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ÖNSÖZ

Bu süreçte katkılarından dolayı bilim kurulu ve seçici kurul üyelerine, kamu-özel-üniversite
sağlık kurum ve kuruluşlarından başvuruda bulunan çok sayıda katılımcıya teşekkür eder, bu
çalışmanın ülkemizde sağlık hizmetlerinin daha iyi noktalara gelmesine katkıda bulunmasını
gönülden dilerim.
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Değerli Kongre Bilim Kurulu üyelerimiz, bu yıl da birbirinden kıymetli yüzlerce çalışmayı
hakkıyla değerlendirme noktasında büyük çaba sarf etmişlerdir. Bilim Kurulu üyeleri
tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirmenin ardından her iki kategoride başarılı olan
ilk 31 çalışma belirlenmiştir. Her kategori için akademisyenlerden oluşan 9’ar üyeli iki Seçici
Kurul oluşturulmuştur. Seçici Kurullar kongreye kadar gerekli değerlendirmeleri yaparak 2
Mart 2016 tarihinde Kongre Merkezinde gerçekleştirilen “Seçici Kurul Toplantısı”nda ilk 3
(üç) dereceye giren çalışmalar ile Jüri Özel Ödülü’nü kazanan çalışmaları belirlemiştir. Seçici
Kurul değerlendirmesi sonucu her iki kategoride de ilk 3 (üç) dereceye giren ve Jüri Özel
Ödülünü almaya hak kazanan çalışmalar “V. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri” adı altında
kitaplaştırılmıştır.
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VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongreleri kapsamında gerçekleştirilen “Sağlıkta
Kalite ve Güvenlik Ödülleri” yarışması “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) En İyi Uygulama
Ödülü” ve “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) En İyi Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü” olmak
üzere 2 kategoride yapılmıştır. Bu yıl 5.’si düzenlenen Yarışmaya “SKS En İyi Uygulama Ödülü”
kategorisinden 197, “SKS En İyi Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü” kategorisinden 267 adet
olmak üzere toplam 464 adet başvuru yapılmıştır. “Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri”nin
her geçen yıl, gerek başvuru yapılan çalışma sayısı gerekse çalışmaların içeriği açısından
oldukça nitelikli bir noktaya geldiği görülmektedir.
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HEMŞİRELİKTE YENİ PARADİGMA: E- HEMŞİRELİK İLE
HEMŞİRELİK UYGULAMALARININ GÖRÜNÜR KILINMASI
Nurdan ÇAMLIBEL1, Gülnur GÜL1, Pınar BOL1, Mehmet ÖZKAN1, Ahmet Emin ERBAYCU1
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Hemşirelik hizmetlerinin kayıt altına alınması için elektronik ortamda web tabanlı hemşirelik modülü oluşturulmuştur. Modül
oluştururken hemşirelik yönetmeliği, hemşire gözlem ve ön değerlendirme formu ve Sağlık Kalite Standartları temel alınmıştır.
Bakıma yönelik uluslar arası alanda geçerliliği olan skalalar ve bakım uygulamaları modüle entegre edilmiştir.
Örneklem olarak 1. Basamak yoğun bakım ünitesinin 5 yatağında Ekim-2015’de yatan toplam 19 hasta üzerinden değerlendirme
yapılmıştır. Kayıtlar incelendiğinde 493 adet ilaç order edildiği, ilaçların uygulanma zamanı ve uygulayan kişinin doğru kayıt
altına alındığı görülmüştür. Bası yarası oluşma riski değerlendirmesinde 31 kayıtta hastaların risk değerlendirmesi yüksektir.
108 kayıtta hastaların düşme riskinin yüksek olduğu, hafif ağrıdan yüksek/dayanılmaz ağrıya kadar değişen toplam 55 ağrı
değerlendirmesinin yapıldığı tespit edilmiştir. Hastalara uygun hemşirelik tanıları konarak etkili bakımın verildiği tespit edilmiştir.
Hasta kayıtlarındaki veriler ile genelleme yapıldığında elde edilen doğru kayıt ve uygulama sayısının büyüklüğü çok büyük önem
arz etmektedir.
Hemşirelik hizmetlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması hasta güvenliğine önemli katkıda bulunmakta, doğru, etkin
bakım ve uygulama sağlamaktadır. Web tabanlı hemşirelik modülü tüm yataklı kurumlarda uygulanabilir, pratik bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Web tabanlı hemşirelik modülü, E-hemşirelik, hemşirelik kayıtları, kayıt güvenliği.

A NEW PARADIGMA IN NURSING: THE APPEARENCE OF THE NURSING APPLICATIONS BY E-NURSING
SUMMARY
The registry of all activities and applications of nursing has a major role. The aim of the study was to registr and follow the
patients’ data related with nursing correctly and on time, by considering the patient safety. The other aim was to avoid errors
caused by individual ways along the registry as carelessness and forgetfulness.
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Hemşirelik hizmetlerine ilişkin tüm faaliyet ve uygulamaların kayıt edilmesi büyük öneme sahiptir. Çalışmanın amacı, hasta
güvenliğini temel alarak hemşirelik hizmetleri çerçevesinde yapılan uygulamaların, hastaya ait verilerin zamanında ve doğru bir
şekilde kayıt altına alınması ve izlenmesidir. Ayrıca veri girişi sırasında, dikkatsizlik, unutkanlık gibi kişisel nedenlerle oluşabilecek
hataların önlenmesi amaçlanmıştır.
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ÖZET

A web based module was designed in electronic area to registr data of nursing. Nursing by-laws, the form of nurse preassessment
and follow and Standards of Health Quality were used to form the module. The scales and nursing applications used in
international area were entegrated to the module.
As a random sample, 19 patients those had been at five 1. Stage intensive care unit beds on October-2015 were assessed. In
registry, there were 493 drug order and the time of drug administration and name of the nurse were correct. Of the assessment
of risk of forming decubitis, the risk was increased in 31 registry. The risk of falling was increased in 108, 55 pain assessment
were done between mild and hard. It was observed that correct nursing diagnoses were used. When a generalization was done
with patient registry, the high number of correct registry and application had an important place.
The registry of nursing activites on a electronic area has a major role in patient safety and facilitates correct, effective nursing.
Web based nursing module is a practical method that may be used every inpatient hospital
Keywords: Web based nursing module, E-nursing, registry of nursing, safety of registry.

1.

GİRİŞ

Günümüzde bilgi teknolojileri alanında yaşanan hızlı değişim ve gelişim pek çok alanı da etkilemiştir. Etkilenen
alanların başında enformasyonu en çok kullanan alanlar
olmuştur. Bu doğrultuda yoğun bir enformasyon süreci

yaşanan sağlık kurumları bilgi teknolojilerinden etkilenen
kurumlar arasında yer almaktadır.
Hemşirelik hizmetleri, sağlık hizmetlerinin önemli bir bileşeni olarak, sağlık kurumlarında bilgi teknolojileri alanında yaşanan değişim ve gelişim sürecinin içerisinde
yer almak durumundadır. Hemşirelik mesleği, geçmişten
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günümüze sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler karşısında kendini yenilemeyi başarabilen bu değişimi içselleştirebilen, birey ve tüm toplumun sağlık durumu ile ilgilenen uygulamalı bir sağlık disiplini olarak kabul
edilmektedir (Çamlıbel, 2012: 64). Hemşirelik mesleğinin
kapsamında pek çok hizmet yer almaktadır
Hemşirelik hizmetlerinin yoğun bir çalışma alanını ve çok
sayıda faaliyeti kapsadığı görülmektedir. Hemşirelik hizmetlerinden en önemlisi hasta bakım ve tedavisi süreci
olarak değerlendirilmektedir. Yüksek kaliteli hasta bakımı, her hastanın tıbbi geçmişinin, sunulan sağlık hizmetinin ve hastanın iyileşme durumunun dikkatli bir şekilde
belgelendirilmesini gerekli kılmaktadır (Tengilimoğlu,
Işık ve Akbolat, 2009: 345). Bu doğrultuda hastaya ilişkin
tüm verilerin, uygulanan bakım ve tedavilerin eksiksiz ve
doğru olarak kayıt altına alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sağlık bakım kalitesini geliştirmede önemli bir
yere sahip bilişim sistemleri sağlıklı/hasta bireyin sağlık
sorunlarının tanılanmasında, bakım ve tedavisinin planlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde
kullanılmaktadır (Başar vd, 2008: 44) Sağlık alanında kullanılan bilişim teknolojileri sağlık bilişim sistemleri olarak adlandırılmaktadır. (Türkoğlu, 2010: 78) Hemşirelik
hizmetlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması
günümüzde hemşirelik bilişimi olarak kabul görmekte
ve yeni bir alan olarak değerlendirilmektedir. (Bilgiç ve
Şendir,2014: 26) Hemşirelik bilişimi, hemşirelik verilerinin nasıl elde edileceği, nasıl iletilebileceği, nasıl saklanacağı ve yönetileceği, nasıl enformasyona ve bilgiye dönüştürüleceği konularında çalışan bir alandır. (Hebda vd,
2001: 4) Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) hemşirelik
bilişimini (nursing informatics) “Hasta bakımında ya da
hemşirelik uygulamasını destekleyerek araçların, uygulamaların, aşamaların ve planların değerlendirilmesine
ve geliştirilmesine veri yönetimi ile yardım eder” şeklinde tanımlamıştır(ANA, 2001:7).
Elektronik ortamda verilerin kayıt altına alınmasıyla birlikte hastaya ve hastalıklara ilişkin veriler, daha sonra
ihtiyaç duyulduğunda gerek hemşireler gerekse diğer
tıbbi birimler tarafından ulaşılabilir hale gelmektedir.
Bu durum ise tıbbi uygulamalar konusunda zaman ve iş
gücü tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca kolaylıkla ve daha
görünür şekilde kaydedilmiş olan tıbbi veriler, karmaşık
kayıtlar nedeniyle ortaya çıkması muhtemel olan hatalı tanı ve tedavi uygulamalarının da önüne geçilmesine
yardımcı olmaktadır.

2.

UYGULAMANIN AMACI

Hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde hasta
güvenliğinin sağlanması, yüksek kaliteli bakım hizmeti
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sunulması, doğru veri toplanarak doğru kayıt yapılması,
bilgi güvenliğinin sağlanması, hasta merkezli bakım sağlanması, hastaya karar destek ve kanıta dayalı bakım planlanması çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

3.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALITE
STANDARTLARI ILE İLIŞKISI

Sağlık hizmetleri boyutunun hasta bakımı bölümünde,
sağlık hizmet sunum süreçleri ile hasta ve çalışan güvenliği açısından kritik öneme sahip, Bakanlık politikaları
açısından öncelikli olan 50 puan değerindeki standartlar
olan ve karşılanmaması durumunda Hastane Kalite Puanı
doğrudan etkilendiği çekirdek puana sahip 5 standart
maddesi (Yatan hastalara yönelik hazırlanan bakım planı,
belirlenen bakım ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmelidir, Yatan hastaların düşme risk düzeyinin belirlenmesine
yönelik risk değerlendirmesi yapılmalıdır, İlaçların güvenli
uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır, İzolasyon
önlemleriyle ilgili düzenleme yapılmalıdır, Bası ülserinin
önlenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır) ile doğrudan ilgilidir. Bunun yanında bölüme özgü süreçleri direkt
olarak etkileyen 2 standart maddesi (Yatan hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır, Ağrı kontrolünün sağlanmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır) çalışma kapsamında yer almaktadır.

4.

