSAYAR KULLANIMLARINA
YÖNELİK TUTUMLARI VE SAĞLIK BİLİŞİMİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Mesude KIZKAPAN

Hemşirelik bilişimi; bilişim teknolojilerinin hemşireliğin kendine
özgü bilgi birikimi ve hemşirelik uygulamalarında kullanılması sonucu ortaya çıkar. Hemşirelik uygulamalarında bilginin gelişmesi için
bilişim sistemlerinin kullanılması önemlidir. Bu çalışma, hemşirelerin bilgisayar kullanımlarına yönelik tutumları ve sağlık bilişimi hakkında düşüncelerin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma, Kuşadası Devlet Hastanesinde çalışan
ve staj yapan hemşirelere gönüllülük esasına göre uygulanmıştır.
(n:120) Çalışma kapsamında yapılan anket yoluyla elde edilen veriler elektronik ortama aktarılarak SPSS 22.0 istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir. Elde edilen istatistikî sonuçlar çalışmanın
amacı kapsamında yorumlanmış ve öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; Bilgisayar; Hemşirelik Bilişimi

EVALUATION OF ATTITUDES ABOUT USAGE
OF COMPUTER AND THOUGHTS OF HEALTH
INFORMATICS OF NURSES IN KUSADASI STATE
HOSPITAL
SUMMARY
Nursing informatics; The nursing of information technology and
unique knowledge arises from the use of nursing practice. The use of
information systems is important for the development of knowledge
in nursing practice. This study is conducted to evaluate nurses’
attitudes and thoughts about health informatics for computer
usage. Descriptive study of this nature has been implemented on a
voluntary basis on nurses and training nurses working at Kusadasi
State Hospital. The data obtained through surveys electronically
transferred and evaluated with SPSS 22.0 statistical software
package. Statistical results obtained within the scope of the purpose
of the study interpreted and recommendations were developed.
Keywords: Nursing; Computer; Nursing İnformatics

SONUÇ VE ÖNERİLER
Hemşirelik bilişimine yönelik çalışmalar sürerken ortak dil, terminoloji birliği ve sınıflama sistemlerin olmaması tüm hemşirelerin ortak sorunudur. Standart bir terminolojinin oluşturulması hemşirelik bakımının kalitesini yükseltebileceği değerlendirilmektedir.
Bu çalışmada hemşirelerin bilgisayar kullanıyor olabilmesi (%90.8)ve bilgisayar kullanma deneyiminin (6-9) yılları arasında % 68.3 olması hemşirelik bilişimine yönelik tutumlarının olumlu olduğunu göstermektedir. Eğitim düzeyi artıkça
günlük bilgisayar kullanma süresi de artmaktadır. (lisans (3-5 saat) %88.63). Hemşirelik eğitiminde de bir standardizasyonun oluşması önemlidir. Hemşirelik bilişiminin ülkemizde gelişimi için lisansüstü programların açılıp yaygınlaştırılması,
sertifika programlarının düzenlenmesi ve bilişimin hemşirelik bakımında uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması önemlidir.(Kocaman,2008)
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Kuşadası Devlet Hastanesi, mesude_kizkapan@yahoo.com

Çalışmada bilgisayarın hemşirelerin otonomisini azalttığı,bilgisayar kullanımın sağlık bakım sisteminde yeterli olduğu
kararsızlık ile ifade edilmiştir. Hemşirelerin sağlık bakımı sisteminde bilgisayardan yararlanmaları için bilgisayar kullanımı
ve eğitimi konusunda desteklenmesi , ortak b
İr terminolojinin sağlanması gerekmektedir. Hastane otomasyon sistemleri içerisinde hemşirelik modülüne de yer verilmesi ve hemşirelerin bu modülü uygulamalarında aktif olarak kullanmasının sağlanması gerekmektedir. Sağlık kurumlarında hizmet içi eğitim programlarında yer verilmelidir.Hastaneler ve hizmet içi eğitim hemşireleri hemşirelik bilişimi
konusunda desteklenmelidir.
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ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Medine ERKEN1, Ferdağ İLTER AKBABA1, Gülnur GÖK2
Menemen Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Birimi

1

İzmir Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Verimlilik ve Kalite Yönetimi

2

ründe de çalışan memnuniyeti hizmet kalitesini etkileyen önemli bir
etkendir.
Çalışmanın amacı toplumda önemli bir konumu olan sağlık sektöründe çalışanların memnuniyet düzeyinin ölçülmesidir. Onlarda
memnuniyetsizlik yaratan unsurların belirlenmesi ve memnuniyeti
artırmanın yollarının belirlenmesidir.

Araştırmanın evrenini tüm kamu hastanelerinde çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan örnekleme, küme örneklemesi tekniği olarak belirlenmiştir. Bu teknikten yola çıkılarak İstanbul
Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunan iki eğitim araştırma
hastanesi çalışanları araştırma kapsamında kullanılmıştır. Verilerin
toplanması için konuyla ilgili literatür incelenerek oluşturulan 20
maddelik anket kullanılarak 542 kişiye uygulanmıştır. Araştırmanın
sonucunda çalışanların memnuniyet düzeylerinin ortalamalarına
bakıldığında belirlenen faktörlerden kurum yönetici faktöründen
memnuniyetinin diğer faktörlerden yüksek bulunduğu gözlenmiştir. Evlilerin kurum yönetici, iş memnuniyeti değişkenleri yönünden
bekarlardan daha yüksek memnuniyet oranına sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmada çalışanların eğitim düzeyi artıkça kurum
yönetici, iş memnuniyeti puanları azalmaktadır. Kalite belgesini
bilenlerin kurum yönetici puanları, iş memnuniyet puanları, ortam
ücret puanları ve genel çalışan memnuniyeti puanları kalite belgesini bilmeyenlerin puanlarından yüksek bulunmuştur. Çalışma şekli
sürekli gündüz ve vardiyalı olanların iş memnuniyet, ortam ücret,
genel çalışan memnuniyet puanları çalışma şekli diğer olanlarınkinden yüksek bulunmuştur. Çalışma şekli vardiyalı olanların iş memnuniyet puanları, çalışma şekli diğer olanların iş memnuniyet puanlarından yüksek bulunmuştur.
Araştırmanın sonucunda asistan hekimlerin kurum yönetici, iş
memnuniyeti, ortam ücret ve genel çalışan memnuniyeti puanlarının, uzman hekim, hemşire, ebe, idari memur, teknik personel,
yöneticilerin kurum yönetici, iş memnuniyeti, ortam ücret ve genel
çalışan memnuniyeti puanlarından düşük olduğu bulunmuştur.
Genel çalışan memnuniyeti ile kurum yönetici arasında istatistiksel
açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre genel çalışan memnuniyeti arttıkça kurum yönetici memnuniyeti artmaktadır. Genel
çalışan memnuniyeti ile iş memnuniyet arasında istatistiksel açıdan
anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre genel çalışan memnuniyeti
arttıkça iş memnuniyet artmaktadır. Sağlık kurumlarında sürekli
gelişme felsefesiyle hareket edebilmenin ana koşulu çalışan memnuniyetidir. Sağlık yöneticilerinin kurum çalışanlarının memnuniyeti
arttıkça iş memnuniyetinin artacağını bilerek memnuniyeti ölçmeleri, elde edilen sonuçlar doğrultusunda iyileşme için yol haritalarını
çizmeleri kurumun hasta ve çalışan güvenliğini sağlayarak hedeflerini gerçekleştirmede anahtar rol oynar.

Worker satisfaction can be described as emotional status that
comes after selfevaluation of person’s job . In medical sector, worker
satisfaction is an important factor that effect service quality.
Study’s aim is to measure satisfaction of workers in medical sector
that has an important place in the society. And to determine
the factors that create dissatisfaction and the ways of increasing
satisfaction.
Study’s universe consists of the Works in all public hospitals. The
sanple in the research is group sample technic. By this technic,
the workers of two education and research hospitals in İstanbul
were used. In order to get in formation, twenty item- questionarr,
mate examining the literatures, was applied to 542 people. As a
result of research , the average of worker satisfaction level shows
that the satisfaction of association director factor is higher than
others. It ‘s determined that married people have higher proportion
of satisfaction than single ones in aspect of variable association
director and job satisfaction . In the research the more educated
workers are , the lessjob satisfaction points. The workers who know
about quality certificate have more points in association director,
job satisfaction and surrounding payments points and general
worker satisfaction points than the workers don2t know it. Those
who work in relays and in day times have higher point than others
in term of work satisfaction, surroundings payments and general
worker satisfaction point.
As a result of this research, assistant doctor’s points are lower
than expert doctors, nurse, midwives, administrative officers,
technicpersons, directors in terms of association diractor, job
satisfaction and surrounding payments, general worker satisfaction
point.
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A RESEARCH ON WORKER SATISFACTION IN MEDICAL
SECTOR SUMMARY
Çalışan memnuniyeti kişinin işi ile ilgili değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan duygusal durum olarak tanımlanmaktadır. Sağlık sektö- SUMMARY
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ÖZET

There’s a meaningful statistical relationship between general worker
satisfaction and association director. According to this, the more
general worker satisfaction the more association director. And there
is a meaningful statistical relationship between general worker
satisfaction and job satisfaction. Therefore the more general worker
satisfaction, the more job satisfaction. The worker satisfaction is
the main condition of moving with continual developing philosophy
medical administrator’s measing the satisfaction knowing that job
satisfaction will increase while association workers satisfaction
increase having road maps for improvement has a key role at
reaching aims by saving patient and workers security
Keywords: Worker, Satısfactıon, Patient

Anahtar Kelimeler: Çalışan, memnuniyet, hasta

907

POSTER BİLDİRİLER
SONUÇ
Araştırmanın sonucunda çalışanların memnuniyet düzeylerinin ortalamalarına bakıldığında belirlenen faktörlerden kurum yönetici faktöründen memnuniyetinin diğer faktörlerden yüksek bulunduğu gözlenmiştir. Yani çalışanlar kurumdan
ve yöneticiden memnunlardır. Çalışanların iş memnuniyeti ve ortam, ücretten memnuniyetleri ise orta düzeydedir.
Araştırmanın sonucunda evlilerin kurum yönetici, iş memnuniyeti değişkenleri yönünden bekarlardan daha yüksek
memnuniyet oranına sahip oldukları belirlenmiştir. Ortam ücret değişkeni ise medeni durumda anlamlı bulunmamıştır.
Ancak reddedilme farkının küçük olduğu gözlenmektedir. Genel çalışan memnuniyeti olarak baktığımızda evlilerin bekarlara göre daha yüksek memnuniyet oranına sahip olduğu belirlenmiştir.
Araştıranın sonucunda çalışanların eğitim düzeyi artıkça kurum yönetici, iş memnuniyeti puanları azalmaktadır. Araştırmaya katılan çalışanların ortam ücret puanları ortalamalarının eğitim düzeyi değişkeni istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Genel çalışan memnuniyetine baktığımızda eğitim düzeyi artıkça genel çalışan memnuniyeti azalmaktadır.
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Araştırmanın sonucunda, kalite belgesini bilenlerin kurum yönetici puanları, iş memnuniyet puanları, ortam ücret puanları ve genel çalışan memnuniyeti puanları kalite belgesini bilmeyenlerin puanlarından yüksek bulunmuştur
Araştırmanın sonucunda, çalışma süresi 1 yıldan az olanların kurum yönetici puanları, çalışma süresi 1-5 yıl olanların
kurum yönetici puanlarından yüksek bulunmuştur. Çalışma süresi 6-10 yıl olanların kurum yönetici puanları, çalışma
süresi 1-5 yıl olanların kurum yönetici puanlarından yüksek bulunmuştur. Araştırmaya katılan çalışanların iş memnuniyet
puanları ortalamalarının çalışma süresi değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Çalışma süresi 1 yıldan az olanların ortam ücret puanları, çalışma süresi 1-5 yıl olanların ortam ücret puanlarından yüksek bulunmuştur. Çalışma süresi 11-15 yıl olanların ortam ücret puanları, çalışma süresi 1-5 yıl olanların ortam ücret puanlarından yüksek
bulunmuştur. Çalışma süresi 1 yıldan az olanların ortam ücret puanları, çalışma süresi 15 yıl ve üzeri olanların ortam
ücret puanlarından yüksek bulunmuştur. Çalışma süresi 11-15 yıl olanların ortam ücret puanları, çalışma süresi 15 yıl ve
üzeri olanların ortam ücret puanlarından yüksek bulunmuştur. Çalışma süresi 1 yıldan az olanların genel çalışan memnuniyeti puanları, çalışma süresi1-5 yıl olanların genel çalışan memnuniyeti puanlarından yüksek bulunmuştur. Çalışma
süresi 6-10 yıl olanların genel çalışan memnuniyeti puanları, çalışma süresi 1-5 yıl olanların genel çalışan memnuniyeti
puanlarından yüksek bulunmuştur.
Araştırmanın sonucunda, çalışma şekli sürekli gündüz ve vardiyalı olanların iş memnuniyet, ortam ücret, genel çalışan
memnuniyet puanları çalışma şekli diğer olanlarınkinden yüksek bulunmuştur. Çalışma şekli vardiyalı olanların iş memnuniyet puanları, çalışma şekli diğer olanların iş memnuniyet puanlarından yüksek bulunmuştur.
Araştırmanın sonucunda asistan hekimlerin kurum yönetici, iş memnuniyeti, ortam ücret ve genel çalışan memnuniyeti
puanlarının, uzman hekim, hemşire, ebe, idari memur, teknik personel, yöneticilerin kurum yönetici, iş memnuniyeti, ortam ücret ve genel çalışan memnuniyeti puanlarından düşük olduğu bulunmuştur. Ünvanı diğer olanların kurum yönetici
puanları, ünvanı teknik personel olanların kurum yönetici puanlarından yüksek bulunmuştur. Ünvanı hemşire olanların
iş memnuniyet puanları, ünvanı uzman hekim olanların iş memnuniyet puanlarından yüksek bulunmuştur.
Araştırmanın sonucunda, iş memnuniyet ile kurum yönetici arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna
göre iş memnuniyet arttıkça kurum yönetici memnuniyeti artmaktadır. Ortam ücret ile kurum yönetici arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre ortam ücret arttıkça kurum yönetici memnuniyeti artmaktadır. Ortam
ücret ile iş memnuniyet arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre ortam ücret arttıkça iş memnuniyet artmaktadır. Genel çalışan memnuniyeti ile kurum yönetici arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre genel çalışan memnuniyeti arttıkça kurum yönetici memnuniyeti artmaktadır. Genel çalışan memnuniyeti
ile iş memnuniyet arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre genel çalışan memnuniyeti arttıkça
iş memnuniyet artmaktadır. Genel çalışan memnuniyeti ile ortam ücret arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre genel çalışan memnuniyeti arttıkça ortam ücret memnuniyeti artmaktadır.
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HEMŞİRELER İÇİN HAZIRLANAN İNSÜLİN BİLGİLENDİRME KARTLARININ
UYGULAMADAKİ ETKİNLİĞİ
Filiz YÖYLER1, Gülçin İNANÇ1, Oya YARAMANCI1, Enver YALNIZ1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, flzyoyler.87@gmail.com

Anahtar Kelimeler: Diyabetes Mellitus(DM ),insülin kartları,
insülin tedavisi

THE EFFECTIVENESS OF INSULIN INFORMATIONAL
CARDS IN THE APPLICATION WAS PREPARED FOR
NURSES
SUMMARY
Altough diabetes is a common disease and has an increasing
incidence by age, nurses in all units give health-care to diabetics.
Even trained nurses may fall down on giving healt-care.
This study aims to create awareness on storage conditon of
insulins, injections and its effects by variety and determine the need
for training about incorrect usage of insulins.In this study; in threepage pocket-sized insulin card for the use of clinical nurses in Dr. Suat
Seren Chest Disease and Surgery Education and Research Hospital
has been prepared. Insulin card is include to insulin’s feature, types
of insulin to application, insulin storage conditions. According to
knowledge in this card, multiple choice of seven question has been
prepared after that pre- test to clinical nurses. After Five months
post- test has been applicated. 80 clinical nurse were joined in this
study but post-test has been applicated to 78 nurse. Pre-test and
post-test data were evaluated. Also observations were made in the
clinics. The Result of Pre-test and post-test data were to increase
the awareness of nurses about those issues; the tasks of the insulin
hormone, the types of insulin, properties, storage conditions, and
application time. And also the observations and test results showed
parallelism together.
Keywords: Diyabetes Mellitus(DM ),insülin cards, insülin treatment
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Diyabet, toplumda sık görülen ve sıklığı yaşla birlikte artan bir hastalık olmakla birlikte tüm birimlerde çalışan hemşireler diyabetli
hastalara bakım vermektedir. Temel hemşirelik eğitimi almış olan
hemşireler bakım vermede yetersiz kalabilmektedir. Bu çalışma
hemşirelerin insülinleri saklama koşulları, insülinlerin tiplerine göre
uygulanması ve etkileri konularında farkındalık oluşturmak, insülin
kullanımındaki hatalara yönelik yanlış bilgi ve becerileri tespit ederek, eğitim ihtiyacını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma Dr.
Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan klinik hemşirelerinin kullanımına yönelik olarak
üç sayfalık cep boyutlarında renkli insülin kartları hazırlanmıştır.
Kartlarda insülinlerin genel özellikleri, çeşitleri, insülin çeşitlerine
göre uygulama ve insülinlerin saklama koşulları belirtilmiştir. Kartlarda yer alan bilgilere yönelik olarak 4’er seçenekli 7 soruluk ön
test ile bilgi düzeyleri ölçülmüş 5 hafta sonra ardından her hemşireye son test uygulanmıştır. Çalışmada ön test 80 klinik hemşiresine
uygulanmıştır. Son teste katılımcıların %97,5’i (n:78) katılmıştır. Ön
test ve son test verileri değerlendirildi. Ayrıca kliniklerde gözlemler
yapıldı. Kart dağıtılmadan önce ve dağıtıldıktan sonraki test puanları esas alındığında, insülin hormonunun görevleri, insülin çeşitleri,
özellikleri, saklama koşulları ve uygulama zamanı alanlarının hepsinde anlamlı düzeyde gelişme tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan gözlemler de test sonuçları ile paralellik göstermiştir.
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ÖZET

İnsülin bilgilendirme kartlarının özellikle karışım insülinlerin çalkalanmaması gerektiği, insülin hormonunun görevi (glikozun hücre içine girişini sağlayarak kan şekerini düşürmesi), Detemir insülinin (Levemir) uzun etkili insülin grubunda yer
aldığı, Aspart insülinin (Novarapid) kısa etkili insülin olduğu, hızlı/kısa etkili insülinlerin acil durumlarda intramüsküler ve
IV infüzyon şeklinde verilebileceği, uzun etkili insülinlerin IV kullanımının kontrandike olduğu gibi yanlış bilinen bilgileri
düzeltmede etkili olduğu tespit edilmiştir. İnsülinle ilgili genel bilgilerin özellikle çeşitlerine göre uygulama biçimlerindeki
genel bilgiler üzerinde etkili olmuştur.
Yaz dönemi bittikten sonra insülin kalemlerinin ve açılmış olan diğer insülinlerin buzdolabının dışında oda sıcaklığında
muhafaza edildiği gözlenmiştir. İnsülin uygulama bölgelerinin rotasyonunun yapıldığı, uygulama bölgesinin daha düzenli
kaydedildiği gözlenmiştir. Çalışma sonunda hemşire gözlem kâğıdına ve dijital olarak yapılan “hemşire takip tedavi” ekranına insülin uygulama bölgesinin ve uygulama günün yazılabileceği bir bölme oluşturulması planlanmıştır.
Diyabet, toplumda sık görülen ve sıklığı yaşla birlikte artan bir hastalık olmakla birlikte tüm birimlerde çalışan hemşireler
diyabetli hastalara bakım vermektedir. Teknolojik gelişmelerin getirdiği yeniliklerle birlikte, diyabetli birey özelleşmiş
bir tedavi ve bakım yaklaşımına ihtiyaç duymaktadır. Temel hemşirelik eğitimi almış olan hemşireler bu gereksinimleri
karşılamada yetersiz kalabilmektedir.
Ülkemizde bakımında kaliteli hemşirelik hizmetini sağlamak için, diğer düzenlemelerin yanı sıra şu anda var olan hemşirelik gücünü diyabet bakımında etkin hale getirmek gereklidir. Bu da diyabetli hastalarla çalışan hemşirelerin DM konusunda eğitim programları (standartları belirlenmiş eğitim kursları, hizmet içi eğitim programları gibi) ile desteklenmesi
yoluyla yapılabilir.

909

POSTER BİLDİRİLER

1.

American Diabetes Association (2015), Standards of medical care indiabetes- 2015Volume 38, Supplement 1, s:1-80.

2.

Demiriz Ş. I. ve Demiriz B.( 2009) , Diabetes Mellitus El Kitabı.
İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

3.

Dinççağ, N. (2011), “Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisinde
Güncel Durum”, İç Hastalıkları Dergisi, s:18.181-223

10. Özcan, Ş. (2002), ” Diyabet Hemşireliği Temel Bilgiler” Bölüm:13.Erdoğan, S.(Ed.). Yüce Reklam Yayım Dağıtım A.Ş.,İstanbul,s:141-154.

4.

Grundy SM, Howard B, Smith S Jr, Eckel R, Redberg R, Bonow
RO. (2002), Prevention Conference VI: Diabetes and Cardiovascular Disease: Executive Summary: Conference Proceeding For Healthcare Professionals From A Special Writing
Group Of The American Heart Association. Circulation,
105(18):2231-2239.).

11. Satman, İ., Ömer, B., Tütüncü, Y., Kalaca, S., Gedik, S., Dinççağ, N.,ve ark.(2013), TURDEP-II Study Group. Twelve-year
trends in the prevalence and risk factors of diabetes and
prediabetes in Turkish adults. Eur J Epidemiol. 28(2):169180.

5.

International Diabetes Federation (2006), Diabetes Atlas 3rd
edition. IDF Publ. Brussels

6.

Kaya, N.(2012), “Hemşirelik Süreci Hemşirelik Tanılaması”,
Hemşirelik Esasları Kitabı Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Aştı, T.
ve Karadağ, A.(Ed.)., Bölüm:10.Sayfa:138.

7.
01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

KAYNAKLAR

910

8.

Marks JB, Raskin P.( 2000), Cardiovascular risk in diabetes: a
brief review. J Diabetes Complications, 14(2):108-115
Oktay, S., Erdoğan, S., Olgun, N.,Özcan, Ş.,Coşansu, G.,Çelik,
S. ve ark.(2011), Diyabet Eğitimcileri için Diyabet Ajandası,
Diyabet Hemşireliği Derneği, s:32,38.

9.

Olgun, N., Eti Aslan, F., Çosansu, G. ve Çelik, S. (2011), Karadakovan, A., Eti Aslan, F.(Ed.), Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda
Bakım Kitabı,39.Bölüm Diabetes Mellitus,Geliştirilmiş 2.Baskı, Adana Nobel Kitabevi, s: 818-852

12. http://www.idf.org/sites/default/files/Atlas-poster-2014_
EN.pdf (23.11.2015)
13. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/
(02.06.2015).
14. http://beslenme.gov.tr/content/files/diyabet/turkiyediyabetprogrami.pdf (02.06.2015).
15. http://www.turkendokrin.org/files/7_DIYABET_Book%201_
PRESS.pdf (02.06.2015).