UYGULAMA SÜRECI

Uygulama süreci dört aşamadan oluşmaktadır. Her
aşama için süre belirlenerek aşamaların uygulamasına
geçilmiştir.
1. Aşama: 01.04.2015-31.05.2015 tarihleri arasında kayıt
altına alınacak teorik bilgiler üzerine araştırma yapılmıştır. Bu doğrultuda Hemşirelik Hizmetlerinin yerine
getirilmesinde zorunluluklar araştırılmış, hemşirelik
yönetmeliği, hemşire öndeğerlendirme formu, SKS
baz alınarak kayıt altına alınacak parametreler belirlenmiştir. Belirlenen parametrelere uygun alt veriler
düzenlenmiş, uluslararası geçerliliği olan skalalar seçilmiş, kurumların kullandıkları hemşirelik tanı ve bakım
planları üzerinde çalışmalar yapılarak, NANDA hemşirelik tanıları ile örtüşen tanılar ve girişimleri belirlenerek alt yapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2. Aşama: 01.06.2015-01.07.2015 tarihleri arasında kayıt
edilecek verilerin ekranları oluşturuldu. Hastanın kliğe
ilk kabulünden taburcu oluncaya kadar tüm kayıtları
kapsayacak özellikte ekranlar, alt parametreler dijital
ortamda oluşturuldu.

4. Aşama: 15.08.2015-15.09.2015 tarihleri arasında
genel sekreterliğimize bağlı tüm hastanelerimizde
pilot servisler belirlenerek kullanılmaya başlandı.
(Kurumlarımızdan Aliağa Ceza İnfaz Kurumu’nda ve
Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde inşaat nedeni ile yataklı servis bulunmamaktadır.) Tüm
kurumlar yerinde değerlendirilmek sureti ile eksiklikler ve hatalı uygulamalar düzeltildi. 15.10.2015 tarihi
itibari ile, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi,
Çiğli Devlet Hastanesi, Dr.Faruk İlker Bergama Devlet
Hastanesi, Dikili Devlet Hastanesi, Dr.Suat Seren
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Karşıyaka Devlet Hastanesi, Menemen
Devlet Hastanesi, Alsancak Nevvar Salih İşgören
Devlet Hastanesi, Foça Devlet Hastanesi, Aliağa Devlet
Hastanesi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi Tepecik Eğitim
ve Araştırma Hastanesi olmak üzere tüm hastanelerimizin yoğun bakım servisleri de dahil olmak üzere tüm
yataklı servislerinde kullanılmaya başlandı. 30.10.2015
tarihi itibari ile kağıda dayalı kayıtlar kaldırıldı.

5.

Her parametrenin altında sorgulanan, sorgulanan parametrelerin cevabından oluşan alt parametreler
oluşturuldu.
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3. Aşama: 01.07.2015-15.08.2015 tarihleri arasında
Hemşirelik Hizmetleri Modülü’nün eğitimleri tamamlandı. Genel sekreterliğimiz tarafından sağlık bakım
hizmetleri müdür/müdür yardımcılarına, klinik hemşirelerine, eğitim hemşirelerine toplam 16 saat eğitim
verildi. Modül tüm kurumlarda açılarak, kullanıcıların
eğitimlerinin tamamlanması sağlandı. Kurumlarımız
arasından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet
Hastanesi, Foça Devlet Hastanesi, Aliağa Devlet
Hastanesi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi pilot hastane
olarak belirlendi ve kliniklerde kullanılmaya başlandı.
Bu aşamada kurumlar kağıda dayalı kayıt sistemi ile
birlikte elektronik ortamda kayıt sistemini birlikte kullanarak olası hataların önüne geçilmesi sağlandı. Aynı
zamanda bu aşamada kurumlar yerinde ve uzaktan
(uygulamanın web tabanlı olması nedeni ile) değerlendirildi. Kurumlardan gelen istemler değerlendirilerek
modülde iyileştirmeler, zaman kaybını önleyici düzenlemeler yapıldı.
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UYGULAMANIN BULGULARI

Hastanın kliniğe kabulünde anamnez ve öyküsünün alınarak, yapılan fiziksel muayenesinin kayıt altına alındığı “
Hemşirelik Anamnez” ekran oluşturuldu.
Hastanın kabulünde kayıt altına alınan veriler tek ekranda toplu olarak görülebilmesi, hastaya ait bilgilere kolayca ulaşılması için “Hemşirelik Anamnez Özet” ekranı
oluşturuldu.

3

Günlük olarak değerlendirmesi yapılan tüm parametreler, bakım uygulamaları, günlük gözlem, hemşirelik bakım
planı, hastaya yönelik verilen eğitimler ve bilgilendirmeleri içeren alt parametreler ekranı oluşturuldu.
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Hastanın izolasyon şeklinin kayıt altına alındığı ekran, hastanın izolasyonunun takibi için oluşturuldu.

Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarına ulaşılması için
“Tüm Sonuçlar” ekranı oluşturuldu

Hemşirelik hizmetleri çerçevesinde, veri toplama, gözlem,
bakım ve hemşirelik bakım planlarının yer aldığı “Hemşire
Gözlem ve Öndeğerlendirme” ekranı oluşturuldu.

4

Sistem Tanılama günlük olarak hastanın tüm sistemlerinin sorgulanması, hastanın durumunun değerlendirilmesi için toplam 20 alt başlıktan oluşturuldu.

Harizmi Düşme Ölçeği ve İtaki Düşme Ölçeğinin risk değerlendirmesinin doğru yapılması için ölçeklerde belirtilen durumlar ekrana ara bir ekran olarak tanımlandı.
Ekran toplam puan 5 ve 5in üstünde olduğunda hastada
düşme riskinin yüksek olduğunu uyarmak için kırmızı renk
olacak şekilde oluşturuldu.
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Ödem-nabız ekranı günlük olarak hastanın ödem ve nabız
takibinin yapılması için oluşturuldu.
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0-16 Yaş arası hastalarda düşme riskini değerlendirmek
için “Harizmi Düşme Ölçeği” ekranı oluşturuldu.

Hastanın risk puanına göre otomatik olarak güvenlik önlemlerini açan pencere oluşturuldu.

16 Yaş üstü hastalarda düşme riskini değerlendirmek üzere “İtaki Düşme Ölçeği” ekranı oluşturuldu.
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Açılan pencerede alınması gereken güvenlik önlemleri
tanımlandı.

Hastanın yaşına uygun bası yarası skalası ekranı oluşturuldu. 5 Yaş üstü hastalar için Braden Bası Yarası Skalası,
5 Yaş altı hastalar için Modifiye Braden Bası Yarası Skalası
ekranı oluşturuldu.
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Bakım ve hizmetler ekranına 12 alt başlık açıldı.

Bası yarası puanı hasta risk grubuna girdiğinde uyarmak
için ekran kırmızı renk olarak yapılandırıldı ve yapılması
gerekenler bilgilendirme olarak ekrana yansıtıldı.

Günlük ve genel yapılan hasta bakımları, gün takibi yapılan uygulamalar, pozisyon değişimleri, yoğun bakımlarda
kullanılan özellikli (nörovasküler takipler, ventilatör takipleri) uygulamalar, ağrı yönetimine ilişkin uygulamalar,
hastanın egzersiz ve mobilizasyonuna ilişkin uygulamalar,
bu başlıkların içerisine yerleştirildi.

Bası yarası olan hastalarda, bası yarasının bölgesinin, evresinin ve yaranın özelliklerinin kayıt altına alındığı ekran
oluşturuldu.
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Ağrı ekranında hastanın durumu/yaşına uygun ağrı skalaları tanımlandı. Sözlü/Vizüel Ağrı Ölçeği, Bilinç Durumu
Kapalı Hasta Ölçeği, Entübe/Sedatize Hasta Ölçeği, NIPS
Ağrı Ölçeği, Flacc Ağrı Ölçeği olmak üzere toplam beş adet
ağrı ölçeği bulunmaktadır.
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Ağrı ekranı hastaların ağrısını değerlendirebilmek, takibini
sağlamak amaçlı oluşturuldu.

Hastaya özgü, bakım planı oluşturmak için bakım planı ekranı
oluşturuldu. NANDA hemşirelik tanılarından oluşan 94 hemşirelik tanısı ve her tanıya uygun tanıyla ilgili faktörler, hedefler, girişimler, değerlendirme standart olarak tanımlandı.
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Yapılan bakım ve uygulamalar, uygulama saatinde işaretlenerek kayıt altına alınmaktadır.

Hastaya verilen eğitimlerin kayıt altın alınması için “Eğitim”
ekranı oluşturuldu. Ekrana verilmesi gereken eğitimler
gruplanarak beş alt başlık (İlk Kabul, Tedavi Süresince,
Taburculuk, Genel Eğitimler, Ameliyat Öncesi/Sonrası
Eğitimler) oluşturuldu.
Günlük notların alınabilmesi, modül üzerinde tanımlanmamış değerlendirme sonuçlarının kayıt edildiği “Not”
ekranı oluşturuldu.
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Hastaya ait kayıt altına alınan tüm veri, uygulama, bakım
rapor ekranında görülebilmekte ve istendiğinde yazılı doküman halinde alınabilmektedir.
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Klinikte yatan tüm hastaların ve tedavilerinin toplu olarak
yer aldığı “Hemşire Panosu” ekranı oluşturuldu.

Hekim tarafından ilaç tedavi istemlerinin planlı olarak görülmesi için “İlaç-Tedavi Şeması” ekranı oluşturuldu.

Tedavi saati geldiğinde, uygulanan tedavi kayıt altına alınmaktadır. Kayıt altına alınan tedaviyi uygulayan, uygulama
saati otomatik olarak kayıt edilmektedir.
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Ekranda her hangi bir kayıt yapmaya uygun olmayıp, 3 dakika ara ile otomatik olarak güncellenmektedir. Yapılan tedavilerin saati renk değiştirmektedir. Güncelleme ile yeni istem
yapılan tedaviler ekrana yansımaktadır. Ekranın temel amacı
toplu olarak tüm hastaları ve tedavilerini görebilmektir.

Hastaya ilaç tedavisi dışında kalan tedavilerini, takiplerinin
ve hayati bulgularının istem yapılması, ve kayıt edilmesi için
“Hemşire İlaç ve Tedavi Uygulaması” ekranı oluşturuldu.
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Ekran hekim ile ortak kullanılan bir ekran olup, hemşirenin sadece yetkisi dâhilinde bulunan bağımsız fonksiyonlarını istem yapabilecek yetkilendirme verilerek
oluşturulmuştur.

6.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER VE TAKIBI

Uygulama Genel Sekterliğimize bağlı tüm hastanelerinde (2 tanesi eğitim araştırma olmak üzere 13 hastane)
yoğun bakım servisleri de dahil olmak üzere tüm yataklı
servislerinde kullanılmaktadır. Tüm kurumların sağlık bakım hizmetleri müdürleri ve genel sekreterliğimiz sağlık
bakım hizmetleri birimi tarafından takibi yapılmaktadır.
Uygulama web tabanlı olması nedeni ile uzaktan internet
üzerinden kurumlara bağlanarak takibi yapılmaktadır.

Hastaların sağlık çalışanları arasında teslimini sağlamak
için “Nöbet Teslim Ekranı” oluşturuldu.

Hastalar ekran üzerinden tüm notları kayıt altına alınarak
teslim edilmekte ve diğer sağlık çalışanı tarafından ilgili
kayıt tutularak teslim alınmaktadır.

7.

UYGULAMADAN ÖĞRENILEN
DERSLER

Uygulama uluslararası skalalar ve sistematik veriler bütününden oluşması nedeni ile hastalara ait doğru verilerin
toplanmasını sağlayarak, etkin ve kaliteli bakım verilmesini sağlamaktadır. Tüm yaş ve her hasta durumuna uygun olarak oluşturulan modül kayıtların eksik yapılmasını
önlemektedir. Aynı zamanda hastaya kanıta dayalı bakım
ve uygulama olanağı sağlamaktadır. Hastaya ilişkin gerçekleştirilen tüm uygulamalar, eğitimler, bilgilendirmeler
düzenli olarak kayıt edilmekte, sistematik olarak değerlendirilerek rapor alınabilmektedir. Ayrıca geriye dönük
tüm kayıt ve raporlara sürekli ulaşılabilmektedir.

8.
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Elde edilen verilen bulgular ilgili alana yazılarak, uygulama
zamanı ve uygulayıcı kayıt altına alınır.
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Ekranda her hasta için ayrı kayıt açılmakta ve bilgilerin karışmasının önüne geçilmektedir.

ELDE EDILEN SONUÇLAR

Sayısal veriler ile ifade etmek üzere pilot olarak Kemalpaşa
Devlet Hastanesi 1. Basamak yoğun bakım ünitesi (5 yatak) seçilmiştir. 01.10.2015-31.10.2015 tarihleri arasında
yatışı yapılan toplam 19 hasta üzerinden değerlendirme
yapılmıştır. Toplam hasta sayısı ve gün itibari ile 493 adet
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ilaç order edilmiş, ilaçların uygulanma zamanı, uygulayan
kişi doğru kayıt altına alınarak ilaç güvenliği sağlanmıştır.
Bası yarası oluşma riski değerlendirme sonucu 31 kayıtta
hastaların risk değerlendirmesi yüksek çıkmış, bu doğrultuda hastaya uygun “cilt bütünlüğünde bozulma riski”
tanısı alınarak bası yarası önlemeye yönelik hemşirelik girişimleri planlanarak uygulanmıştır. Süreç içerisinde bası
yarası oluşan hasta olmamıştır. Düşme riski değerlendirildiğinde 108 kayıtta hastaların düşme riskinin yüksek olduğu tespit edilmiş, ilgili hemşirelik tanısı “düşme /travma
riski” kayıt altına alınarak, gerekli önlemler ve girişimler
planlanarak uygulanmıştır. Sonuç olarak hastalarda düşme gerçekleşmemiştir. Hastaların ağrısı değerlendirildiğinde ağrı skoru hafif ağrıdan başlayan yüksek/dayanılmaz ağrıya kadar değişen toplam 55 kayıt yapılmıştır. Ağrı
durumuna uygun “ağrı” tanısı alınarak gerekli girişimler
planlanarak ağrı yönetimi yapılmıştır. Ağrı tanılamasında
hastanın yaş ve durumuna uygun ölçekler seçilmiş, bilinç
durumu açısından uyanık olmayan ve bilişsel yetisi sınırlı
olan hastalarda ağrı ölçeği ve Sözlü /Vizüel Ağrı ölçeği olmak üzere iki farklı ölçek kullanılmıştır.
01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

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

Ekim ayı içerisinde hastanelerimizde toplam yatan hasta
sayısının 17538 olduğu tespit edilmiştir. Örneklem olarak
alınan Kemalpaşa Devlet Hastanesinde 1. Basamak yoğun
bakım ünitesinde ilgili ayda yatan 19 hasta kayıtlarından
elde edilen veriler değerlendirilerek 17538 hasta için genelleme yapılabilir. Bu doğrultuda hemşirelik hizmetlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması ile hasta
güvenliği ile birlikte doğru, etkin bakım ve uygulama sağlandığı sayısal verilerle görülmektedir.

9.

KURUM VEYA KURULUŞLARDA
UYGULANABILME DURUMU

Uygulama tüm yataklı kliniklerde hemşirelik hizmetlerinin uygulanması ve kayıt edilmesinde uygulanabilir
özelliktedir.

10. SAĞLIK HIZMETLERI ÜZERINE
ETKILERI
Uygulama hemşirelik hizmetleri çerçevesinde yapılan
uygulamaların, hasta güvenliğini baz alarak hastaya ait
verilerin zamanında ve doğru bir şekilde kayıt altına alınmasını, izlenmesi, veri girişi sırasında, dikkatsizlik, unutkanlık gibi nedenlerle oluşabilecek hataların önlenmesini
sağlamaktadır. Verilerin kayıt altına alındığı zaman ve kimin tarafından kayıt altına alındığı uygulamada otomatik
olarak kayıt altına alınması nedeni ile doğru doğru kayıt
yapmaya da zorunlu kılmaktadır. İlaç uygulamalarında,
yazım kaynaklı, uygulama zamanı kaynaklı hataların da
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önüne geçmektedir. İlaçların adı, dozu, formu, zamanı,
uygulama yolu doğru olarak kayıt altına alınmaktadır. Bu
açıdan olası ilaç hatalarının önlenmesini de sağlamaktadır. Uygulama, hastanın işlemlerinin zaman kaybetmeden, hızlı bir şekilde yapılmasını olanak tanımaktadır. Bu
doğrultuda veri kayıplarının önüne geçilmektedir.
Sistematik olarak oluşturulan veri toplama araçları ile
toplanan bilgiler ışığında hasta bakımı ve tedavisi planlanmaktadır. Hastaya uygulanan ve enfeksiyon açısından
gün olarak takip edilmesi gereken uygulamaların takip
edilmesine olanak sağlayarak, enfeksiyonların önlenmesine katkı sağlamaktadır. Düşme riski ve bası yarası oluşma
riskinin tanımlanmasını kolaylaştırmakta ve önlemlerin eş
zamanla olarak alınmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda
bu takiplerin doğru olarak yapılmasını sağlayarak, doğru
veri elde edilmesini de mümkün kılmaktadır.
Hastaya sunulan sağlık hizmeti tek bir meslek tarafından
yürütülmediği gibi, hasta güvenliğini sağlamak ve en iyi
bakım vermek adına sürekli olarak meslekler arasında
bilgi akışı gerekmektedir. Uygulama disiplinler arası bilgi
akışını en hızlı şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

11. UYGULAMANIN BÜTÇESI VE
FINANSMANI
Uygulama için genel sekreterliğimizde özel bir bütçe
oluşturulmadı.

KAYNAKLAR
1.

American Nurses Association (2001), The Scope Of Practice Of
Nursing İnformatics And The Standarts Of Practice And Professional
Performance For For The İnformatics Nurse Specialist, Washington

2.

Başar, Ayşe-Tarihçi, Salime D. –İlhan, Mustafa N.-Ergün, Mehmet A.Soncul, Halim (2008), “Hemşirelik Hizmetlerinde Bilgisayar KullanımıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği”, Bilişim Teknolojileri Dergisi,
Cilt:1, Sayı:1, sayfa: 43-46.

3.

Çamlıbel, Nurdan (2012), “Çalışan Hemşireler Tarafından Yönetici
Hemşirelerden Beklenen ve Algılanan Liderlik Davranışlarının
Karşılaştırılması (İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği)” Beykent Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları
Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

4.

Hebda Toni leee, Czar Patricia ve Mascara Cynthia (2001), Handbook
Of İnformatics For Nurses And Health Care Professionals, Prentice
Hall, New Jersy

5.

Şebnem Bilgiç, Merdiye Şendir (2014), “Hemşirelik Bilişimi”,
Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, Cilt:3,Sayı:1, Sivas, sayfa: 24-28

6.

Tengilimoğlu, Dilaver-Işık, Oğuz-Akbolat, Mahmut (2009), Sağlık
İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

7.

Türkoğlu Jale (2010), Hemşirelerin Bilişim Teknolojisini Kullanımı ve
Etkileyen Faktörler, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

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

U-080
SKS En İyi Uygulama Ödülü 2. si

SAĞLIKTA TÜM ENGELLERİ KALDIRIYORUZ PROJE
UYGULAMASI
Enis Kazım SEZGİN1, Ali MUMCU2
Eskişehir Sağlık Müdürlüğü (Kalite/ARGE Bir.Sor). eksezgin@hotmail.com
Eskişehir Sağlık Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürü), dralimumcu@gmail.com

1
2

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

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

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

1.
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Keywords: Handicapped individuals, Access, A new health service model

GİRİŞ

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

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALİTE
STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ

3.1.

Kurumsal Hizmetler /sosyal Sorumluluk

me yapılmış ve gerekli onay alınmıştır.

2.

UYGULAMANIN AMACI

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

kaliteli

bir

hizmet

sunumuna

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

3.2.
katkıda

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

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler /Hasta
Deneyimi

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

duyarlılıklarını arttırmaktır. Proje süresi sonunda uygula-

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

3.3.

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler /
Hizmete Erişim

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

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler /Hasta
Bakımı

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

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

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

4.1.

Proje Hazırlık Süreci

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

Çağrı Merkezi

•

Sağlık Danışmanlığı Birimi

•

Ulaşım Merkezi Birimi

•

Yönlendirme ve Yardımcı Personel Desteği Birimi

•

Görünürlük, Tanıtım ve Anket birimi

•

Sağlık kurumları engelli birimleri

4.2.

Proje Uygulama Süreci

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

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

4.3.

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

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

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

4.5.

Proje Kapsamında Temin Edilen Mal ve
Hizmet Alımları

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

■■ İleri tahlil ve tetkiklerde öncelik sağlanması,

■■ 2 Adet Araç Takip Sistemi

■■ Yatarak tedavi görecek engelli vatandaşlarımızın işlemlerinin takibi,

■■ 1 Adet Santral

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

■■ 1 Adet Yazıcı

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

■■ Mobilya, Demirbaş ve Büro Malzemesi vb.

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

4.4.

Proje Uygulama Sürecinde Sağlık
Kurumlarının Engelli Vatandaşlara Verdiği
Hizmetler

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

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

5.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER VE TAKİBİ

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

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

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

YÜZDE
HESAPLARI

SAYISI

DİABETES MELLİTÜS

%22.9

70

HİPERTANSİYON

%29.1

88

KALP / KAN HASTALIKLARI
(damar tıkanıklığı - lenfoma anemi)

%13.3

40

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

GÖĞÜS HASTALIKLARI
(koah- astım – bronşit vb.)

%6.2

19

KANSER (tümör / mesane c/a vb)

%4.5

14

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

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

%2.5

8

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

%7.9

24

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

%7.4

22

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

%6.2

19

TOPLAM

%100

304

Hizmet verilen hastaların engel durumları ve yüzdeleri

HASTALIK TÜRÜ

ENGELLİ
YÜZDESİ

HASTA
SAYISI

ORTOPEDİK ENGELLİ

%82.7

335

GÖRME ENGELLİ

%6.2

25

GİDİLEN POLİKLİNİK

İŞİTME ENGELLİ

%0.9

4

GÖRME / İŞİTME ENGELLİ

%0.3

GÖRME/ORTOPEDİK ENGELLİ

%0.6

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

GİDİLEN
POLİKLİNİK

GİDİLME
SAYISI

DAHİLİYE

129

DİYALİZ

386

1

SGK

11

GÖZ

90

2

CİLDİYE

27

PSİKİYATRİ

65

NÖROLOJİ

93

ENDOKRİNOLOJİ

47

GENEL CERRAHİ

70

JİNEKOLOJİ

24

ONKOLOJİ

58

ALGOLOJİ

19

%1.2

5

ZİHİNSEL ENGELLİ

%1.8

7

ZİHİNSEL/ORTOPEDİK ENGELLİ

%6.3

26

TOPLAM

%100

405

Hizmet verilen engelli hastaların yaş aralığı sayı ve
oranları
HASTA YÜZDESİ

Engelli hasta poliklinik muayene dağılışı
GİDİLME
SAYISI

İŞİTME/ORTOPEDİK ENGELLİ

YAŞ ARALIĞI

HASTA SAYISI

BEYİN CERRAHİ

43

KBB

52

ORTOPEDİ

207

ÇOCUK ALLERJİ

7

GASTROENTEROLOJ

26

ENJEKSİYON

31

HEYET

81

PLASTİK CERRAHİ

7

DİŞ

109

ENFEKSİYON
HASTALIKLARI

5

ÜROLOJİ

56

AİLE HEKİMİ

4

18

ANESTEZİ

1

65

SEVK

33

ROMATOLOJİ

19

ÇOCUK
NÖROLOJİ

4

FİZİK TEDAVİ

202

NEFROLOJİ

9

KALP DAMAR CERRAHİ

26

ÇOCUK
HASTALIKLARI

11

GÖĞÜS HASTALIKLARI

41

ÇOCUK
PSİKİYATRİ

3

OKSİJEN TEDAVİ

258

DİLKOM

5

TAHLİL TETKİK

117

ALERJİ
HASTALIKLARI

1

NEFROLOJİ

20

DİĞER

12

KARDİYOLOJİ

44

0-18

%8,75

35

HEMATOLOJİ

18-45

%24,10

98

MEDİKAL

45-65

%41,25

167

65 YAŞ+

%25,90

105

TOPLAM

%100

405

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

ŞEHİR DIŞ (KENAR)
MAHALLERİNDE
İKAMET % / Kişi

DİĞER İKAMET
% / Kişi

%62,20

%1

252

4

Hizmet verilen engelli hastaların %75 inde kronik rahatsızlık bulunmaktadır.