POSTER BİLDİRİLER
P-631

MARDIN 112 İL AMBULANS SERVISI ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU DÜZEYLERININ
İNCELENMESI VE İŞ DOYUMUNUN GENEL RUHSAL SAĞLIĞA ETKISI
Sevim ÖZMEN1, Zeynep BÜLBÜL1, Handan MUNGAN1
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, ozmensevim@gmail.com

Çalışmanın amacı, Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Ambulans Servisi çalışanlarının, iş doyumu düzeylerine etki eden faktörleri
incelemek ve iş doyumunun genel ruhsal sağlık durumuna etkisini
belirlemektir. Bu amaçla çalışma, 4-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında 112 Ambulans Servisi çalışanları üzerinde yapılmıştır. İş doyumunu ölçmek için Minnesota İş Doyum Ölçeği, genel ruhsal sağlık
durumunu ölçmek için Genel Sağlık Anketi (28) formu kullanılmıştır.
Araştırmanın evreni 112 Ambulans Servisinde çalışan 218 kişinin
tamamı olarak belirlenmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü tarihlerde
toplam 160 çalışanın ölçek cevapları araştırmaya dâhil edilmiş, bu
şekilde çalışmanın temsil oranı %73,3 olarak gerçekleşmiştir. Veri
analizinde SPSS 18.0 programı kullanılarak tanımlayıcı istatistikler,
korelasyon ve çok değişkenli regresyon analizi uygulanmıştır. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre, ambulans servisi çalışanlarının genel
iş doyumunun orta düzeyde olduğu, tanımlayıcı özelliklerden yaş,
cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, hizmette çalışma süresi ve iş
doyumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı bulunmuştur. Ambulans servisi çalışanlarının meslek ve iş doyumu puan
ortalamaları arasında yapılan varyans analizinde anlamlı fark bulunmuştur. İş doyumu puanları ile genel ruhsal sağlık anketi puanları arasında yapılan regresyon analiz sonucuna göre negatif yönde
ve anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu çalışmaya göre,
iş doyumu puanlarının genel sağlık anketi puanlarını anlamlı şekilde
etkilediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, Genel Sağlık Anketi, Ambulans
Servisi Çalışanları

MARDIN 112 PROVINCE AMBULANCE SERVICE
GENERAL MENTAL HEALTH IMPACT OF STUDY AND
JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES JOB SATISFACTION
LEVEL
SUMMARY
The aim of this study is to identify the effect of job satisfaction on sanity
and to analyse the factors that affect the level of job satisfaction of
112 Ambulance Service workers. This study is applied on Ambulance
Service Workers between the dates of 4th and 29th on May 2015.
We used the Minnesota scale to measure the job satisfaction and;
General Health Survey(28) to measure the stuation of mental health.
The population of the study was totally 218 informants. In the dates
of the operation, finally 160 workers were included the research and
their represantation rate was concluded %73.3. During the data
analyse, SPSS 18.0 programme was used as descriptive statistics,
corelation, multivariate regression analysis. According to Statistical
Analysis Result; the job satisfaction of ambulance workers was
medium level andwasn’t found any meaningful difference between
age, gender, marital status, education level, employment time and
job satisfaction. There was a meaningful difference between the
job and their satisfaction level on variance analysis. According to
regression analysis applied on job satisfaction point and common
emotional health level, negative and meaningful relation were
discovered. In this study, it has been detected that points of health
survey significantly.
Keywords: Job Satisfaction, Common Health Survey, Ambulance
Service Workers
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SONUÇ
Sağlık kurumlarında, iş doyumunun tüm meslek gruplarında belirli aralıklarla ölçülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi, iş doyumunu etkileyen faktörlerin tespiti açısından önemlidir. İş doyumunu etkileyen faktörlerin araştırılması ve buna
uygun tedbirlerin alınması çalışanların iş doyumun artmasını sağlayabilir. Sağlık kurum yönetimleri tarafından çalışanların iş doyumlarını artırmak amacıyla yönetim kararlarına katılımı desteklenebilir. Ayrıca çalışma arkadaşları ile olumlu
ilişkiler kurma, güvenli ve uygun çalışma ortamları, ücret gibi alanlarda tedbirler alınabilir. Acil sağlık çalışanlarının ruhsal
durumlarının GSA gibi tarama testleri ile sistematik olarak ölçülmesi, birincil koruma kapsamında alınabilecek tedbirlere
yol gösterici olabilir. Bu ölçümler, durum tespiti ve neden-sonuç ilişkisinin belirlenmesi ve önlem alınması anlamında
faydalı olabilir. Çalışma koşullarından kaynaklanan ve ruhsal sağlığı olumsuz yönde etkileyen başka faktörlerde bulunmaktadır. Bu faktörler iş stresi, tükenmişlik, şiddet, mobbing vb. faktörlerdir. Bu risk faktörlerinin ruhsal etkileri düzenli
aralıklarla standardize ölçeklerle izlenmelidir. Çalışma koşullarından kaynaklanan diğer risk faktörlerinin incelenmesi ve
bunların önlenmesine yönelik düzenlemelerin yapılması, çalışanların ruhsal sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.
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BIR ÜNIVERSITE HASTANESINDEKI YÖNETICI HEMŞIRELERIN PROBLEM ÇÖZME
BECERILERININ İNCELENMESI
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2

yaşanan çatışmaları çözmede ne kadar etkili olduklarını saptamak
için ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinde yön gösterici olması amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, 15.03.201501.11.2015 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan 95 yönetici hemşire ile yapılmıştır. Veriler; ‘Bireysel
Tanıtım Formu’ ve ‘Problem Çözme Envanteri’ kullanılarak toplanmıştır. Ölçekler sadece araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelere uygulanmıştır. Verilerin analizinde Independent T Testi, Varyans
Analizi, Korelasyon kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan yönetici hemşirelerin tamamı bayan
(n:94), yaş ortalaması 42,51+6,85, %77,7’si lisans mezunu, %77,7’si
evli, %31,9’u 15-19 yıldır çalışmakta, % 56,4’ü klinikte sorumlu hemşire olarak çalışmaktadır. Hemşirelerin %51,1’i nöbet tutmakta ve
%64,9’u mesleğini severek yapmaktadır. Çalışmaya katılan hemşirelerin problem çözme puan ortalamaları 72,23+13,61’dir. İstatistiksel olarak anlamlı çıkmasa da mesleği sevmeyen, nöbet tutmayan,
bekar ve klinik başhemşiresi görevini yerine getiren, meslekte 20 yıl
ve daha fazla (p: 0,04) çalışan yönetici hemşirelerin problem çözme
becerilerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Sonuç: EÜTF Hastanesi’nde çalışan yönetici hemşirelerin problem
çözme becerilerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Hemşireler çalıştıkları kurumlarda yönetici olarak görevlendirilecekleri zaman mesleki
deneyim gözardı edilmemelidir.

Objective: This study which is designed prospective, descriptive
and cross-sectional; nurse managers ‘ problem-solving skills, have
been made to determine how they are effective on conflicts that
they experienced in safety and quality care. Method: Research was
held with 95 nurse managers, working in the Aegean University
Medical Faculty Hospital between 15.03.2015-01.11.2015. Data was
collected with “Individual Identification Form “ and “ Problem Solving
Inventory”. Scales have been only applied to nurses who agreed to
participate in the study. Data were analyzed by Independent T-Test,
ANOVA, Correlation.
Results: All of nurse managers participating in the study are women
(n = 94 ), mean age 42.51+ 6.85, 77,7 % of licence, 77,7 % were
married. 64.9 % of the nurses are happy to do the job. The average
score of nurses is 72.23+13.61 in the study. Problem-solving skills
was found to be higher for nurse managers working in 20 years and
more professional (p=0.04). Conclusion: The problem-solving skills
of nurse manager in Ege University Hospital were high found. The
Nurses managers should not ignore professional experience they
will work as a manager in the institutions.
Keywords: problem-solving; manager; nurse.

Anahtar Kelimeler: problem çözme; yönetici; hemşire.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Yönetici hemşirelerin problem çözme becerilerin yüksek olması; hemşirelikte eğitim ve çalışma hayatı boyunca beklenen
gelişime ulaşılmış olmasını göstermesi ve kaliteli bakımının sürdürülmesi açısından önemli bir sonuçtur. Hemşirelik eğitimi boyunca problem çözme becerisini geliştirmede amacına ulaşıldığı düşünülebilir. Araştırmada elde edilen bulgular
doğrultusunda çalışma yılı yüksek hemşirelerin problem çözme becerilerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu nedenle hemşirelik yönetimindeki görevlendirmelerde mesleki deneyim göz ardı edilmemelidir. Ayrıca okullarda hemşirelik
eğitimi ve hastanelerde hizmet içi eğitim ve uygulamalarında problem çözme yöntemlerine dayalı eğitim ve uygulamalarına yer verilmesi gerekmektedir.

KAYNAKLAR
1.

2.

Abaan, S Altıntoprak, A (2005) ‘Hemşirelerde Problem Çözme Becerileri : Öz Değerlendirme Sonuçlarının Analizi Nurses ’ Perceptions of Their Problem Solving Ability : Analysis
of Self Apprasials’, Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 1,
sayfa 62–76.
Applin, H Williams, B Day, R Buro, K (2011) ‘A Comparison
Of Competencies Between Problem-Based Learning And

Non-Problem-Based Graduate Nurses’, Nurse Education Today, No.31, pp.129-134.
3.

Gördes, N Bahar, Z (2005) ‘Probleme Dayalı Öğretimin Hemşire Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluş ve
Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. II. Aktif
Eğitim Kurultayı Kitabı (Kurultay Kitabı), 4-5 Haziran İzmir,
247-256.

913

POSTER BİLDİRİLER
4.

McEwen, M Brown, SC (2002) ‘Conceptual Frameworks İn
Undergraduate Nursing Curricula: Report Of A National Survey’, Journal of Nursing Education, Vol.41, No 1, pp.5–14.

5.

Nezu, AM Nezu, MN (2001) ‘Problem Solving Therapy’, Journal of Psychotherapy Integration, Vol.11,pp.197-205.

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

6.

914

Olgun, N Öntürk, ZK Karabacak, Ü Aslan, FE Serbest, Ş (2010)
‘Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri: Bir Yıllık İzlem Sonuçları’, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Dergisi; Cilt 1, No.4, sayfa 188–194.

7.

Sabancıoğulları, Selma Doğan, Selma (2012) ‘Profesyonel
Kimlik Gelişimi ve Hemşirelik’ , Anadolu Hemşirelik ve Sağlık
Bilimleri Dergisi, Cilt 15, No.4, 275-282.

8.

Savaşır, I Şahin, NH (1997) Bilişsel-davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler, Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

9.

Taylan, S (1990) Heppner’in Sorun Çözme Envanterinin
Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

10. Tezel, A Arslan, S Topal, M Aydoğan, Ö Koç, Ç Şenlik, M (2009)
‘Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve
Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi’, Atatürk Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 12, No.4, sayfa 1-10.
11. Yıldırım, B Özkahraman, Ş (2011) ‘Hemşirelikte Problem
Çözme’ , S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, No.3,
sayfa 155-159.

POSTER BİLDİRİLER
P-642
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dir.“Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5”de (SKS) belirtilen klinik göstergeler, sağlık hizmetlerinin sonucunda elde edilen
klinik çıktıların, somut veriler ile izlenmesini sağlamaktadır.

Bu çalışmada SKS “Diz ve Kalça Protezi” klinik göstergelerinden “Derin Ven Trombozu Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı” ve “Pulmoner Emboli ile Yeniden Yatış Oranı” retrospektif olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi üst yönetiminden
Diz ve Kalça Protezi ameliyatı olan hastalara ait verilerin incelenmesi için izin alınmıştır. 01 Ocak 2010 - 31 Aralık 2014 yılları arasında hastane bilgi yönetim sisteminden (HBYS) elde edilen verilerden
hesaplanan diz protez ameliyatı geçirdikten sonra 2 ay içerisinde
“Derin Ven Trombozu Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı” %0,10 ve diz
protez ameliyatı geçirdikten sonra 2 ay içerisinde “Pulmoner Emboli ile Yeniden Yatış Oranı” %0,20 olarak bulunmuştur. Çalışmanın
sonunda ortaya çıkan sonuçlar, hasta bakımıyla ilgili kalite hedeflerinin ne kadar sağlandığını göstermesi, bu hedeflere ulaşmak için
yapılması gerekenlerin tartışılması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Diz Kalça Protezi, Derin Ven Trombozu
(DVT),Pulmoner Emboli (PE) Klinik Göstergeler, Sağlıkta Kalite
Standartları(SKS), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)