16

Engelli hastalarımızın kronik rahatsızlık türleri ve
yüzdeleri

TOPLAM
POLİKLİNİKLERE
GÖTÜRÜLEN
HASTA SAYISI

2536

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

sağlanmadığı konusunda toplumun düşüncesi tablosundaki ankette;

UYGULAMADAN ÖĞRENİLEN
DERSLER

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

Anket: 4
•

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

Proje uygulamasının faydaları

-

Tedarik etme

-

Ulaşım faktörleri ele alınmıştır.

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

8.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR

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

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

Sağlık kurumlarına ulaşım

-

Sağlık kurumlarındaki engellilere yönelik
düzenleme

-

Muayene sonrası işlemler

-

Sağlık erişim ve hizmetlerinde yaşanan ekonomik
sıkıntılar

-

Sağlık çalışanlarıyla iletişim faktörleri ele
alınmıştır.

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

- Devletin engelli bireylere gerekli desteği konusunda toplumun yargısı faktörü ele alınmıştır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

7.

Anket: 2 - 3
•

Engelli bireylere devlet tarafından sağlık alanında gerekli yardımın ve kolaylıkların sağlanıp

17

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

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

CEVAP

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

SORU
1

Sağlık kurumlarına ulaşımda mesafenin uzak olması konusunda sıkıntı yaşarım

2

Sağlık kurumlarına ulaşımda toplu taşıma araçları yetersizdir

3

Yaşadığım meskenler engelim için yeterli donanıma sahip değildir

4

Sağlık kurumlarında ilgili bölümlere ulaşmada zorluk çekerim.

5

Fiziki muayene sırasında sıkıntılar yaşıyorum

6

Sağlık kurumlarında bürokratik işlemlerin yapılması konusunda sıkıntılar
yaşarım

7

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

8

Sağlık personelinin engellilere karşı olan tutum ve davranışları olumludur

9

Sağlık çalışanları ile iletişim sıkıntısı çekiyorum

10

Sağlık hizmetlerinden yararlanmam gerektiğinde ekonomik yönden sıkıntı
yaşıyorum

11

Sağlık çalışanları sağlık sorunlarımla ilgili yeterli bilgi vermiyor

Nadiren

Ara
Sıra

1

-

-

%1

Çoğu
Zaman

Her
Zaman

TOPLAM

39

64

104

% 37,5

% 61,5

%100

1

4

11

88

104

%1

%3,8

%10,6

%84,6

%100

1

1

37

30

35

104

%1

%1

%35,6

%28,8

%33,6

100 %

2

9

70

23

104

%2

%8,6

%67,3

%22,1

%100

1

5

36

40

22

104

%1

%4,8

%34,6

%38,5

%21,1

%100

2

7

44

51

104

%2

%6,7

%42,3

%49

%100

5

68

13

18

104

%4,8

%65,4

%12,5

%17,3

%100

9

40

45

8

2

104

%8,6

%38,4

%43,3

%7,7

%2

%100

13

22

46

19

17

104

%21,2

%44,2

%18,3

%16,3

%100

3

12

27

62

104

%2,9

%11,5

%26

%59,6

%100

20

58

6

7

104

%5,8

%6,7

%100

%19,2
%55,8

%12,5
20

27

31

26

104

%19,2

%26

%29,8

%25

%100

12

Sağlık kurumlarındaki fiziki düzenlemeler engelliler için yeterli değildir

13

Tedavim için gerekli ilaçların tedarik edilmesi konusunda sıkıntı çekerim

14

Tedavim için gerekli tıbbi malzemelerin tedarik edilmesi konusunda sıkıntı
çekerim

15

Bağımsız olarak refakatçisiz tedavi öncesi işlemleri yapmak konusunda
zorlanırım

2

13

89

104

%1,9

%12,5

%85,6

%100

16

Bağımsız olarak refakatçisiz tedavi sonrası işlemleri yapmak konusunda
zorlanırım

2

11

91

104

%1,9

%10,6

%87,5

%100

17

Muayene için beklerken engellilere sağlık çalışanları tarafından gerekli öncelikler
sağlanmıyor

18

Sağlık hizmetlerinden yararlanmam gerektiğinde randevu alabilirim

19

Özel hastanelerde tedavi olmak istediğimde ek tedavi ücretleri konusunda
sıkıntı çekerim

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

Hiçbir
Nadiren
zaman

Ara
sıra

6

17

52

29

104

%5,8

%16,3

%50

%27,9

%100

5

11

61

27

104

%4,8

%10,6

%58,6

%26

%100

3

58

24

19

104

%2,9

%55,7

%23,1

%18,3

%100

7

7

13

63

14

104

%6,7

%6,7

%12,5

%60,6

%13,5

%100

3

7

10

84

104

%2,9

%6,7

%9,6

%80,8

%100

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

CEVAP

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

18

Hiçbir
Zaman

Çoğu
Her
TOPLAM
Zaman zaman

19

16

11

17

120

%15.8

%13.3

%9.2

%14.2

%100

SORU

CEVAP
Hiçbir
Nadiren
zaman

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

14

%11,8

Ara
sıra

15

Çoğu
Her
TOPLAM
Zaman zaman

20

%12,4 %16.5

59

120

%49,2

%100

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

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

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

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

CEVAP
Hiçbir
Zaman

Nadiren

Ara
Sıra

Çoğu
Her
Zaman Zaman

TOPLAM

1

2

58

79

140

%0,7

%1,4

%41,4

%56,5

%100

1

Hizmet aldığım ekip hizmet ile ilgili yeterli bilgiyi verdi.

2

Hizmetin, benim yerime randevu alması sistemi iyi bir uygulamaydı.

3

Hizmet,sağlık kurumlarına ulaşımım konusundaki sorunlarımı çözdü.

4

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

5

Hizmet, bana bürokratik iş lemlerde öncelik tanınmasını sağladı.

6

Hizmet, ilaçlarımı tedarik etme konusunda bana kolaylık sağladı.

7

Bu hizmet sağlık hizmetlerinden yararlanmamda bana kesinlikle fayda
sağladı.

8

Hizmet, tıbbi malzemeleri tedarik etme konusunda bana kolaylık
sağladı.

9

Hizmet çalışanları tedavim sırasında (refakatçi) hep yanımdaydı.

10

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

6

101

10

23

140

%4,3

%72,2

%7,1

%16,4

%100

11

Hizmetin tedavi sonrasında da hastalığımın takibini yapması iyi bir
uygulamaydı.

3

7

52

78

140

%2,2

%5

%37,1

%55,7

%100

12

Bu hizmet sayesinde sağlık kurumlarında bana öncelik sağlandı.

13

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

14

Genel olarak hizmet bana fayda sağladı.

15

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

1

3

30

106

140

%0,7

%2,2

%21,4

%75,7

%100

16

Hizmet engellilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması konusundaki sıkıntıları
kesinlikle çözer.

1

48

91

140

%0,7

%34,3

%65

%100

17

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

3

27

54

56

140

%2,2

%19,3

%38,5

%40

%100

3

50

39

48

140

%2,1

%35,7

%27,9

%34,3

%100

1

27

112

140

%0,7

%19,3

%80

%100

1

1

41

97

140

%0,7

%0,7

%29,3

%69,3

%100

1

10

55

74

140

%0,7

%7,1

%39,3

%52,9

%100

10

54

34

42

140

%7,1

%38,6

%24,3

%30

%100

2

24

114

140

%1,4

%17,2

%81,4

%100

11

101

13

15

140

%7,9

%72,1

%9,3

%10,7

%100

2

4

64

70

140

%1,4

%2,8

%45,8

%50

%100

1

12

48

79

140

%0,7

%8,6

%34,3

%56,4

%100

3

3

31

103

140

%2,2

%2,2

%22,1

%73,5

%100

1

27

112

140

%0,7

%19,3

%80

%100

01-04 Mart 2016, Antalya

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

uygulamasının faydaları” faktörü olarak adlandırabiliriz.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

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

19

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

9.
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KURUM VEYA KURULUŞLARDA
UYGULANABİLME DURUMU

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

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

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

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

20

tanı ve tedavi işlemlerinde öncelikli olmaları sağlanmasına katkıda bulunulmaktadır.

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

Birim

Miktar

Birim
Maliyet
(TL)

Toplam
Maliyet (TL)

Aylık
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3.000,00

54.000,00

54.000,00
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FAALİYET BÜTÇESİ
Giderler

Birim

Miktar

Birim Maliyet (TL)

Toplam Maliyet (TL)

2.1’ Minibüs Alımı 16+1

2

103.352,33

206.704,66

2.2 Bilgisayar “masa üstü”

1

1.684,85

1.684,85

2.3 Bilgisayar monitörü

1

268,86

268,86

2.4 Yazıcı

1

501,87

501,87

2.5 Çalışma koltuğu

4

352,34

1.409,36

2.6’ Misafir koltuğu

8

331,38

2.651,04

2.7 Masa

2

851,37

1.702,74

2.8’ Masa takımı

2

1.749,89

3.499,78

2

460,20

920,40

2.10 Santral

1

2.866,76

2.866,76

2.11 Fotoğraf makinesi

1

1.500,00

1.500,00

Adet

Alt Toplamı

223.710,32

3. Yerel ofis maliyetleri
3.1 Motorin

Aylık

13000

4,73

61.490,00

3.2 Ofis kirası “Çağrı merkezi “

Aylık

13

2.478,00

32.214,00

3.3 Ofis kırtasiye giderleri

756,00

3.4 İnternet bağlantısı

Aylık

12

72,00

864,00

3.5 Elektrik Gideri

Aylık

12

150,00

1.800,00

3.6 Isınma Gideri

Aylık

12

200,00

2.400,00

3.7 Su gideri

Aylık

13

25,00

325,00

3.8 Telefon konuşma ücreti

Aylık

13

700,00

9.100,00

Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı

108.949,00

4. Diğer maliyetler, hizmetler
4.1Dış denetim maliyeti

1

5.000,00

5.000,00

4.2 Afiş 33x48

50

1,18

59,00

10000

0,08

800,00

4.4 Bez afiş 3x1

10

59,00

590,00

4.5 Bilbord afiş basımı ve asılı kalma bedeli

5

472,00

2.360,00

4.6 Açılış Toplantısı

1

10.000,00

10.000,00

4.7 Kapanış Toplantısı

1

3.000,00

3.000,00

4.8 Personel Hizmet Alımı

12

36.108,75

433.305,00

4.9 Online Randevu Sistemi

1

9.999,79

9.999,79

4.10 KİK ilan bedeli

2

1.500,00

3.000,00

4.11 Gazetelere verilecek ihale ilan bedeli

2

3.000,00

6.000,00

4.3 Broşür

Diğer Alt Toplamı
Giderler
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2.9 Araç takip cihazı
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2. Ekipman ve Malzeme

474.113,79
Birim

Miktar

Birim Maliyet (TL)

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

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

Engelli bireylerin personel refakatinde evlerinden sağlık kurumlarına götürülmesi, muayene ve tedavilerinin
yaptırılması
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Proje basın haberleri
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Engelli hastalara ev ziyareti hastane ziyareti ve ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı
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Sağlık Bakanı Dr Mehmet MÜEZİNOĞLU Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI proje ekibi ve engelli vatandaşlarımızı ziyareti
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Proje tanıtım faaliyetleri

Proje tanıtım toplantıları ve engelli STK lar tarafından müdürlüğümüze teşekkür plaketi verilmesi
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Sonuç olarak; Madde bağımlılığı dünyada ve ülkemizde çağın hastalığı olarak görülmekte ve her geçen gün artış göstermektedir.
Madde bağımlılığı tedavisindeki başarı oranı % 3 tür.( ntv.com.tr, 2015) Bu bağlamda kişiyi tedavi sürecinde tutmak ve AMATEM’le
ilişkisinin devam etmesini sağlamak için yapılan haftalık telefonla bilgilendirme görüşmeleri büyük önem kazanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: AMATEM, Bağımlılık, Eskişehir, Motivasyon, Telefon

LET’S CALL, RESTORE THEM TO LIFE
SUMMARY
Eskişehir State Hospital AMATEM has a capacity of 12 beds, to which 36 patients apply for inpatient treatment on average
monthly. Since the treatment period for each patient is 30 days on average, number of beds cannot meet the number of
patients who applied.

01-04 Mart 2016, Antalya

Eskişehir Devlet Hastanesi AMATEM 12 yatak kapasiteli olup, aylık ortalama 36 hasta yatarak tedavi olmak amacıyla başvuru
yapmaktadır. Her bir hasta için tedavi süresi ortalama 30 gün olduğundan yatak sayısı başvuran hasta sayısını karşılayamamaktadır.
Bu sebeple randevu sistemi uygulanmaktadır. Bekleme süresinin uzun olması sebebiyle başvuran hastaların %70 i çeşitli
sebeplerle yatarak tedavi görmekten vazgeçtiklerini belirtmektedir. Bu çalışmada 1Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında 6 ay
süresince AMATEM de yatarak tedavi olmak için başvuran 58 hastanın demografik özellikleri ortaya konmuş, madde ile ilgili
sorular sorularak çalışma desteklenmiş, AMATEM’de tedavi görmeleri ve tedaviden vazgeçmeleri ile ilgili sonuçlar belirtilmiştir.
Ek olarak ilk defa uygulamaya konulan haftalık telefonla bilgilendirme görüşmeleri ile hastaların tedavi sürecinde kalmaları,
bekleme sürecinde kullandıkları madde miktarını azaltmaları, tedavi olma konusunda motivasyonlarının arttırılması ve AMATEM
den taburcu olduktan sonra sosyal entegrasyonlarının kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Bu sayede görevli sağlık personelinin iş
yükünün azalması, verimliliğin artması amaçlanmıştır. Tanımlayıcı bir çalışmadır. Telefonla bilgilendirme görüşmeleri ile ilgili
olarak çeşitli sorular sorulmuş ve ilgili istatistik analizlerine yer verilmiştir. Bireylerin %60’ı AMATEM’in bilgilendirme hizmeti
sayesinde önemsendiklerini ,%41’i tedavi olmayı bekledikleri süre boyunca AMATEM personelinin kendileri ile kurduğu sürekli
ilişkinin madde kullanımını azaltmayı sağladığını,%39’u bekleme süresince kurulan iletişimin tedaviye uyumu arttırdığını, %46’sı
AMATEM personelinin iletişiminin hastaların iyileşmeye olan umutlarını arttırdığını belirtmişlerdir. (Tablo 15)
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ÖZET

Therefore, appointment system is applied. Due to the long waiting period, seventy percent of the patients, who applied, state
that they abandon to have inpatient treatment due to various reasons. In this study, demographic features of 58 patients who
applied to have inpatient treatment in AMATEM for 6 months were revealed, questions about the drug were asked and the study
was supported, and the results about having treatment in AMATEM and abandoning the treatment were determined between
1 May and 1 November.
In addition, it is aimed to provide the patients to remain in the treatment process with the weekly phone conversations
for informing which is applied for the first time, to reduce the amount of drug used in the waiting period, to increase their
motivations about being treated and to facilitate their social integrations after discharged from AMATEM. In this manner, it is
aimed to reduce the workload of the health personnel in charge and to increase efficiency. It is a descriptive study. In regard
to the phone conversations for informing, various questions were asked and relevant statistical analyses were included. Sixty
percent of the individuals stated that they were considered important thanks to the informing service of AMATEM, 41% of them
stated that the continuous communication with them provided by AMATEM personnel reduced the drug use during the period
they wait for being treated, 39% of them stated that the communication provided during the waiting period increased the
compliance to treatment, 46% of them stated that communication of AMATEM personnel increased the hopes of the patients
for the improvement. (Table 15)
In conclusion; drug addiction is regarded as the disease of the time in the world and in our country and is increasing day by
day. The success rate in the treatment of drug addiction is 3 %. ( ntv.com.tr, 2015) . In this respect, weekly phone conversations
for informing made for keeping the person in the treatment process and continuing his/her relationship with AMATEM become
very important.
Keywords: AMATEM, Addiction, Eskişehir, Motivation, Phone
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GİRİŞ

Bağımlılık kişinin beden ve ruh sağlığını, aile yaşantısını
etkileyecek düzeyde madde ya da alkol alması ya da alkol veya madde alma isteğini durduramaması ile karakterize ömür boyu süren bir beyin hastalığıdır. Bağımlılığın
gelişimi maddenin cinsine, saflık oranına, kullanma süresine ve kullanan kişinin kişilik özelliklerine göre değişir.
Bu nedenle bağımlılığın ne zaman gelişeceği belli olmaz.
Bağımlılık tansiyon hastalığı gibidir tamamen iyileşmez
ancak düzelir. Kişi eğer madde kullanmazsa yaşamı normale döner. Bağımlı kişi madde kullanmayı bıraktıktan
bir süre sonra tekrar madde kullanmaya başlarsa çok
kısa zamanda eski kullandığı miktarlara ulaşır. ( Ögel K.,
2014:39-40 ). Madde kullanımı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda artış göstermektedir ve bağımlılık
yapan maddelere her yeni gün yenileri eklenmektedir. Bu
maddeler şu şekilde sınıflandırılabilir;
Sigara: Tütün
01-04 Mart 2016, Antalya
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1.

Bağımlılık kavramı insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır.
Tarihsel süreçte bahsi geçen bağımlılık yapıcı olarak tanımlanan ilk madde olan alkolün ilk kullanımının fermente edilmiş bal veya meyvelerin tüketimi şeklinde olduğu
düşünülmektedir. Bilinçli alkol üretiminin ise üzüm fermantasyonu ile yapıldığına dair ilk veriler M.Ö 6000’lerde
bugünkü Ermenistan bölgesinden elde edilmiştir(McKim
MW. Durug and Behavior. 2000)
Bağımlılığın tedavisi ve önlenmesine yönelik çalışmaların 1980’lerde artış gösterdiği göze çarpmaktadır.
Ülkemizde ilk AMATEM 1983 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Hastanesi bünyesinde açılmıştır (tfd.org.tr,)
2015 yılında ülkemizdeki Sağlık Bakanlığına bağlı AMATEM
sayısı 40 olmuştur.Eskişehir Devlet Hastanesi AMATEM
21.05.2015 tarihinde hizmete açılmıştır.

Alkol
Opiyatlar: Eroin, Morfin, Kodein, Metadon, Meperidin
Uyarıcılar: Amfetamin, Kafein, Kokain, Ecstasy
Merkezi Sinir Sistemini Baskılayanlar: Barbitüratlar,
Meprobomat, Benzodiazepinler (diazem, xanax, akineton,
rivotril vb) Akineton,Alkol
Halüsinojenler: LSD(Liserjik Asid Dietilamid) Meskalin,
Psilocybin, DMT dimetiltriptamin), DET (dietil triptalmin),
DOM (dimetoksimetil amfetamin), MDA (metilendioksi
amfetamin)
Uçucu maddeler (Volatile hydrocarbons):
Benzen, Gazolin, Glue (Bali gibi yapıştırıcılar)

Tiner,

Esrar ve benzerleri
Fensiklidin (PCP) (Bağımlılık Yapan Maddeler – Prof.Dr.
Kültegin Ögel)
Bağımlılık ölçütlerine göre aşağıda yer alan maddeleden
yalnızca üçü tanı koymak için yeterlidir.
1- Tolerans gelişmesi
2- Madde kesildiğinde ya da azaltıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması.
3- Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük çaba harcaması.
4- Madde kullanımı nedeniyle sosyal, mesleki ve kişisel
etkinliklerin azalması ya da tümüyle bırakılması.
5- Maddenin tasarlandığından daha uzun süre ve yüksek
miktarda kullanılması.
6- Madde kullanımını denetlemek ya da bırakmak için yapılan sürekli boşa çıkan çabalar.
7- Fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ya da
artmasına rağmen madde kullanımının sürdürülmesi
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Bağımlılığın Evreleri sırası ile hazırlık, ilk kullanım/karşılaşma, kullanım/eylemi sürdürme, ilerleme, bırakma, tekrar
kullanmayı yapmayı düşünme, tekrar kullanma/yapma,
tekrar başlamadır (Ögel K.,1997).

2.

UYGULAMANIN AMACI

■■ AMATEM’e yatış için kararı verilen hastayı randevu süreci boyunca haftalık telefon görüşmeleri ile bilgilendirmek ve tedavi sürecinin içinde tutmak.
■■ Tedavi süreci ve AMATEM le ilgili hastanın korku ve
kaygılarını en aza indirgemek.
■■ Yatarak tedavi olmak, taburcu olduktan sonra ayık (alkol kullanmamak) ve temiz kalmak (madde kullanmamak) konularında hastanın motivasyonunu arttırmak.
■■ Hastaya önemsendiğini hissettirmek ve yeniden özgüvenini kazanmasını sağlamak.
■■ Hastanın taburcu olduktan sonra sosyal entegrasyonunu desteklemek.
■■ AMATEM de çalışan personelin ve hastane idaresinin iş
yükünün azalmasını ve işle ilgili verimliliğin artmasını
sağlamak.

3.

UYGULAMANIN SAĞLIKTA KALİTE
STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ

Uygulamanın Hizmet Kalite Standartlarının aşağıda
belirtilen ilgili maddeleri ile ilişkisi bulunmaktadır.
■■ KEY05 Hasta /hasta yakını eğitimine yönelik düzenlemeler bulunmalıdır.
■■ KSS02 Bir program dahilin de hedef popülasyona yönelik sağlığı teşvik edici ve geliştirici faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır.
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UYGULAMA SÜRECİ

Eskişehir Devlet Hastanesi AMATEM’e 1 Mayıs-1 Kasım
2015 tarihleri arasında 6 aylık süre boyunca yatarak tedavi görmek amacıyla başvuran 58 hastaya 45 sorudan
oluşan bir anket uygulanmıştır. (Ek 1 ) Ankette çeşitli
demografik özellikleri ile ilgili sorular sorulmuş, gelen
cevaplar derlenmiş ve analiz edilmiştir. Sonraki kısımlarda, hastaların AMATEM’de tedavi görmeleri ve tedaviden
vazgeçme sebepleri istatistik çalışma ile ortaya konulmuştur. Çalışmanın en önemli kısmı olan son kısımda ise, her
hafta Cuma günü AMATEM sorumlu hemşiresi Abdullah
Şanlı tarafından hastane idaresince ‘dış hat’ tanımlanan
AMATEM telefonundan hastalar aranılarak tedavi süreci,
tahmini bekleme süresi, poliklinik kontrol zamanı, doktoru tarafından verilen ilaçların düzenli kullanımının önemi
hakkında motivasyonel görüşmeler yapılmıştır. Hastalara
sormak istedikleri ya da paylaşmak istedikleri herhangi
bir konu olduğunda 0 222 237 48 00 numaralı telefondan
2391 ve 2324’ü arayabilecekleri söylenmiştir.