SUMMARY

The services provided in health care should be effective, efficient,
equitable, safe, timely and focused on patients and their relatives.
Clinical indicators, which are specified inside the “Hospital Service
Quality Standards Version 5” (HQSV.5) gives the ability to monitor
the clinical outcomes obtained as a result of related services,
with concrete data. obtained as a result of related services, with
measurable data.
In this study, “Knee and Hip Prosthesis” clinical indicators of HQS,
such as “Ratio of the re-admission by reason of deep vein thrombosis”
and “Ratio of the re-admission by reason of pulmonary embolism”
have been reviewed from the perspective of a retrospective view. For
this purpose, hospital governance of the İzmir Dokuz Eylül University
Hospital has been given permission to analyze data of the patients
with knee and hip prosthesis. According to the calculated data
obtained from the hospital information management system (HIMS)
“Ratio of the re-admission by reason of deep vein thrombosis” in
two months after knee prothesis surgery was found as 0,10% and
“Ratio of the re-admission by reason of pulmonary embolism” in two
months after knee prothesis surgery was found as 0,20% between
dates Jan,1st 2010 and Dec,31st 2014. The results that emerge as
a result of the study is important to visualize the success about the
achievement of the patient care quality goals.
Keywords: Knee and Hip Prosthesis, Deep Venous Thrombosis
(DVT), Pulmonary Embolism(PE), Clinical Indicators, Hospital
Service Quality Standards (HQS), Dokuz Eylül University (DEU)
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A RETROSPECTIVE RESEARCH ON KNEE AND
PROTHESIS CLINICAL INDICATORS IN DOKUZ EYLUL
Sağlık kurumlarında verilen hizmetin etkin, verimli, adil, güvenli, söz
UNIVERSITY HOSPITAL
verilen zamanda ve hasta - hasta yakını odaklı olması gerekmekte-
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Klinik Kalite Rehberi Diz ve Kalça Protezi Klinik göstergelerinden “Derin Ven Trombozu Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı” için
incelenmiştir. 2011 yılında 248 hastada 1 (%0,40) yatış olup, diğer yıllarda DVT nedeniyle yeniden yatış bulunmamaktadır.
Klinik göstergelerden “Pulmoner Emboli Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı” verileri de ayrıca incelenmiştir. 2011 yılında 248
hastada 1 (%0,40) ve 2012 yılında 199 hastada 1 (%0,50) hastanın PE nedeniyle yeniden yatış yaptığı tespit edilmiştir.
Diğer yıllarda PE nedeniyle yeniden yatış bulunmamaktadır.
Bu sonuçlar ilk etapta tedavinin çok başarılı ve etkin olduğunu düşündürmektedir. Buna rağmen “Derin Ven Trombozu
Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı” ve “Pulmoner Emboli Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı” nın düşüklüğünde altta yatannedenler detaylı bir şekilde araştırılmalıdır.
Burada hastane klinik verilerinin tam ve doğru toplandığından emin olmak gerekir. Elde edilen sonuçları analiz etmek ve
yorumlamak için sonuç değer, hedef değer ile karşılaştırılır. Ancak sonuçları analiz için sadece hedef değerle karşılaştırmak da yeterli değildir. Sonucun; hedef değerden başka, bir önceki dönem değeri, benzer kurumlar ve ülke genelindeki
değerlere göre nerede yer aldığının da önemli olduğu anlaşılmıştır.
Ayrıca varsa, ilgili klinikte çalışan personel sayısı ve niteliğindeki değişiklikler, sağlık olgusu ile ilgili tanı, tedavi ve takip
yöntemlerinde yapılan kurumsal değişiklikler gibi ek bilgilerin de gerektiğinde kullanılmasının önemi fark edilmiştir. Analiz yaparken de elde edilen verilerin güvenilirliğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
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SAĞLIK PERSONELİNİN, HASTA VE HASTA YAKINLARININ ORGAN BAĞIŞI İLE İLGİLİ
BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Hilal ÖZBEK1, Mesut PARLAK2, Gülsemin EREN1, Nil HÖRGÜŞLÜOĞLU1, Ahmet Kemal FİLİZ1, Osman AKTAŞ1,
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2

den alınan sağlam organın nakledilmesi işlemine denir. Bu çalışma
sağlık personelinin, hasta ve hasta yakınlarının organ bağışı ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları tespit etmeyi amaçlamıştır. Çalışma
Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Devlet Hastanesinde yapılmıştır.
Katılımcıların 498 (%45) sağlık personeli, 604 (%55) hasta ve hasta yakınlarıdır. Katılımcılara literatür taranarak oluşturulan 2 ayrı
anket uygulanmıştır. Sizce Organ bağışı nedir? sorusuna katılımcıların 889’u (% 81) doğru cevap vermiştir. Organ/doku nakli ve bağışı konusunda daha önce bilgi aldınız mı? sorusuna 591 kişi (%54)
evet cevabı vermiş, cevabınız “evet” ise bu bilgiyi nereden aldınız?
sorusuna 278 kişi (%35) sağlık kuruluşları ve sağlık personeli olarak
belirtmişlerdir. Bir yakınınızın ölümü halinde organlarının bağışlanmasını kabul eder misiniz? sorusuna 471 (%43) evet cevabını vermiş,
“Hayır” cevabını veren 189 kişiye (%17) sorulan organların bağışlanmasını neden kabul etmezsiniz? sorusuna 122 kişi (%33) cesedine
herhangi bir müdahale yapılmasını istemediğini belirtmiştir. Hasta
ve hasta yakınlarının “Bir yakınınızın ölümü halinde organlarının
bağışlanmasını kabul eder misiniz?” cevabının eğitim gruplarına
göre karşılaştırıldığında fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Araştırma sonuçlarının desteklediği en önemli bulgu bilinç düzeyi ile bağış
oranının artacağı yönündedir. Önemli bir tedavi yöntemi olan organ
nakli konusunda araştırmalar yapılması, organ ve doku bağışının
artışına katkı sağlayacağı için önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Organ Bağışı, Sağlık Personeli, Hasta ve
hasta yakınları

SUMMARY

Organ transplantation is a procedure of replacing a healthy organ
which is harvested from healthy people or cadaver or brain dead
individuals with a malfunctioning organ in human body. In the
present study, it has been aimed to define knowledge, attitude and
behaviors of healthcare stuff, patient and patient relatives about
organ donation. The study has been
conducted in Sivas Numune Hospital and Sivas Government Hospital.
489 of the participants (45 %) were healthcare stuff, 604 of the
participants (55 %) were patient and patient relatives. Two different
questionnaires which have been prepared according to the literature
have been applied to the participants. The question “what is the organ
donation?” has been answered correctly by 889 of participants (81
%). The question “Have you ever been informed about organ/tissue
transplantation and donation?” has been answered as “yes” by 591
participants (54 %) and the question “if your answer is yes, where did
you get this information?” has been answered as “Health institutions
and healthcare stuff” by 278 participants (35 %).The question “Do
you accept organ donation in case of your relative’s death?” has been
answered as “yes” by 471 participants (43 %). When the question “Why
don’t you accept the donation of the organs” is asked to participants
who said “no” to the previous question, 122 of the participants (33 %)
mentioned that they don’t want other people to violate the deceased’s
body. When the answer of the patients and patients’ relatives to the
question “Do you accept the organ donation in case of a relative’s
death” analyzed according to the educational groups, the difference
between the groups has been found significant (p<0.05). The most
important finding supported by the present study’s result is that the
increase in the awareness about organ donation would cause an
increase in organ donation rates. Scientific investigations about organ
transplantation which is very important treatment method is a major
topic since it can contribute to the increase in organ donation rates.
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KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIORS OF
HEALTHCARE STUFF, PATIENT AND PATIENT
Organ nakli (transplantasyon), vücutta görevini yapamayan bir orRELATIVES ABOUT ORGAN DONATION
ganın yerine canlı, kadavra veya beyin ölümü gerçekleşmiş bireyler-
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Keywords: Organ donation, Healthcare Stuff, Patient and patient
relatives

SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan çalışmalarda da görülüyor ki, organ bağışı tedavi için önemli bir gerekliliktir. Önündeki en büyük engelde yeterli
organ ve doku bağışı olmamasıdır. Organ bağışı önündeki nedenler dikkate alındığında sağlık personeli, diyanet ve eğitim kurumları birlikte çalışmalı ve bu konuda tereddütleri olan bağışçıların sorularının cevaplarını bulabilecekleri birimler oluşturulmalıdır. Organ bağışı konusunda toplumsal bilgi düzeyi artırılmalıdır. Bu konuda önemli rol oynayan sağlık
profesyonelleri için eğitimler verilmeli, tedavi sürecinde hasta ve hasta yakınları ile birebir iletişimde bulunarak organ ve
doku nakli/bağışı konusunda halkın bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Özellikle en kolay bilgiye ulaşılan internet, Basın yayın
organlarında organ bağışı konusunda doğru bilgiye ulaşabilecekleri siteler kurulmalı ve yayınlarla desteklenmelidir. Sosyal paylaşım sitelerinde organ bağışı paylaşımları ile desteklenmesi sağlanmalıdır.
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KAN ALMA DENEYİMİ PREANALİTİK HATA ORANLARINI AZALTIR
Özlem AYDIN1, Gülnihan GÖL1, Füsun GÖNEN DEDE1, Dilek AKIN1
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, ozlem.aydn@gmail.com
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Bu çalışmada yatan hastalarla poliklinik hastalarının reddedilen
numune oranları karşılaştırıldı. Poliklinik hastalarından alınan numune sayısı yatan hastalardan yaklaşık 4 kat fazla olmasına rağmen toplam reddedilen numune oranları, yatan hastalarda %1.23
ve poliklinik hastalarında %0.20 olarak bulundu.
Yataklı birimlerde çalışanlara göre çok daha fazla deneyime sahip
olan kan alma birimi hemşirelerinin deneyimli olmalarının örnek
alım hatalarının azaltabilir. Yataklı birimlerde çalışan hemşirelerin
kan alma deneyimini arttıracak çalışmalar, yatan hasta numunelerinin reddedilme oranlarının azaltarak hasta güvenliğine de katkı
sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Preanalitik hata, deneyim, örnek alımı

BLOOD COLLECTION EXPERIENCE REDUCES THE
RATES OF PREANALYTICAL ERRORS
SUMMARY
The quality in the laboratory mainly based on patient safety through
the determination and the prevention of errors. The majority of these laboratory errors occur in the pre-analytical phase and sample
collection errors are a one of the pre-analytical phase errors. more
samples was rejected the purchase because of the samples errors
Because the reasons for rejected samples more sample collection
errors reduction of the errors of sample collection will reduce the
total of Preanalytical error too.
In this study were compared of inpatient with outpatient rejected
sample rates. The number of samples taken from outpatients was
about 4 times more than those of the inpatient. Total rejected sample rates were found in outpatient as percent 0.20 and inpatients percent 1.23.
Due to experienced nurses of blood colleciton unit more than the
other nurses having experienced in the blood collection can reduce
sample collection errors. The studies to enhance the sample collection experience of the other nurses can contribute, to patient safety
by reducing the rates of sample rejection.
Keywords: Preanalytical errors, experience, sample collection

SONUÇ
Sonuç olarak, hasta ve çalışan güvenliği açısından risk oluşturan ve insan faktörünün etkin olduğu preanalitik hataların
mümkün olduğunca azaltılması için eğitim faaliyetlerinin devam ettirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bunu yanı sıra
bir işin daha doğru yapılmasında deneyimin rolü yadsınamaz. Her ne kadar, günlük düzende değişiklik hemşirelerin
hoşuna gitmese de kan alma deneyimlerinin arttırılabilmesi için planlanacak düzenlemelerle kan alma biriminde hemşirelerin rotasyonlu çalışarak deneyim kazanmaları numune ret oranlarını azaltabilir.
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Laboratuvarda kalite, laboratuvar hatalarının belirlenmesi ve önlenmesi aracılığıyla ağırlıklı olarak hasta güvenliğini temel alır. Laboratuvar hatalarının çoğunun gözlendiği preanalitik evre hatalarından
biri de örnek alım hatalarıdır. Reddedilen numune nedenlerini daha
çok örnek alım hataları oluşturduğundan örnek alımı aşamasında
ki hataların azaltılması, toplam preanalitik hatayı da azaltacaktır.
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açısından da oldukça önemli bir konudur. Gereksiz ilaç kullanımı,
tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de halk sağlığını etkileyen
ciddi bir sorundur. Akılcı ilaç kullanımının sağlanması konusunda
ve toplum sağlığı açısından; hekim, hemşire, diğer sağlık personeli,
hasta/hasta yakını, meslek örgütleri, medya vs kişilerin bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada da Kırklareli Devlet Hastanesinde staj yapan öğrencilerin akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgi ve
davranış farkındalıklarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Kırklareli Devlet Hastanesinde staj yapan 175 öğrenciden, 154 öğrenci araştırmaya katılmayı kabul etmiş ve bu araştırmada Sağlık
Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Şube Müdürlüğü’nün
hazırlamış olduğu “Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi ve Davranışların Değerlendirilmesi Çalışması-2012” isimli, değerlendirme anketi
uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen sonuçlara göre stajyer öğrencilerin eğitim durumlarına göre akılcı ilaç kullanımı farkındalığının
yüksek olduğu belirlenmiş ve verilerin eğitim düzeylerine göre farkılılaşma durumuna bakılmıştır. Bazı sorularda stajyer öğrencilerin
eğitim düzeylerine göre akılcı ilaç kullanımı farkındalığının anlamlı
olarak farklılaştığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İlaç, Akılcı İlaç, Akılcı Olmayan İlaç, Stajyer
Öğrenci