6.

UYGULAMANIN BULGULARI

Tablo 1. Cinsiyet Frekans Dağılımı(n=58)

Geçerli

Frekans

Yüzde

Bay

52

89,6

Bayan

6

10,4

58

100,0

Toplam

Grafik 1. Cinsiyet Frekans Dağılımı Grafiği

Arayalım, yeniden hayata bağlayalım uygulamasını gerçekleştiren ekibimiz aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır;
■■ Osmangazi üniversitesi istatistik bölümü hocalarından
Doç. Dr. Arzu ALTIN YAVUZ yapılan anketlerin istatistiksel değerlendirilmesini ve verilerin analizini yapmıştır.

Anket çalışmasına 58 kişi katılmıştır. Anket çalışmasına katılanların %89,6’sı bay, %10,4’i bayandır.

■■ Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Berkant
YELKEN, hastaların tıbbi tedavi ve motivasyonel görüşmesini desteklemiştir.

Tablo 2. Yaş Frekans Dağılımı (n=58)

■■ Eskişehir Devlet Hastanesi AMATEM Sorumlu
Hemşiresi Abdullah Şanlı ve Kalite Bölüm Sorumlusu
Şenay Kızılkum telefonla bilgilendirme görüşmelerini
yapmıştır ve anketleri uygulamıştır.

5.

UYGULAMANIN YAPILDIĞI
BÖLÜMLER VE TAKİBİ

Geçerli

15-25
25-35
35-45
45-55
55 ve üstü
Toplam

Frekans

Yüzde

24
14
5
9
6
58

41,4
24,1
8,6
15,5
10,3
100,0
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4.

Hastanemizin Psikiyatri uzmanı Berkant YELKEN tarafından poliklinik kontrollerinde tıbbi tedavileri düzenlenmiş
ve motivasyonel görüşmeleri yapılmıştır.
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■■ HHD04 Hasta ve/veya hasta yakını hastaya sunulabilecek teşhis, tedavi, bakım hizmetleri, hasta sorumlulukları ile diğer hizmetler hususunda bilgilendirilmelidir.

Anket çalışmasına katılan kişilerden %41,4’ü 15-25,
%24,1’ü 25-35 yaş aralığındadır.
Grafik 2. Yaş Frekans Dağılımı Grafiği

Bu uygulama 1 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında Eskişehir
Devlet Hastanesi AMATEM polikliniğine maddeyi bırakmak
için başvuran ve bununla birlikte yine Denetimli Serbestlik
kapsamında polikliniğe gelen hastalar arasından yatarak
tedavi olmak isteyen ve hekimi tarafından yatışı uygun
görülen 58 hastayla çalışılarak yapılmıştır. Hastaların yatış
randevuları AMATEM kliniğinde verildikten sonra kendilerine uygulama ile ilgili süreç anlatılmıştır.
Randevusu oluşturularak uygulama kapsamına alınan 58
hastanın her hafta Cuma günü telefonla aranılarak bilgilendirilmeleri yapılmıştır.
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Tablo 3. Medeni Durum Frekans Dağılımı (n=58)
Frekans
Geçerli

Tablo 5. Meslek Frekans Dağılımı (n=58)
Yüzde
Geçerli

Frekans

Yüzde
63,8

Evli

19

32,8

İşsiz

37

Bekar

28

48,2

Çiftçi

1

1,7

Boşanmış

11

19,0

İşçi

6

10,3

Toplam

58

100,0

Memur

2

3,4

Esnaf

4

6,9

Emekli

8

13,8

Toplam

58

100,0

Grafik 3. Medeni Durum Frekans Dağılımı Grafiği

Anket çalışmasına katılanların %63,8’i işsiz, %13,8’i emekli
ve %10,3’ü işçidir.
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Grafik 5. Meslek Frekans Dağılımı Grafiği

Anket çalışmasına katılanların %32,8’i evli, %48,2’ü bekâr
ve %19’u boşanmış kişilerden oluşmaktadır.

Tablo 4. Eğitim Durumu Frekans Dağılımı (n=58)
Geçerli

İlköğretim
Lise

Frekans

Yüzde

29

50,0

19

32,8

Üniversite

10

17,2

Toplam

58

100,0

Grafik 4. Eğitim Durumu Frekans Dağılımı Grafiği

Tablo 6. Gelir Frekans Dağılımı (n=58)
0-1000

Geçerli
1000-2000
2000-3000
3000-+

Yüzde

39

67.3

12

20.7

6

10.3

1

1,7

Toplam

58

100,0

Anket çalışmasına katılanların %67,3’ü 0-1000 TL ve %20
,7’si 1000-2000 TL aralığında gelire sahiptir.
Grafik 6. Gelir Frekans Dağılımı Grafiği

Anket çalışmasına katılan kişilerden %50’si ilköğretim
mezunu, %32,8’i lise mezunu ve %17,2’si de üniversite
mezunudur.
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Tablo 7. Madde Tanışma Yaşı Frekans Dağılımı(n=58)
Geçerli

Tablo 9. Madde İlk Kullanma Yaşı Frekans Dağılımı(n=58)

Frekans

Yüzde

Frekans

15 ve altı

13

22,4

Farkında Olmadan

3

5,2

15-25

37

63,8

Merak

13

22,4

25-35

6

10,3

Arkadaş Etkisi

24

41,4

35-45

2

3,4

Kabul Görme

4

6,9

Toplam

58

100,0

Sıkıntı

9

15,5

Geçerli

Grafik 7. Madde Tanışma Yaşı Frekans Dağılımı Grafiği

Yüzde

Diğer

5

8,6

Toplam

58

100,0

Anket çalışmasına katılan kişilerden %63,8’i 15-25 yaş
Aralığında, %22,4’ü 15 ve altı yaş aralığında madde ile
tanışmıştır.
Tablo 8. Madde Kullanma Sıklığı Frekans Dağılımı(n=58)

Geçerli

Tablo 10. Madde Temin Yöntemi Frekans Dağılımı(n=58)

Frekans

Yüzde

Her gün

53

91.4

Haftada bir kaç kez

4

6,9

Ayda bir kaç kez

1

1,7

Total

57

98,3

58

100,0

Toplam

Anket çalışmasına katılanların %91,2’si maddeyi her gün
kullandığını belirtmiştir.

Frekans
Geçerli

Yüzde

Arkadaş

6

10,3

Sokak Satıcısı

28

48,3

Üretim Yapanlardan

2

3,4

Diğer

22

37,9

Toplam

58

100,0

Anket çalışmasına katılanların %48,3’ü maddeyi sokak satıcılarından temin ettiğini, %37,9’u da maddeyi diğer yollardan temin ettiklerini belirtmişlerdir.
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Grafik 9. Madde ilk kullanma Nedeni Frekans Dağılımı Grafiği
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Anket çalışmasına katılan kişilerden %41,4’ü maddeyi ilk
olarak arkadaş etkisi ile %22,4’ü de maddeyi ilk olarak merak ettiğinden dolayı kullandığını söylemiştirler.

Grafik 8. Madde Kullanım Sıklığı Frekans Dağılımı Grafiği
Grafik 10. Madde Temin Yöntemi Frekans Dağılımı Grafiği
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34

58,6

Aile

1

1,7

Toplam

58

100,0

Anket çalışmasına katılanların %58,6’sı maddeyi arkadaşları ile kullandıklarını, %39,7’si de maddeyi yalnız kullandıklarını söylemişlerdir.

Araştırmaya katılan bireylerin
AMATEM’de tedavi olmaktan
vazgeçmesi konusundaki
görüşleri

Tamamen Katılıyorum

39,7

Arkadaş

Katılıyorum

Yüzde

23

Kararsızım

Frekans
Yalnız

Katılmıyorum

Geçerli

Tablo 13. AMATEM’de Tedavi Olma Konusunda Görüşler için
Frekans Dağılımı
Kesinlikle Katılmıyorum

Tablo 11. Maddeyi Kim ile Kullandığı Frekans Dağılımı(n=58)

1

Madde kullanmak için aşırı
istek olması.

5,2

10,3

8,6

48,3

27,6

2

Daha önceki madde
bırakma girişimlerinin
başarısız olması.

8,6

8,6

13,8

36,2

32,8

3

Eş ve/veya çocukların evi
terk etmesi.

8,9

30,4

8,9

39,3

12,5

4

AMATEM’de tedavi görmek
için bekleme süresinin uzun
olması.

7,0

14,0

10,5

45,6

22,8

5

AMATEM’de konulan
kuralların hastaları
zorlaması.

10,3

22,4

20,7

29,3

17,2

6

Maddeyi bırakacağına olan
inancın tam olmaması.

8,6

10,3

6,9

46,6

27,6

7

Düzenli iş sahibi olma
durumunun madde
kullanımından vazgeçirme
sebebi olması.

6,9

13,8

27,6

37,9

13,8

8

Tedaviyi tamamlama
konusunda hasta
yakınlarının hastaya güven
duygusunun olmaması.

8,6

8,6

8,6

37,9

36,2

27

46,6

Hayır

31

53,4

Toplam

58

100,0

Anket çalışmasına katılanların %53,4’ü daha önce
AMATEM’e başvuru yapmadıklarını, %46,6’sı da daha önce
AMATEM’e başvuru yaptıklarını belirtmişlerdir.
Grafik 12. AMATEM’e Başvuru Frekans Dağılımı Grafiği

Diğer sorular için frekans tabloları yüzde cinsinden aşağıda gösterildiği gibidir:
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Tamamen Katılıyorum

Evet

Katılıyorum

Yüzde

Kararsızım

Geçerli

Frekans

Katılmıyorum

Tablo 12. AMATEM’e Başvuru Frekans Dağılımı(n=58)

Kesinlikle Katılmıyorum
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Grafik 11. Maddeyi Kim ile Kullanma Frekans Dağılımı Grafiği

1

Aile ilişkilerinde sorun
yaşama.

10,3

8,6

6,9

24,1

50,0

2

Arkadaş ve çevre
ilişkilerinde sorun yaşama.

12,1

25,9

15,5

22,4

24,1

3

Toplum baskısından
kurtulma.

8,6

8,6

6,9

31,0

44,8

4

Maddenin ruhsal ve fiziksel
zararlarının olması.

5,2

3,4

5,2

25,9

60,3

5

Madde kullanmanın başını
derde sokması.

3,4

20,7

5,2

44,8

25,9

6

Yasal zorunluluklar.

14,0

24,6

14,0

24,6

22,8

7

Ekonomik sorun yaşama.

5,2

3,4

0,0

37,9

53,4

8

Maddeyi bırakma isteme
(Pişmanlık duyma).

3,4

1,7

8,6

24,1

62,1

Araştırmaya katılan bireylerin
AMATEM’de tedavi olma
konusundaki görüşleri

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

■■ Telefonla bilgilendirme uygulamasında çalışmaya katılan hastaların %48,3 ünün hasta ile irtibat kurulması ailenin hastaya ve tedaviye olan inancını arttırdığı
görülmüştür.
■■ Telefonla bilgilendirme uygulamasında çalışmaya katılan hastaların %48,3 ünün tedavi olma isteğini arttırdığını görülmüştür.
■■ Hastaların %59,6 sı bu uygulama sayesinde önemsendiğini hissettiğini ifade etmiştir.
■■ Uygulama
kapsamındaki
hastaların
%49,1’inin
AMATEM personelinin telefonla bilgilendirme hizmetinin tedaviye olan inancını arttırdığını ifade etmiştir.
■■ Yatarak tedavi olmayı beklediği süre boyunca çalışma
kapsamındaki hastaların %41,1 inin kullandığı madde
miktarını azalttığı görülmüştür.
■■ AMATEM e başvurarak uygulama sürecine alınan bazı
hastalar yatak sayısının arttırılarak hastaların randevu süresinin kısaltılmasını istediklerini söylemişler, bu
önerileri hastane idaresi ile paylaşılmıştır.
■■ Uygulama kapsamına alınan hastalardan gelen talep
doğrultusunda hastanenin web sayfasından duyuru
yapılarak kitap toplama kampanyası başlatılmış, hastane idaresinin desteğiyle mini bir kütüphane oluşturulmuştur. Bununla birlikte AMATEM Haftalık Çalışma
Programına hafta içi her gün 18.00 -18.30 saatleri kitap okuma saati olarak eklenmiştir. (Ek 2, Ek-3)
■■ Uygulamaya katılan 58 hastanın %41,4 ü ilk madde
ile tanışma yaşının 15-25 yaş arasında olduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda öğretmen ve ailelere madde
bağımlılığı ve koruyucu önlemler ile ilgili eğitim verilmesi, bu eğitimlerin özellikle lise dönemindeki bütün
gençleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması önem
kazanmaktadır.

Ülkemizde açılacak yeni AMATEM’ler ve mevcut
AMATEM’lerin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi, sosyal aktivite alanlarının genişletilmesi ve el sanatları atölyeleri ile
meslek edindirme kurslarının açılması
Bağımlılığın olmadığı bir toplum asla hayal değildir
(ids-istanbul.com, 2014). Bağımlılık gelişmeden önlenmesi gereken bir beyin hastalığıdır. Birçok bağımlı kendisinde ‘hayır’ deme gücünü bulamamaktadır. Bunun
için ebeveynlerin çocuk yetiştirirken tutarlı davranışlar
sergilemeleri ve özgüveni yüksek çocuklar yetiştirmeleri
önemlidir.Toplumun madde bağımlıları üzerindeki cezalandırıcı tutumu,özellikle korunması ve bilinçlendirilmesi gereken genç kuşaklar üzerinde tepki yaratmış,onları
bağımlılıktan kurtaracağına,bağımlılıklarını sürdürecek
yeni ruhsal ve toplumsal sorunların ortaya çıkmasına yol
açmıştır.Bireyleri bağımlılıkları nedeniyle cezalandırmak
onları topluma kazandırmanın aksine toplumdan uzaklaşmaları ile sonuçlanmaktadır.Onlara sosyal statülerinin
geri kazandırılması için sürekli rehabilitasyon önemlidir
(ds-istanbul.com, 2014). Bağımlılığın bir hastalık olduğunun unutulmadığı,hasta ile iletişimin devam ettirildiği ,etik
değerlerin önemsendiği,aile bağlarının güçlendiği, sosyo
kültürel etkinliklerin arttırıldığı ve işsizlik sorununun çözüldüğü güçlü bir toplum ile AMATEM’lerde yapılan tedavi
sürdürülebilir olacaktır.

8.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Telefon hizmeti ile aranma bakımından sorulara verilen cevapların ortalamaları Bağımsız örneklemler t testi ile analiz edilmiş ve sonuçlar aşağıdaki tablodaki gibi
bulunmuştur:
AMATEM Telefon görüşmeleri hakkındaki görüşler:
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UYGULAMADAN ÖĞRENİLEN
DERSLER
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7.

1: Kesinlikle Katılmıyorum
2: Katılmıyorum
3: Kararsızım
4: Katılıyorum
5: Kesinlikle Katılıyorum

■■ Uygulamaya katılan hastaların %50’si ilköğretim mezunudur bu sebeple toplum olarak eğitim seviyemizin
arttırılması önem kazanmaktadır.
■■ *Araştırmaya katılan bireylerin %60’ı AMATEM’in bilgilendirme hizmeti sayesinde önemsendiklerini, %41’i
Tedavi olmayı beklediğim süre boyunca AMATEM personelinin benimle kurduğu sürekli ilişki madde kullanımını azaltmayı sağladığını, %39’u bekleme süresince
kurulan iletişimin tedaviye uyumu arttırdığını söylemiştir.
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Telefon hizmeti ile aranma bakımından farklılık gösteren
sorular aşağıdaki gibidir.

Tablo 15. AMATEM’de Telefon Görüşmeleri Konusunda
Görüşler için Frekans Dağılımı
T TEST
1

2

3

4

5

S.D.
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P.
1

Amatem personelinin
telefonla bilgilendirme
hizmeti tedaviye olan
inancımı arttırdı.

2

Amatem’in uygulamaya
koyduğu telefon ile hasta
bilgilendirme sistemi tedavi
olma isteğimi arttırdı.

3

16,4 3,6 10,9 20,0 49,1

2,403
53
0,020

17,2 5,2

6,9 22,4 48,3

2,032
56
0,047

Tedavi olmayı bekleme
sürecinde Amatem
yetkililerinin benimle irtibat
kurması ailemin bana ve
tedaviye olan inancını
arttırdı.

10,3 6,9 13,8 20,7 48,3

2,466
56
0,017

4

Amatem’in bilgilendirme
hizmeti sayesinde
önemsendiğimi hissettim.

7,0

5

Tedavi olmayı beklediğim
süre boyunca Amatem
personelinin benimle
kurduğu sürekli ilişki madde
kullanımını azaltmamı
sağladı.

8,9

6

Bekleme süresinde benimle
kurulan iletişim tedaviye
uyumumu kolaylaştırdı.

12,3 12,3 12,3 24,6 38,6

7

Telefon ile hasta
bilgilendirme hizmeti
tedaviye ilişkin duygularımı
ifade etmemi sağladı.

12,5 8,9 17,9 41,1 19,6

8

Tedaviyi bekleme sürecinde
benimle hiçbir irtibat
kurulmaması eski sosyal
19,3 14,0 15,8 43,9 7,0
çevreme geri dönüp madde
kullanımına devam etmeme
neden oldu.

9

Amatem personelinin
benimle irtibat halinde
olması iyileşebileceğime
olan umutlarının olduğunu
gösterir.

8,8 22,8 59,6

4,017
29,869
0,000

8,9 10,7 30,4 41,1

3,350
41,779
0,002

1,8

12,3 1,8 14,0 26,3 45,6

34

Telefon ile bilgilendirme
hizmeti sayesinde hastaların
13 tedavi ile ilgili korku ve
kaygıları önemli derecede
azaltılır

7,0

Beklemekte olan
hastalar için Amatem’de
düzenlenecek haftalık
14
bilgilendirme toplantısı
hastaların maddeye
dönüşünü azaltır.

5,3

Hasta bilgilendirme
hizmetinin olmayışı
15 hastaların bekleme
sürecindeki ekonomik
arayışlarını engeller.

12,3 3,5 19,3 50,9 14,0

3,5

Amatem personelinin telefonla bilgilendirme hizmeti tedaviye olan
inancımı arttırdı.
Amatem’in uygulamaya koyduğu telefon ile hasta bilgilendirme sistemi
tedavi olma isteğimi arttırdı.
Tedavi olmayı bekleme sürecinde Amatem yetkililerinin benimle irtibat
kurması ailemin bana ve tedaviye olan inancını arttırdı.
Amatem’in bilgilendirme hizmeti sayesinde önemsendiğimi hissettim.
Tedavi olmayı beklediğim süre boyunca Amatem personelinin benimle
kurduğu sürekli ilişki madde kullanımını azaltmamı sağladı.
Amatem personelinin benimle irtibat halinde olması iyileşebileceğime
olan umutlarının olduğunu gösterir.
Telefon ile bilgilendirme hizmeti sayesinde hastaların tedavi ile ilgili
korku ve kaygıları önemli derecede azaltılır
Beklemekte olan hastalar için Amatem’de düzenlenecek haftalık
bilgilendirme toplantısı hastaların maddeye dönüşünü azaltır.

Gelir bakımından anket sorularına verilen cevapların ortalamalarının karşılaştırılmasında Tek Yönlü Varyans Analiz
kullanılmış ve anket sorularına verilen cevaplar arasında
fark bulunan sorular aşağıdaki gibi bulunmuştur:

Maddeyi bırakma isteği

2,398
55
0,020

Madde tanışma yaşı bakımından anket sorularına verilen cevapların ortalamalarının karşılaştırılmasında Tek
Yönlü Varyans Analiz kullanılmış ve anket sorularına verilen cevaplar arasında fark bulunan sorular aşağıdaki gibi
bulunmuştur:
Arkadaş ve çevre ilişkilerinde sorun yaşama
Yasal zorunluluklar
Tedavi olmayı bekleme sürecinde Amatem yetkililerinin benimle irtibat
kurması ailemin bana ve tedaviye olan inancını arttırdı.

Bekleme sürecinde hasta ile
irtibat kurulmaması hastanın
11
19,3 10,5 12,3 40,4 17,5
sağlık personeline olan
güvenini azaltır
10,5 5,3 15,8 29,8 38,6

Maddeyi bırakma isteği

Maddenin ruhsal ve fiziksel zararlarının olması

Bekleme sürecinde
telefon ile bilgilendirme
10 sistemi olmaması ailem ve
14,8 12,5 21,4 41,1 10,7
arkadaşlarım ile ilişkilerimin
iyileşmesini olumsuz etkiledi.

Tedaviyi bekleme süresi
uzadığında hasta ile irtibat
12 halinde olunması hastanın
madde kullanımına karşı
direncini korur.

Yasal zorunluluklar

Tedavi olmayı beklediğim süre boyunca Amatem personelinin benimle
kurduğu sürekli ilişki madde kullanımını azaltmamı sağladı.
3,005
55
0,004

Bekleme süresinde benimle kurulan iletişim tedaviye uyumumu
kolaylaştırdı.
Telefon ile hasta bilgilendirme hizmeti tedaviye ilişkin duygularımı
ifade etmemi sağladı.

8,8 40,4 40,4

Beklmeme sürecinde telefon ile bilgilendirme sistemi olmaması ailem
ve arkadaşlarım ile ilişkilerimin iyileşmesini olumsuz etkiledi.
3,5 10,5 36,8 43,9

3,633
32,881
0,001

Bekleme sürecinde hasta ile irtibat kurulmaması hastanın sağlık
personeline olan güvenini azaltır.
Tedaviyi bekleme süresi uzadığında hasta ile irtibat halinde olunması
hastanın madde kullanımına karşı direncini korur.
Telefon ile bilgilendirme hizmeti sayesinde hastaların tedavi ile ilgili
korku ve kaygıları önemli derecede azaltılır.
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Aile ilişkilerinde sorun yaşama
Toplum baskısından kurtulma
Maddenin ruhsal ve fiziksel zararlarının olması
Ekonomik sorun yaşama

10. UYGULAMANIN SAĞLIK HİZMETİ
ÜZERİNE ETKİLERİ
Bu uygulama AMATEM kliniğinde tedavi olmayı bekleyen
hastaların tedaviye olan inancını, tedavi olma isteğini, kendine olan özgüvenini artırmış, bekleme sürecinde madde
kullanımını azaltmasını sağlamıştır. Bu nedenle madde bağımlılığının tedavisinde hastalarla iletişim halinde olmak %
3 olan tedavi başarı oranının artırılmasını sağlayacağı için
büyük önem arz etmektedir. ( ntv.com.tr, 2015)
Ayrıca hastaların motivasyonlarının artması ile sağlık personelinin ve hastane idaresinin iş yükü azalmaktadır.