As the rational medication which has significant place in the provision of health services has a great deal of part in the budget saved
for health, it is quite an important issue both in terms of individual
and community health. The unnecessary use of drug is a serious
problem in our country as it is in all over the world. About the provision of rational use of drug and in terms of community health; it
should be raised awareness in doctor, nurse, other health care staff,
patient/patient relative, professional organizations, media and etc.
This study was carried out in order to evaluate the information and
behavioral awareness of the students doing their training in Kırklareli State Hospital with respect to rational use of drug. 154 of the
175 students doing training in Kırklareli State Hospital accepted to
join the research and in this study was applied the evaluation survey
named “The Study of Evaluating Information and Behaviours Concerning Rational Drug Use-2012 prepared by the Ministry of Health
Drug and Medical Device Institution Rational Drug Branch Office. According to the results obtained from the surveys, it was ascertained
that the trainees have a high rate of awareness regarding rational
use of drug according to their level of education and it was looked at
the differentiation situation of data depending on educational level.
In some questions, it was found out that the awareness of rational
drug use of trainees differs meaningfully according to the level of
education.
Keywords: Drug, Drug Rational, Irrational Drug, Student Trainee
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EVALUATING THE INFORMATION AND BEHAVIORAL
AWANERESS OF THE STUDENTS DOING TRAINING
Sağlık hizmetleri sunumunda önemli bir yere sahip olan ilaçların
WITH RESPECT TO RATIONAL USE OF DRUG
akılcı kullanımı, sağlığa ayrılan bütçe içerisinde büyük bir paya sahip olduğundan hem ülke açısından hem de birey ve toplum sağlığı SUMMARY

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma sonucunda, çalışmanın yürütüldüğü devlet hastanesinde stajyer öğrencilerin akılcı ilaç farkındalıkları değerlendirildiğinde eğitim durumlarına göre lise ve üniversite düzeyinin genel olarak benzerlik gösterdikleri saptanmıştır.
Stajyer öğrencilerin akılcı ilaç kullanımı farkındalığının istenen düzeyde olmadığı görülmüştür. Bu farkındalığın arttırılması konusunda;
nn Sağlık çalışanlarının daha anlaşılır bir dille bilgilendirme yapması,
nn Staj yürütülen hastanede öğrencilere yönelik eğitim planlanması,
nn Araştırmanın Kırklareli ili ve diğer illerde tüm lise ve üniversite öğrencilerini kapsayacak şekilde yapılması önerilmektedir.
nn Akılcı ilaç farkındalığını oluşturmak amacıyla lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin okullarında ders programına akılcı ilaç konusu eklenebileceği gibi ilaç güvenliği veya akılcı ilaç derside okul müfredatına alınabilir.
nn Okullarda öğrencilerin bu konudaki sorumluluklarını arttırmak ve benimsetmek amacıyla sağlık klubünün alt
başlığı altında akılcı ilaç kullanımı klubü kurularak, çalışmaları desteklenebilir.
nn Okullarda akılcı ilaç panosu oluşturulabilir.
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SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ HİPERTANSİF HASTALARIN HASTALIK HAKKINDAKİ
GÖRÜŞLERİNE VE TEDAVİYE UYUM SÜRECİNE ETKİSİ
Esra YAKŞİ1, Ali KARAKOÇ2
Kırklareli Devlet Hastanesi,Eğitim Hemşiresi, esrayaksi89@gmail.com
²Kırklareli Üniversitesi, Öğr. Gör., ali4480@gmail.com

1

hastaların hastalık hakkındaki görüşlerine ve tedaviye uyum sürecine etkisi araştırmak amacıyla kesitsel olarak yapılmıştır. 15.10.2015
- 01.11.2015 tarihleri arasında Kırklareli Devlet Hastanesi’nde Dahiliye Polikliniğine başvuran ve Dahiliye Kliniğinde yatmakta olan
hipertansiyon tanısı almış ve çalışmayı kabul eden 202 hasta örneklemi oluşturmaktadır. Hastalara 3 bölümden oluşan anket uygulanmıştır.Anketin birinci bölümünü sosyo-demografik veriler, ikinci
bölümünü sağlık okuryazarlığı ve tedaviye uyumu etkileyen çoktan
seçmeli sorular ve üçüncü bölümü ise“Hastalık Algısı Ölçeği” oluşturmaktadır. Anketlerden elde edilen bulgulara göre kişinin hastalığının süresiyle ilgili algılarını araştıran süre (akut/kronik) algısı alt boyut puanı yüksektir. Süre algısı alt boyut maddeleri incelendiğinde;
hastaların büyük bir çoğunluğunun hastalığın uzun süreceğini, hastalığın geçici olmaktan çok kalıcı olduğunu ve yaşamının geri kalan
süresini bu hastalıkla geçireceğine ilişkin görüşlere sahip oldukları
tespit edilmiştir. Bu sonuçlar hastaların hastalıklarının kronik bir
hastalık olduğuna inandıklarını ve tedavi sürecine uyum gösterdiklerini ortaya koymaktadır
Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Hipertansiyon, Hastalık
Algısı, Tedavi Uyumu

The term ‘Health Literacy’ is being come across more frequently each
and every day. It plays a key role especially in the treatment process
of chronic diseases. This study is a cross-sectional study to analyze
the effect of health literacy on hypertensive patients’ opinions on
the disease and its effect on treatment process. 202 patients who
consulted the Kırklareli State Hospital Internal Medicine Department
between 15.10.2015 and 01.11.2015, and who are hospitalized in
Internal Medicine clinic with hypertension diagnosis, and who accepted the study constitutes the sample. A survey consisting of three
parts has been applied on the patients. First part of the survey includes socio-demographic data; second part includes health literacy
and multiple choice questions that affect conformity to treatment;
third part of the survey includes “Illness Perception Questionnaire”.
According to the findings from the surveys, Sub-dimension point of
duration perception (acute / chronic) investigating the perception
on the duration of person’s disease is high. After investigating duration perception sub-dimension items, A great many of patients have
been found to contemplate that the disease will last long, the disease is chronic and they will have to live with the disease for the rest of
their lives. This findings show that patients believe their diseases to
be a chronic disease and they conform with the treatment process.
Keywords: Health Literacy, Hypertension,Illness Perception,
Treatment Compliance

01-04 Mart 2016, Antalya

THE EFFECT OF HEALTH LITERACY ON HYPERTENSIVE
PATIENTS’ OPINIONS ON THE DISEASE AND ITS
Sağlık okuryazarlığı terimi ile gün geçtikçe daha da sık karşılaşmakEFFECT ON TREATMENT PROCESS
tayız. Özellikle kronik hastalıklarda tedavi sürecinde önemli bir yer
teşkil etmektedir. Bu çalışma; sağlık okuryazarlığının hipertansif SUMMARY

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma sonucunda, çalışmanın yürütüldüğü devlet hastanesinde sağlık okuryazarlığının hastalık hakkındaki görüşlerine ve tedaviye uyum sürecine etkisi olduğuna dair anlamlı farklılaşmalar tespit edilmiştir. Sağlık okuryazarlığının yeterli
seviyeye getirilmesi için hipertansiyon tanısı almış hastalara düzenli aralıklarla halk eğitimleri düzenlenebilir ve hastalar
hastalıkları konusunda sık sık bilinçlendirilebilir. Bu konu bölge hastanelerinin de eğitim planlarına eklenebilir. Hipertansif hastaların hastalık algılarını değerlendirebilmek, tedaviye uyumlarını gözlemleyebilmek amacıyla düzenli aralıklarla toplu bir görüşme düzenlenip onların hastalıklarına bakış açıları, yaşanan zorlukları ve olumlu gelişmeler hastalar
tarafından ifade edilmesi sağlanabilir. Hastalıkla ilgili broşürler, panolar hazırlanabilir. Hastaların tabuculukları sırasında
bilgilendirilmeler daha anlaşılır olarak yapılması önerilebilir.
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BİR EĞİTİM HASTANESİNDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN HASTA GÜVENLİĞİ
UYGULAMALARINI SKS ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLENDİRMELERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Zeynep ALPTEKİN1, Ali ARSLANOĞLU1, Ali ERDOĞAN2
Gölcük Asker Hastanesi, zynp.lptkn@hotmail.com
Haliç Üniversitesi, alierdogan1975@gmail.com
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2

bakış açılarının sağlık kalite standartları(SKS) öncesi ve sonrasını
belirleyerek karşılaştırmaktır. Ekim-Kasım 2009 tarihleri ve Ekim-Kasım 2015 tarihlerinde yapılan bu çalışmanın evreni bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerdir. Bu hastanede araştırma sırasında 390 hemşire çalışmakta olup, % 95 güvenirlilik ve % 5 sapma
ile araştırma örneklemine 110 kişi alınmıştır. Daha sonra rastgele
örneklem yöntemi ile seçilen belirlenen katılımcılara ulaşılarak yüz
yüze yöntemi ile anket uygulanmıştır.

2009 yılında yapılan çalışmada; Hemşirelerin % 69,1’i 1-5 yıl arasında, %29,1’i 6-10 yıl arasında, % 1,8’i 11-15 yıl arasında çalışmaktadır. % 89,1’ i 40 saat ve üzeri çalışmaktadır. % 90,9 bulunduğu yerde genellikle hastalarla doğrudan etkileşim içinde bulunmaktadır.
Hastanelerinde oluşan raporlanan olay sayısı, % 52,7’si hiç olarak
belirtmiştir. Hasta güvenliği derecesi olarak birimlerini değerlendirdiğinde % 74,5 mükemmel, %21,8 çok iyi cevabını vermiştir.
2015 yılında yapılan çalışmada; Hemşirelerin % 50,9’i 1-5 yıl arasında, %18,2’i 6-10 yıl arasında, % 12,7’si 11-15 yıl arasında, %18,2’i
16-20 yıl arasında çalışmaktadır. % 65,5’ i 40 saat ve üzeri çalışmaktadır. % 100 bulunduğu yerde genellikle hastalarla doğrudan
etkileşim içinde bulunmaktadır. Hastanelerinde oluşan raporlanan
olay sayısı, % 92,7’si hiç olarak belirtmiştir. Hasta güvenliği derecesi
olarak birimlerini değerlendirdiğinde % 84,5 mükemmel, %11,8 çok
iyi cevabını vermiştir. Sonuç olarak hemşireler hasta güvenliği derecelerini mükemmel olarak değerlenmiştir. Olay bildirme sıklığını
sıfıra yakın olarak belirtmişlerdir.

SUMMARY

This study objective; a training hospital nurses who served in a review of patient safety in geometry applications health standards of
quality (SKS) by comparing before and after that. October-November 2009 and October-november 2015 Im on a population of the
training mission, namely hemsirelerdir. in this research, 390 nurse
working for Better reliability, 95% and 5% by the deviation orneklemine research is 110 people. The random sampling method, the selected participants to get face-to-face survey method was employed.
A study in the year 2009, 69.1 %, nurses 1-5 years, between 29.1 %,
between 6-10 years, 1.8% is between 11-15 years. 89,1% ' i 40 hours
and above. 90,9 % in direct interaction with patients is usually are
located in. as previously reported in a number of events to Foods
account for 52.7% of the as ever. As the degree of safety, 74,5 %
appraised excellent, 21.8% gave a very good answer.
In 2015, nurses in 50,9 %, between 1-5 years, 18.2% between i 6 10 years, from 12.7% of between 11-15 years, 18.2% between years
16-20 N?i . 65,5% ' i 40 hours and above. 100 % in direct interaction
with patients is usually are located in. as reported in a number of
events, %, 92,7% of noted as not at all. The degree of safety, as a reading of 84.5, 11.8 % has a very good answer. As a result great nurses
in patient safety grades increased in value. frequency of Event report
stated as close to zero.

01-04 Mart 2016, Antalya

A TRAINING HOSPITAL NURSES WORKING PATIENT
SAFETY PRACTICES COMPARISON OF SKS BEFORE
Bu çalışmadaki amaç; bir eğitim hastanesinde görev yapan hemAND AFTER REVIEW
şirelerin birimlerindeki hasta güvenliği konusundaki uygulamalara
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ÖZET

Keywords: Patent safety, medical errors, event

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, tıbbi hata, olay

SONUÇ VE ÖNERILER
Hasta güvenliği insan hayatını etkileyen gerçek olaylarla ilgilidir. Üretim ve diğer hizmet işletmelerinin aksine sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için hasta güvenliği süreçlerinin hayata geçirilmesi, ticari çıktılardan ziyade sosyal
faydalar yaratmaktadır(Tütüncü vd. 286-302)
Hemşireleri çalıştıkları birimlerdeki ekiplerin uyumlu bir şekilde çalıştığını, birbirlerini desteklediğini, ekip elemanlarının birbirlerine saygılı davrandıkları, acil bir durumda ekibin birlikte çalıştığı, birim içinde insanların birbirlerine yardım
ettikleri düşünülmektedir. Burada anlaşıldığı üzere birimlerde iyi bir ekip çalışması vardır. Birimlerde çalışan sayısının
gerekenden az olduğu, iş yükünün fazla olduğu ve personel yetersizliği düşünülmektedir. Birimlerde hasta bakımının
standart sürelerden daha uzun olarak sürdüğü belirtildiğinden, buradan çalışanların performans düşüklüğü anlaşılmaktadır. Hemşireler birimlerde, hasta güvenliği geliştirme çalışmalarına aktif olarak katılarak; hasta güvenliğini geliştirmek
için değişiklikler yaptıktan sonra bunların etkinliğini değerlendirirler. Hasta güvenliği önemli bir ilke iken, hasta güvenliği
ile ilgili bir kısım problemler de bulunmaktadır. Hasta güvenliği ile ilgili prosedürlerde eksiklikler var, süreçlerin düzeltici
ve önleyici faaliyetlerle iyileştirilmesi gerekir. Çalışanların bir kısmı yaptıkları hataların şahsi dosyalarında saklanıp, suçlanacakları duygusu taşırlar. Ama hatalardan pozitif değişiklikler elde etmektedirler. Bu konularda SKS’e geçiş yaptıktan
sonra pozitif yönde gelişmeler olmuştur.
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Birimlerde yönetici pozisyonlarda bulunan personeller hasta güvenliği prosedürlerine göre yapılan işleri takdir etmek ve
çalışanların önerilerini ciddiye almaktadır. Hasta güvenliği problemlerin tekrar tekrar oluşmasını görmezden gelemezler
ve gerekli müdahaleleri zamanında yapmaktadırlar. Bu konularda SKS’e geçişten sonra bir değişiklik olmamıştır. SKS ile
ilgili olarak yöneticlere daha detaylı içsel pazarlama yapmak gerekmektedir.
Birimler içindeki iletişim iyi düzeyde gözükmektedir. Çalışanlar olumsuzlukları hemen dile getirebilmekte, oluşan hatalarda herkes bilgilendirilmeye çalışılmaktadır. Hasta güvenliği prosedürleri birim çalışanlarına hemen iletilmektedir. Çalışanlar bir yanlış gördüklerinde soru sormaktan korkmazlar ama yöneticilerin yanlış davranışlarını sorgulamakta o kadar
cesur değillerdir. Bu Konularda SKS’e geçiş yaptıktan sonra pozitif yönde gelişmeler olmuştur.

Birimlerde hasta güvenliği ile ilgili oluşan pozitif ortamın aksine hastane yönetiminde böyle bir ortamın olmadığı gözükmektedir. Hasta güvenliği ile ilgili yönetimin yaptığı uygulama ve çalışmalardan birim çalışanları habersizdir. İletişim
eksikliği gözükmektedir.
2009 yılında birimlerdeki hasta güvenliği konusundaki pozitif uygulamaların aksine; hasta güvenlik derecesi kabul edilebilir düzeyde algılanmaktadır. SKS’e geçiş yaptıktan sonra pozitif yönde gelişmeler olmuştur.
2009 yılında İyi bir raporlama sistemi olmadığından son 12 ay içinde fazla miktarda olay rapor edilmemiştir. Edilenler
tesadüfi şekilde ortaya çıkanlar olabilir. SKS’e geçiş yaptıktan sonra pozitif yönde gelişmeler olmuştur.
Sonuç olarak SKS bu kurumdaki hasta güvenliği kültürünün artırılmasında kısa sürede pozitif katkıları olmuş, uygulamaların, iletişimin ve eğitimlerin devam etmesi sonucunda hasta güvenliği kültürünün daha da artacağı düşünülmeltedir.
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2009 yılında çalıştıkları birimde hasta ve olayların raporlanmasında sıkıntılar mevcuttur. Bir raporlama sistemi kurulamamıştı. SKS’e geçiş yaptıktan sonra pozitif yönde gelişmeler olmuştur. Bir raporlama sistemi kurulmuş ve işletilmeye
başlatılmıştır.

Öneriler; personel sayısı dünya standarlarına ve iş yüküne uygun olarak planlanırsa hasta güvenliği ile ilgili prosedürler
daha kolay uygulamaya geçirilir. Hasta güvenliği ile ilgili prosedürler sürekli olarak gözden geçirilerek iyileştirme çalışmalarına hız verilmelidir. Hasta güvenliği “0 hata” prensibi için talimat ve prosedürler net olarak ifade edilmeli ve sürekli
kontrol edilmelidir. SKS geçildikten sonra oluşturulan prosedürler iletişim sayesinde tüm çalışanlara iletilmeli ve uygulanması sağlanmalıdır.
Hasta güvenliği için; çalışanların katılımı esas alınarak her öneri çok iyi analiz edilmelidir. Kurulan hasta güvenliği bireysel
öneri sistemi daha iyi işletilmelidir.
Hasta güvenliği için; yönetici pozisyonundaki çalışanların eleştiriye açık olması gereklidir. Her hatadan bir ders çıkarmak,
prosedür, talimat ve dokümanları revize etmek ve süreçleri iyileştirmek için iyi bir raporlama sistemi kurmak gerekir. Kalite için üst yönetimin desteği şarttır. Hasta güvenliği için tüm paydaşlar aynı platformda bulunmalı ve aralarında pozitif
iletişim kurulmalıdır.
Hasta güvenliği konusunda üst yönetim ve tüm çalışanlar sürekli eğitim almalıdır. Eğitimlere aralıksız devam edilmelidir.
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BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE DÜŞMELERİN SIKLIĞI VE KÖK NEDEN ANALİZİ
Gonca AKBAŞ1, Asibe ÖZKAN1, Melike ÇELİK1, Ayşe KUVANCI DEMİR1, Berna BEBİTOĞLU TERZİOĞLU1
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1

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Temmuz 2011- Temmuz 2015 tarihleri
arasında bir özel dal eğitim araştırma hastanesinde yapılmış olup
belirtilen tarihler arasında yatan hastalar araştırmanın evrenini
(N=84.828) ,eğitim araştırma hastanesinin tüm kliniklerinde meydana gelen hasta düşmeleri ise araştırmanın örneklemini oluşturmuştur (n=64). Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan ve dokuz bölümden oluşan ‘‘İND.FR.20 Düşen Hasta Bildirim
Formu” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı-yüzde dağılımları,
ortalama ile Eindhoven Sınıflandırma Modeli kullanılmıştır.
Bulgular: Hastaların yaş ortalamasının 54,85 olduğu ve yarısından
fazlasının (%75) erkek olduğu bulunmuştur. Hasta düşme oranının
%0,074 olduğu ve en fazla düşme kardiyoloji servislerinde (%56,2),
ikinci olarak koroner yoğun bakım ünitesinde (%20), üçüncü olarak
cerrahi servislerde (%18,7) meydana geldiği bulunmuştur. Düşmelerin %32’sinin yataktan düşerek, %34‘ünün düz zemin üzerinde olduğu ve %21’inin banyoda gerçekleştiği saptanmıştır. Düşen hastaların
14’ünde yaralanma meydana geldiği belirlenmiştir. Düşmelerin 58’i
(%90) hasta kaynaklı, 3’ü (%5,5) bakım kaynaklı, 3’ü (%5,5) tesis kaynaklı olduğu saptanmıştır. Düşen hastaların %78’inin itaki düşme
riski skalasına göre 5 ve üzeri puan aldığı dolayısıyla yüksek riskli
olduğu bulunmuştur. Her bir düşme için 125 kök neden tanımlanıp
sınıflandırılmış ve her olay için 3-4 kök neden ortaya çıkarılmıştır. En
çok düşmeler hastaya bağlı faktörler (%61), teknik hatalar (%22.4),
ve organizasyonel (%12) hatalar nedeniyle gerçekleşmiştir.
Sonuç: Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; düşme riski yüksek
olan veya düşen hastalarda, risk değerlendirme ölçeği ile hastaların
düşme nedenleri değerlendirilerek, bireye özgü önlemlerin alınması önerilebilir. Bu kapsamda, kurumsal düzeyde hasta düşmelerini
izleyen, sonuçlarını değerlendiren ve önlemler geliştiren hasta güvenlik komitelerinin rehber olması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Düşme, Kök Neden Analizi, Hastane

FREQUENCY OF FALLING AND ROOT CAUSE ANALYSIS
IN AN EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL
SUMMARY
Objective: This study was carried out in the incidence of falls as a
branch of education and research hospital identifiers to determine
the root cause.
Materials and Methods: Research, July 2011-July 2015 is made of
a special branch of educational research hospital between lying
between the dates specified patients universe of the study (n = 84
828), education, research hospitals occurred in fall ill from all clinic
has been the model of this research is (n = 64). The research data
generated by researchers, and consists of nine chapters’ İND.FR.20
falling Patient Notification Form “and collected. In analyzing the
data points and percentage distributions, the average Eindhoven
Classification Model was used.
Findings: The mean age of the patients was 54.85 and more than
half (75%) were found to be male. Which is 0.074% of the proportion
of patients falling and falling in most cardiology services (56.2%),
second in the coronary intensive care unit (20%), third in surgical
wards (18.7%) were found to occur. 32% of the fall of falling out of
bed, it was on flat ground of 34% and 21% were found to occur in the
bathroom. injuries falling in 14 of the patients were determined to
occur. 58 falls (90%) patients origin, 3 (5.5%) originated care, 3 (5.5%)
were identified as having come from plants. Falling authorizing the
risk of falling by the scale 78% of patients who received 5 or more
points thus found to be at high risk. The root cause is identified and
classified 125 3-4 unearthed root cause for each event for each
fall. Most falls factors related to the patient (61%), technical errors
(22.4%) and organizational (12%) occurred due to errors.
Results: The obtained results in line; In patients with a high risk of
falling or falling evaluating the cause of the fall of the patients with
risk assessment scale, it suggested specific measures to be taken
by individuals. In this context, enterprise-level drop following the
patient, evaluates the results and the measures to be proposed to
guide the developing patient safety committee.
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Amaç: Çalışma, bir dal eğitim araştırma hastanesinde düşmelerin
sıklığını ve kök nedenlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak
gerçekleştirilmiştir.
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ÖZET

Keywords: Fall, Root Cause Analysis, Hospital.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Hastaların yaş ortalaması 54,85 olduğu ve yarısından fazlasının (%75) erkek olduğu bulunmuştur. Hasta düşme oranının %0,074 olduğu ve en fazla düşme kardiyoloji servislerinde (%56,2), ikinci olarak koroner yoğun bakım ünitesinde
(%20), üçüncü olarak cerrahi servislerde (%18,7) meydana geldiği bulunmuştur. Düşmelerin %32’sinin yataktan düşerek,
%34‘ünün düz zemin üzerinde olduğu ve %21’inin banyoda gerçekleştiği saptanmıştır. Düşen hastaların %21’inde yaralanma meydana geldiği belirlenmiştir. Düşmelerin 58’i (%90) hasta kaynaklı, 3’ü (%5,5) bakım kaynaklı, 3’ü (%5,5) tesis
kaynaklı olduğu saptanmıştır. Düşen hastaların %78’inin itaki düşme riski skalasına (Ek 2) göre 5 ve üzeri puan aldığı dolayısıyla yüksek riskli olduğu bulunmuştur. Her bir düşme için neden ağaçlarının yapılması sonucu 125 kök neden tanımlanıp sınıflandırılmıştır ve her olay için 3-4 kök neden ortaya çıkarılmıştır. En çok düşmeler hastaya bağlı faktörler (%61),
teknik hatalar (%22,4), ve organizasyon (%12) hataları nedeniyle gerçekleşmiştir. Sonuç olarak kardiyoloji servislerinde
düşme oranının yüksek olması tespit edildiğinden bu servis için düşme önlemlerinin arttırılması ön görülmüştür. Ayrıca
düşmelerin yüksek oranla hasta kaynaklı olması hastaya verilen eğitimlerde düşme önlemlerine daha detaylı yer verilme-
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si gerektiği planlanmıştır. Hastaların düşme olayını yaşadıkları yer açısından anlamlı fark olmaması dikkati çekmiştir. Bu
bağlamda tüm hastanelerde hastaya verilecek düşme önlemleri eğitiminin düşme oranlarını azaltacağı düşünülmüştür.
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HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ EĞİTİM VİDEO GÖSTERİMİ İLE
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3
Biruni Üniversitesi
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Sağlık çalışanlarının hizmet içi eğitim programında hasta ve çalışan güvenliği eğitimine daha fazla yer verilmesi, hasta
ve çalışan güvenliğine katkı sağlayabilir. Bu uygulama da sağlık personelinin tıbbi hataların önlenebilir olduğunu düşünmeleri ve hata sebepleri konusunda farkındalıklarının olması, hatalarla mücadele etmesini kolaylaştıracaktır. Hasta ve
çalışan güvenliği eğitimlerinin düz anlatım yöntemi ile anlatılmasındansa, farklı eğitim yöntemlerinin kullanılması katılımcının dikkatini daha uzun süre eğitime odaklanmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca etkin dinlemesine imkan sağlayacaktır.
Ülkemizde hasta ve çalışan güvenliğine yönelik kısa film gösterimleri ve eğitim video çekimlerinin yok denecek kadar
az olduğu bilinmekte olup, bu tip uygulamaların daha çok arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması faydalı olacaktır.
Hazırlanan bu çalışmanın sağlık hizmetleri, hasta ve çalışan güvenliğinin diğer basamaklarında da eğitim materyali olarak
hazırlanabileceği ve bu eğitim materyallerin internet aracılığı ile ulaşılabilirliğinin sağlanması önerilir.
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BOLU İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ’NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELLERİNİN
HASTANE ÖNCESİ TRİYAJ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE YETERLİLİK ALGILARININ
ÖLÇÜLMESİ
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Çalışmada amaç katılımcıların demografik özelliklerine göre bilgi
düzeylerinin, kendilerinin ve çalışma arkadaşlarının triyaj konusundaki yeterlilik algı düzeylerinin ölçülmesidir. Bu amaçla Bolu İl
Ambulans Servisi’nde çalışanlara araştırmacı tarafından hazırlanan
anket uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 20 programı ile yapılmıştır. Yeterlilik algı düzeylerinde cinsiyet, meslek, çalışılan birime
ve modül eğitim durumuna göre farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca
erkekler kadınlara göre, kendilerini (=77,03) ve çalışma arkadaşlarını (=76,58) daha yeterli görmüşlerdir. Paramedikler ise =78,22
ile kendini en çok yeterli gören grup olmuştur. Hemşire ve ebelerin
=21,25 ile kendilerini yeterli görme oranları çok düşük çıkmıştır.A2
tipi istasyonlar kendilerini ve çalışma arkadaşlarını en fazla yeterli
gören birim olarak bulunmuştur.
Modül eğitim durumuna göre eğitim sertifikaları tam olanların kendi yeterlilik algıları yüksek çıkmıştır. Triyaj bilgi düzeyi sorularına
bakıldığında doktorların soruları doğru cevaplama oranı %84,9,
paramediklerin %69,9, ATT’lerin %59,8, sağlık memurlarının %54
ve hemşire-ebelerin %46,7 olarak bulunmuştur. Çalışma yılına göre
bilgi düzeyi değerlendirilmesinde verilen doğru cevap oranlarının
çalışma yılı ile orantılı artmadığı, mesleğinin ilk iki yılındaki katılımcıların sorulara en yüksek oranda (%74,14) doğru cevap verdikleri
görülmüştür. En az 1 eğitim almış olanlarla hiç almayanlar arasında
soruların doğru cevaplanması açısından farklılık bulunmaktadır.
Sonuçta; katılımcıların triyaj metotlaları ile ilgili olarak daha fazla
pratik ve tatbikata ihtiyaçları olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Afet, Hastane öncesi triyaj, Triyaj etiketi

EVALUATING THE KNOWLEDGE LEVELS AND THE
PERCEPTION OF PROFICIENCY OF THE HEALTH
PERSONNEL WORKING IN THE DEPARTMENT OF
CHIEF-PHYSICIAN AMBULANCE SERVICE IN THE
CITY OF BOLU WITH RESPECT TO THE PRE-HOSPITAL
TRIAGE
SUMMARY
The objective of this study is to evaluate, according to their
demographic characteristics, the knowledge levels and the
perception of proficiency levels of the participants and their
colleagues with respect to triage. To that end, a questionnaire
prepared by the researcher was performed on the personnel working
in the Provincial Ambulance Service in Bolu. The data analysis was
performed through SPSS 20 package program. As for the perception
of proficiency levels; several differences were found according to
gender, profession, the unit the personnel has been working for,
and the module training status of the employees. Separately, the
male staff considered themselves (=77,03) and their colleagues
(=76,58) more proficient when compared with the female ones. The
paramedic trainees, on the other hand, have been the group that
considered themselves as the most proficient ones with =78,22. The
rate of proficiency levels considered by nurses and obstetricians on
their behalf ,however, proved to be rather low with =21,25. TypeA2 stations were found to be the unit that considered themselves
and their colleagues as the most proficient ones.In accordance
with the module training status, the perception of proficiency
levels of those whose certificates of training were complete proved
to be high.Considering the questions involving the levels of triage
knowledge, the rate of the correct answers given to the questions by
the physicians was found to be 84,9%,whereas this rate was found
to be 69,9% in paramedic trainees, 59,8% in EMTs, 54% in health
officers and 46,7% in nurses- obstetricians. It was seen that the rate
of the correct answers given during the evaluation of the knowledge
levels according to the working year had not increased in proportion
to the working year, and that the participants in the first two years
of their profession had given correct answers to the questions with
the highest percentage (74,14%).
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SONUÇ
Bu verilerden hareketle; katılımcıların hastane öncesi triyaj metotları ile ilgili olarak özellikle olay yerinde hasta/yaralılara
yaklaşım sistematiği ile ilgili daha fazla pratik ve tatbikata ihtiyaçları olduğu görülmektedir. Triyaj konusunun detaylı anlatıldığı Temel Modül Eğitiminin İl Ambulans Servisi sağlık çalışanlarına sık aralıklarla verilmesi ya da hastane öncesi triyajla
ilgili eğitimler düzenlenmesi personelin bu konudaki bilgi düzeyini ve yeterlilik düzeyi algısını artıracaktır.
Efektif triyaj sistemine sahip olunması için uygun eğitim ve gereken personelle belirli aralıklarla çalışmak gerekir. Triyaj
sistemi hasta sayısı az veya çok olsun tüm vakalarda kullanılmalıdır.
Genel kabul edilen görüşe göre bir sistemi her gün uygulamazsanız çok yaralının olduğu stresli ortamlarda uygulanması
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mümkün olmayacak ya da çok hata yapılacaktır. Triyaj etiketlerinin efektif olmaları için rutin kullanılmaları gerekir. Tüm
personelin bu etiketlerin kullanımına aşina olmaları gerekmektedir. Bazı acil tıp sistemleri aylık triyaj etiketi günleri yapmakta ve hastalara etiketleri takılmaktadır. Kişiler, sorumlular hastaların triyajını yaparken kendilerini iyi hissetmekte,
triyaj etiketlerini uygulamakta, bunlar üzerine bilgileri yazmakta ve hastaların etiketlerindeki numaralara bakarak takibini
yapmaktadırlar. Personelin triyajla ilgili deneme veya pratik yapması adına bu şansı onlara tanıyabilmek için belirli hasta
sayısı olan düzenli uygulamalar ve simülasyonlar yapılmalıdır (Streger, 2002: 6).
Ayrıca olay yerine ilk varan sağlık ekibini uyarmak çok önemlidir. Atlanta’daki son bombalama olayında olay yerine geldiklerinde ikinci bir bombanın patlaması onların da kazazede olmalarına neden olmuştur. Bu nedenle olay yerine gelen
ilk sorumlular veya ilk görevliler buna triyaj sorumlusu da dahil olmak üzere ikinci bir bomba veya tehlikenin varlığından
haberdar olmalıdır (Streger, 2002:7).
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KARACA, Ozan 685, 718
KARACA, Semin TAN 783
KARAÇAY, Suzan 650
KARAÇOCUK, Ahmet 514
KARADAĞ, Aylin 902
KARADAĞ, Aylin GÜLTEKİN 764, 899
KARADAĞ, Ebru 284
KARADENİZ, Hasret 685, 718
KARADUMAN, Öznur 879
KARA, Fatma GÜNEY 485
KARAGÖL, İlknur 358
KARAGÖZ, Arif 669
KARAGÖZ, Burcu 650, 669
KARAHAN, Banu 816, 890
KARAKAYALI, Nurettin 404
KARAKOÇ, Ali 923
KARA, Metin 706
KARATEKE, Şuran 650
KARGIN, Nihal 562
KARLIDAĞ, Birgül 588, 590
KARSLI, Mevlaniye 875
KAŞIKÇI, H. Ömer 929
KATIRCIOĞLU, Hacer 212, 659
KAVAK, Funda 794
KAVAS, Hatice GENÇ 606
KAVRUK, Utku 310
KAYAASLAN, Bircan 596
KAYABEKIR, Murat 783
KAYA, Coşkun 632
KAYA, Ebru 694
KAYA, Erman 731
KAYALI, Serpil 358, 761, 779, 789
KAYA, Mehtap TETİK 592
KAYA, Meltem 206, 546, 653
KAYA, Ramazan 78
KAYA, Seda Uludağ 645
KAYGUSUZ, Ercan 520
KAYNAK, Fatma 313
KEBAPÇI, Fatma 492
KEÇELI, Resul 364, 796
KELLECİ, Meral 803, 805
KELOĞLU, Gülten 150, 630
KESEN, Elif 266, 671
KESGİN, Vildan 856
KESİCİ, Mustafa 558
KESİCİ, Nezaat 921
KILÇIK, Arzu 576

KILIÇ, Nurhayat 109, 553
KIRCI, Sevil 679
KİREN, Mevlüt 567, 711
KIRIKTAŞ, Fatma 592
KIRPIK, Gülay 650
KIZILTEPE, Selin KESKİN 570
KIZKAPAN, Mesude 905
KOCABAY, Şenol 558
KOCADAĞ, Derya 101, 601, 681, 896, 931
KOÇAK, Suat 747
KOÇ, Ali 740
KOCA, Mehmet 46, 525, 527, 533, 619
KÖK, Ayşe 685, 718
KÖKSAL, Alev 449
KÖKSAL, Fatıma 751
KOPARAN, Kürşad 150, 181, 623
KORKMAZ, Serap 604
KORKMAZ, Serhat 608
KÖSE, Yıldız 588, 590, 836
KOŞUN, Hacer 579
KOYUTÜRK, Ayşe 533
KÜÇÜKCAN, Sezen 456
KÜÇÜKKENDİRCİ, Hasan 594, 622, 773
KÜÇÜK, Sibel 555
KUKKUK, Songül 370
KULAKSIZ, Gülnur 838
KÜNARCI, Zehra 685, 718, 871
KURT, A. Öner 370
KURT, Nurgül ÖZTÜRK 877
KURTOĞLU, Akif 931
KURTOĞLU, Sinem 931
KURT, Serdar 877
KURT, Sezen 791
KUZHAN, Aysel 206
L
LADİKLİ, Murat YAVUZ 206, 653
LEBLEBİCİ, Yeliz 590, 836
M
MACİT, Yasemin 677
MARANGOZ, Yasemin 206, 653
MAZI, Mehmet İshak 612
MEHEL, Dursun 885
MEHEL, Dursun Mehmet 400, 751
MERCANOĞLU, Hilal 614
MERSİNLİOĞLU, Gül 509
MERTOĞLU, Ayşe Derya 818
MIZRAK, Soycan 449
MUNGAN, Handan 911
MURAT, Emin 46, 525, 527, 533, 619
MUSMUL, Ahmet 572
MUTLU, Bahtışen 512, 643
N
NALDÖKEN, Ümit 415
NAZİK, Evşen 899
NAZİK, Selçuk 899
NERGİZ, Esra 713
NİZAM, Nagihan 679
NİZAMOĞLU, Selma 570
NUMANOĞLU, Makbule 541, 542
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P
PALA, A. Zafer 101
PALTEKİ, Tuncay 929
PARLAK, Mesut 917
PAŞAOĞLU, Sevcan 650, 720
PEKER, Mustafa 883
PERK, Sabır 514
POLAT, Şehrinaz 389
S-Ş
SAÇKAN, Kadir Gökhan 818
SAĞLAMCA, Sinem 665
SAKARYA, Sevginar AKIN 389
SALIŞ, Filiz 116
SALMAN, Kahraman 825
SALMAN, Şerife 348
SANAR, Saadet PEKUSLU 317, 722, 724, 726, 738
SANİSOĞLU, Yavuz 223, 596, 604, 626, 628, 657, 785
SAPDÜZEN, Sevda 531
SARI, Emine ASMATÜLÜ 514
SARIKAYA, Emine 728
SARIOĞLU, Emine 37, 537
SATILMIŞ, Özgün Kiriş 264, 677
SAY, Birsen 929
SAYDAM, Raşit 731
SAYGILI, Meltem 331
SAYHAN, Mehmet 707
ŞAYIK, Dilek 572
SAYIM, Esma 348
SEÇKİN, Mustafa 809, 814, 861
SEFER, Nuray ÜLGER 514
SERİN, Naciye ÖZDEN 584
SERTESER, Mustafa 264, 677
SERTOĞLU, Emine 714
SERT, Yasemin 516
SEVGİ, Ebru 679
SEYDAOĞLU, Gülşah 781, 820
SEYİS, Selim 801
SELÇUK, Nevin 531
SÖKEL, Sevinç 608, 825
SÖKMEN, Serap 555
SOLMAZ, Emel 657
SOLMAZ, Funda 650
SONĞUR, Cuma 331
Sonğur, Levent 245
SÖNMEZİÇ, Fatma Türkan 456
SÖNMEZLER, Aylin 364, 796
SÖNMEZ, Seda 189
SORGUÇ, Sırrı 669
SOYDAN, Murat 801
SOYLU, Mehmet 673
SÖZÜBİR, Selami 7
SUCU, Ayşegül 364, 796
SUR, Haydar 887
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OFLAZ, Fadime 675
OĞRAŞ, Sultan 875
OĞUZÖNCÜL, A. Ferdane 641
OLUT, Dilek 650, 816, 890
ORAK, Yavuz 713, 917
ORMAN, Hatice 584
ORUÇ, Ayşegül 456
OZANSOY, Fatma AYDENİZ 818
ÖDEVCİ, Nevruz 673
ÖĞÜTVEREN, Özlem 832
ÖKSU, Halise 838
ÖNAR, Emine 929
ÖNER, Canan 869
ÖNER, Ufuk Özlem 116
ÖREN, Hatice 713
ÖREN, Hülya 745, 781, 820, 846
ÖRS, Şeyda KAYA 474
ÖRTLEK, Meryem 700
ÖTÜNÇTEMUR, Serap 588, 590, 836
ÖZALP, Kevser 206, 653
ÖZATA, Musa 675, 769
ÖZBAY, Oya 650
ÖZBAY, Sema 568
ÖZBEK, Cem 869
ÖZBEK, Hilal 917
ÖZCAN, Emel UZUN 687
ÖZCAN, Hülya 608, 825
ÖZÇETİN, Kübra HAMARAT 71
ÖZDEMİR, Emre 456
ÖZDEMİR, Sevgi DOĞAN 832
Özdemir, Zühal Ünsal 245
ÖZDEM, Pınar Acar 883
ÖZEN, Arife 799
ÖZENVER, Fatma 550
ÖZER, Ahmet 364, 796
ÖZEREN, Sultan 809
ÖZER, Kubilay 769
ÖZER, Özlem 331
ÖZ, Feriha 823
ÖZGÜLER, Müge 740
ÖZKAN, Arzu 206, 653
ÖZKAN, Asibe 927
ÖZKAN, Ceyhan 377
ÖZKAN, Fikret 579
ÖZKAN, Özlem GÖKYILDIZ 896
ÖZKURT, Erdinç 671
ÖZMENAY, Ayşegül 650
ÖZMEN, Bedriye 650
ÖZMEN, Sevim 911
ÖZ, Nazlı 317, 738
ÖZSÜREÇLİGİL, Saadettin 846
ÖZSÜREKCİGİL, Sadettin 745, 781, 820
ÖZTAŞ, Dilek 223, 596, 604, 626, 628, 657, 775, 785
ÖZTEKİN, Gülşen 512
ÖZTÜRK, Celile 456
ÖZTÜRK, Gökçe TÜRK 596
ÖZTÜRK, Havva 509, 555
ÖZTÜRK, Kaya 404
ÖZTÜRK, Meryem 612
ÖZTÜRK, Nazife 78
ÖZTÜRK, Nihan 7
ÖZTÜRK, Özlem 7
ÖZTÜRK, Sevgi 101, 896

ÖZTÜRK, Sevgi YILMAZ 731
ÖZTÜRK, Yavuz 861
ÖZULUS, Fatma 507
ÖZVERİ, Onur 637
ÖZYİĞİT, Cemile 507
ÖZYURT, Elif 850
ÖZYURT, Özcan 437, 443
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SÜRMEN, Sevilay 550
ŞAFAK, Şadiye 568
ŞAHAN, Fatma 474
ŞAHİNER, Tuğba 558
ŞAHİN, Esra 787
ŞAHİN, Hülya 338
ŞAHİN, Hümeyra 747
ŞAHİN, Mehmet 425
ŞAHİN, Mustan 456
ŞAHİN, Nevin 818
ŞAHİN, Safiye 921
ŞAHİN, Ümit 170
ŞAKIR, Ahmet 594
ŞAŞMAZ, Nuri 685, 718, 871
ŞEKERCİOĞLU, Ömer 553
ŞEKER, Esra DAĞ 775, 785
ŞEKEROĞLU, Mehmet Ramazan 868
ŞEN, Ayla 512, 643
ŞENGEZER, Leyla 456
ŞENGÜL, Halil 834, 838, 854
ŞEN, Hanife TİRYAKİ 389
ŞEN, Mustafa 310
ŞENOĞLU, Ayşe 846
ŞENOL, Güneş 474
ŞENYURT, Mahmut 783
ŞIVGIN, Hakan 425
ŞÜKRAN, F. 520

T
TABAK, Ruhi Selçuk 298
TAHTALI, Fatma 109
TANELİ, Şerife 1
TANER, Latif 514
TANIŞLAR, Rahime 460
TANRIÖVER, Funda 771, 777
TAN, Yasemin Melek 789
TAŞÇIOĞLU, Sabri 722, 738
TAŞDEMİR, Rabia 641
TAŞ, Dersu 830
TAŞKIN, E. Oryal 71
TAŞKIN, Meral 568
TAŞ, M. Emin 404
TAŞTEMUR, Yaşar 917
TAVUKÇUOĞLU, Selami 530, 665
TAYLAN, Gevher 415
TEKE, Günseli 775
TEKİNGÜNDÜZ, Sabahattin 370, 809, 814
TEKSOY, Arzu 530
TELLİGÖZOĞLU, Ü.Gülsüm 507
TELLİ, Sevil 913
TEMEL, Fehminaz 825
TENGİLİMOĞLU, Dilaver 466
TEPEBAŞ, Şehriban 237
TERZİOĞLU, Berna BEBİTOĞLU 927
TOKBAY, Erman 841
TOKDEMİR, Fulya 866
TOPA, Dilek 579
TOPAK, Funda 354
TOPAL, Dilek 531, 645
TOPAN, Lütfiye 841
TOPÇU, Derya 460
TOP, Mehmet 189, 814

TOPOYAN, Mert 616
TOPUZ, Türkan GÜLŞEN 626, 628
TORAMAN, Aynur 524
TÖRER, Leyla 669
TOSUN, Füsun 643
TOSYALI, Cem 541, 542
TÜFEKCİ, Nezihe 477
TÜFEKCİ, Ömer Kürşad 477
TUĞLU, M. İbrahim 291
TUNA, Elif 722, 724, 726, 738
TUNÇER, Mehmet Metin 731
TURANOĞLU, Cem 875
TURGUT, Nurgül 548
TÜRKÇÜER, İbrahim 685, 718, 871
TÜRK, Işıl 809, 814, 861
TÜRK, Melek 648
TÜRKMEN, Serdar 584
TÜRKMEN, Sevgi 648
TÜRKOĞLU, Meryem 679
TÜRKUĞUR, Ülkü 709, 735
TÜRKYILMAZ, Murat 132
TUTDERE, Fidan 404
TÜVAR, Nagihan 558
TUZCU, Ayça 619
U-Ü
UÇAR, Sibel 711
UÇKUN, Nurullah 170
UĞURLU, Mehmet 223, 596, 604, 626, 628, 657
ULUKUŞ, Ahsen 572
USLU, Özgür 720, 823
UYGUN, Sevgi 227
UYSAL, Şerife Alev 78
UZ, Birsel 643
UZUN, Serpil 539
UZUNTARLA, Yasin 709, 735
ÜNAL, Aslı KÖSE 354
ÜNALDI, Nihal 389
ÜNAL, Erdinç 527, 892
ÜNAL, Selma 562
ÜNLÜCE, Zöhre 671
ÜNLÜ, İbrahim 731
ÜNSAL, Betül 565
ÜNSAL, İbrahim 264, 677
ÜSTÜNEL, Latif 740
ÜSTÜ, Yusuf 223, 596, 604, 626, 628, 657

V
VAR, Ebru 764, 899, 902
Y
YAĞCI, Seçkin 518
YAĞMUR, Serap 803, 805
YAKŞİ, Esra 921, 923
YALÇIN, Gülşen 639
YALÇINKAYA, Arzu 885
YALÇINKAYA, Serpil Kaplan 546
YALÇIN, Muhterem 639
YALÇIN, Nurcan 596, 604, 775, 785
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YALÇIN, Nurcan DOĞAN 522, 599, 704
YALNIZ, Enver 430, 909
YALNIZ, Nazik 29
YAMAN, Kemal 809
YANIK, Aygül 700
YARAMANCI, Oya 430, 909
YARDAN, Elif DİKMETAŞ 255, 400
YARDAN, Türker 237
YAŞAR, Emre 223, 657
YAVAŞ, Birgül ÇELEBİ 485
YAZAR, Zahide 456
YEGİNBOY, Emine Yasemin 121
YENİSU, Murat 443
YİĞİT, Özgür 358, 761, 779, 789
YİĞİT, Özlem ÖZERHAN 881
YİĞİT, Songül 887, 892, 894
YİĞİT, Suzan 787
YİĞİT, Tuba 731
YIKAR, Seda KARAÇAY 899
YILDIRICI, Cüneyt 608, 825
YILDIRIM, Aytolan 20
YILDIRIM, Feray 548
YILDIRIM, Kadir 766
YILDIRIM, Salih 565
YILDIRIM, Tuğba ÖZTÜRK 389
YILDIRIM, Zeynem 181, 623, 863
YILDIZ, Ayşe 877
YILDIZBAŞI, Esra 626, 628, 657, 775, 785
YILDIZ, İlkay 394
YILDIZ, Serdar 639
YILMAZ, Ayşe 255
YILMAZ, Burcu 794
YILMAZ, Cansever 264
YILMAZ, Dr. Selma HEVES 505
YILMAZ, Filiz 558
YILMAZ, Fırat 567
YILMAZ, Havva 775
YILMAZ, İleri 567
YILMAZ, Murat 206, 653, 707
YILMAZ, Özlem AKIN 852, 915
YILMAZ, Seda 745, 781, 820
YOLASIĞMAZ, Tülay 807
YOLCU, Nazan 150, 181, 623, 630, 863
YORGUN, Songül 94, 206, 266, 653, 655
YÖYLER, Filiz 430, 909
YÜCE, Tuğba 794
YÜKSEL, Güzin 745
YÜKSEL, H. Yalçın 662, 869
YÜKSEL, İbrahim 637
YÜKSEL, Murat 917
YURDAKOŞ, Kürşat 574, 687
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Z
ZAFER, İkbaliye 55
ZENCİR, Mehmet 871
ZENGİN, Nurullah 189
ZİYAN, Maral 514
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