Maddeyi bırakma isteği
Daha önceki madde bırakma girişimlerinin başarısız olması
Tedaviyi tamamlama konusunda hasta yakınlarının hastaya güven
duygusunun olmaması
Tedavi olmayı beklediğim süre boyunca Amatem personelinin benimle
kurduğu sürekli ilişki madde kullanımını azaltmamı sağladı.

Madde temin yöntemi bakımından anket sorularına verilen cevapların ortalamalarının karşılaştırılmasında Tek
Yönlü Varyans Analiz kullanılmış ve anket sorularına verilen cevaplar arasında fark bulunan sorular aşağıdaki gibi
bulunmuştur:

11. UYGULAMANIN BÜTÇESİ VE
FİNANSMANI
Gider

Açıklama

TL

%

Kırtasiye Giderleri

Anketler için kullanılan
kağıt ve bilgisayar
maliyetleri-Resmi
yazışmalar için
kullanılan kağıt
maliyeti.

58

100

Personel Gideri

Anketin dağıtılması,
toplanması amacıyla
kadrolu personellere
ek görev verilmiştir.
Analiz aşamasında
EOGÜ İstatistik
bölümünden
gönüllülük esasına göre
destek alınmış olup ek
bir ücret ödenmemiştir.

Aile ilişkilerinde sorun yaşama
Tedaviyi tamamlama konusunda hasta yakınlarının hastaya güven
duygusunun olmaması

Daha önce AMATEM’e başvuru yapma bakımından sorulara verilen cevapların ortalamaları Bağımsız örneklemler
t testi ile analiz edilmiş ve anket sorularına verilen cevaplar arasında fark bulunan soru/sorular aşağıdaki gibi
bulunmuştur:
Tedavi olmayı beklediğim süre boyunca Amatem personelinin benimle
kurduğu sürekli ilişki madde kullanımını azaltmamı sağladı.

9. K URUM VE KURULUŞLARDA
UYGULANABİLME DURUMU
Arayalım, yeniden hayata bağlayalım uygulaması, bünyesinde AMATEM kliniği olan bütün hastanelerde uygulanabilir. Bu uygulama madde bağımlısı hastalarının yatarak
tedavi olmayı bekledikleri süre içerisinde onların motivasyonlarını artıran, hastayı tedavi süreci içinde tutan, kendisi ve tedavi ekibine güven duymasını sağlayan, çalışan

Toplam

58

-
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Madde kullanma sıklığı bakımından anket sorularına verilen cevapların ortalamalarının karşılaştırılmasında Tek
Yönlü Varyans Analiz kullanılmış ve anket sorularına verilen cevaplar arasında fark bulunan sorular aşağıdaki gibi
bulunmuştur:

personelin ve hastane idaresinin iş yükünü azaltan, verimliliği artıran bir uygulamadır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Eğitim, meslek, madde kullanım nedeni ve maddeyi kullandığı kişi bakımından anket sorularına verilen cevapların ortalamalarının karşılaştırılmasında Tek yönlü Varyans
analizi kullanılmış ve anket sorularına verilen cevaplar
arasında fark bulunmamıştır.
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EK-1
ANKET FORMU
Değerli katılımcı;
Bu anket formu, ‘’AMATEM’de tedavi görme nedenleri’’ adlı çalışmaya veri toplamak için hazırlanmıştır. Bunun için
görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Sorulara içtenlikle cevap vereceğinizi umar, teşekkür ederiz.

1)

Cinsiyetiniz?

( ) Bay

( )Bayan

2)

Yaşınız?

( ) 15 ve altı

( ) 15-25

( ) 25-35

( ) 35-45

3)

Medeni durumunuz?

( ) Evli

( ) Bekâr

( ) Boşanmış

4)

Eğitim durumunuz?
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ANKET SORULARI

( ) Eğitimsiz

( )İlköğretim ( )Lise

( )Üniversite

( )Çiftçi

( ) Memur

5)

Mesleğiniz?

( )İşsiz

6)

Gelir?

( ) 0-1000 TL ( ) 1000-2000 TL

7)

Madde ile ilk defa kaç yaşınızda tanıştınız?

		
8)

( ) 15-25

( )Yüksek Lisans/ Doktora
( )Esnaf

( ) Emekli

( ) 2000-3000 TL

( ) 3000-+ TL

( ) 35-45

( ) 55-+

( ) 45-55

( )Her gün

( )Haftada birkaç kez

( )Ayda birkaç kez

Maddeyi ilk kez kullanma nedeni?
( )Farkında olmadan ( )Merak

( )Arkadaş etkisi

( )Kabul görme

( ) Sıkıntı

( )Üretim yapanlardan

( )Diğer

( ) Diğer (…………………………………………..)
11)

Maddeyi nasıl temin ediyorsunuz?

		
12)

13)

( )Arkadaş

( )Sokak satıcısı

Maddeyi kimlerle birlikte kullanıyorsunuz?

		

( )Yalnız

( )Arkadaş

( )Aile

( )Diğer

Daha önce tedavi amaçlı olarak AMATEM’e başvurdunuz mu?

Araştırmaya katılan bireylerin AMATEM’de tedavi olma
konusundaki görüşleri
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( ) 25-35

( ) 55-+

Madde kullanma sıklığınız?

		
9)

( ) 15 ve altı

( )İşçi

( ) 45-55

1

Aile ilişkilerinde sorun yaşama.

2

Arkadaş ve çevre ilişkilerinde sorun yaşama.

3

Toplum baskısından kurtulma.

4

Maddenin ruhsal ve fiziksel zararlarının olması.

5

Madde kullanmanın başını derde sokması..

6

Yasal zorunluluklar.

7

Ekonomik sorun yaşama.

8

Maddeyi bırakma isteme (Pişmanlık duyma).

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

( ) Evet
Kararsızım

( ) Hayır
Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum
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Madde kullanmak için aşırı istek olması.

2

Daha önceki madde bırakma girişimlerinin başarısız olması.

3

Eş ve/veya çocukların evi terk etmesi.

4

AMATEM’de tedavi görmek için bekleme süresinin uzun
olması.

5

AMATEM’de konulan kuralların hastaları zorlaması.

6

Maddeyi bırakacağına olan inancın tam olmaması.

7

Düzenli iş sahibi olma durumunun madde kullanımından
vazgeçirme sebebi olması.

8

Tedaviyi tamamlama konusunda hasta yakınlarının hastaya
güven duygusunun olmaması.

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

AMATEM Telefon görüşmeleri hakkındaki görüşler:
1: Kesinlikle Katılmıyorum 2: Katılmıyorum 3: Kararsızım 4: Katılıyorum 5: Kesinlikle Katılıyorum
1

Amatem personelinin telefonla bilgilendirme hizmeti tedaviye olan inancımı arttırdı.

2

Amatem’in uygulamaya koyduğu telefon ile hasta bilgilendirme sistemi tedavi olma isteğimi
arttırdı.

3

Tedavi olmayı bekleme sürecinde Amatem yetkililerinin benimle irtibat kurması ailemin bana
ve tedaviye olan inancını arttırdı.

4

Amatem’in bilgilendirme hizmeti sayesinde önemsendiğimi hissettim.

5

Tedavi olmayı beklediğim süre boyunca Amatem personelinin benimle kurduğu sürekli ilişki
madde kullanımını azaltmamı sağladı.

6

Bekleme süresinde benimle kurulan iletişim tedaviye uyumumu kolaylaştırdı.

7

Telefon ile hasta bilgilendirme hizmeti tedaviye ilişkin duygularımı ifade etmemi sağladı.

8

Tedaviyi bekleme sürecinde benimle hiçbir irtibat kurulmaması eski sosyal çevreme geri
dönüp madde kullanımına devam etmeme neden oldu.

9

Amatem personelinin benimle irtibat halinde olması iyileşebileceğime olan umutlarının
olduğunu gösterir.

10

Beklmeme sürecinde telefon ile bilgilendirme sistemi olmaması ailem ve arkadaşlarım ile
ilişkilerimin iyileşmesini olumsuz etkiledi.

11

Bekleme sürecinde hasta ile irtibat kurulmaması hastanın sağlık personeline olan güvenini
azaltır

12

Tedaviyi bekleme süresi uzadığında hasta ile irtibat halinde olunması hastanın madde
kullanımına karşı direncini korur.

13

Telefon ile bilgilendirme hizmeti sayesinde hastaların tedavi ile ilgili korku ve kaygıları önemli
derecede azaltılır

14

Beklemekte olan hastalar için Amatem’de düzenlenecek haftalık bilgilendirme toplantısı
hastaların maddeye dönüşünü azaltır.

15

Hasta bilgilendirme hizmetinin olmayışı hastaların bekleme sürecindeki çalışmayla ilgili
arayışlarını engeller.

16

AMATEM’den alacağınız hizmet hakkında başka görüş ve önerilerinizi kısaca yazınız.

1

2

3

4

5
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1

Kesinlikle
Katılmıyorum
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Araştırmaya katılan bireylerin AMATEM’de tedavi olmaktan
vazgeçmesi konusundaki görüşleri

37

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

01-04 Mart 2016, Antalya

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

EK-2

EK- 3
SAAT

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

07:00-08:00

KAHVALTI

KAHVALTI

KAHVALTI

KAHVALTI

KAHVALTI

08:00-09:00

ÖZBAKIM VE TANSİYON ÖZBAKIM VE TANSİYON ÖZBAKIM VE
ÖLÇÜMÜ
ÖLÇÜMÜ
TANSİYON ÖLÇÜMÜ

ÖZBAKIM VE TANSİYON ÖZBAKIM VE TANSİYON
ÖLÇÜMÜ
ÖLÇÜMÜ

09:00-10:00

VİZİT VE TEDAVİ SAATİ

VİZİT VE TEDAVİ SAATİ

10:00-10:30

GÜNAYDIN TOPLANTISI GÜNAYDIN TOPLANTISI GÜNAYDIN TOPLANTISI GÜNAYDIN TOPLANTISI GÜNAYDIN TOPLANTISI

10:30-11:30

SAMBA

SAMBA

SAMBA

SAMBA

SAMBA

11:30-12:00

SERBEST ZAMAN

SERBEST ZAMAN

SERBEST ZAMAN

SERBEST ZAMAN

SERBEST ZAMAN

12:00-14:00

ÖĞLEN YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

ÖĞLEN YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

ÖĞLEN YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

ÖĞLEN YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

ÖĞLEN YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

14:00-17:00

İŞ UĞRAŞ ZAMANI

İŞ UĞRAŞ ZAMANI

İŞ UĞRAŞ ZAMANI

İŞ UĞRAŞ ZAMANI

İŞ UĞRAŞ ZAMANI

17:00-18:00

AKŞAM YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

AKŞAM YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

AKŞAM YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

AKŞAM YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

AKŞAM YEMEĞİ VE
İSTİRAHAT

18:00-18:30

OKUMA SAATİ

OKUMA SAATİ

OKUMA SAATİ

OKUMA SAATİ

OKUMA SAATİ

18:30-20:00

VİZİT VE TEDAVİ SAATİ

SERBEST ZAMAN
SERBEST ZAMAN

20:00-22:00
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VİZİT VE TEDAVİ SAATİ

SERBEST ZAMAN
SERBEST ZAMAN

BANYO ZAMANI

VİZİT VE TEDAVİ SAATİ

SERBEST ZAMAN
BANYO ZAMANI
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U-557
SKS En İyi Uygulama Jüri Özel Ödülü

SAMSUN KAMU HASTANELERI BIRLIĞINE BAĞLI
HASTANELERDE DIJITAL EKG UYGULAMALARI
Murat YILMAZ1, Arzu KESKİN GÖKSEL1, Ömer SEL1, Hüsrev YILMAZ1, Sevgi YAZAR1
Samsun Kamu Hastaneleri Birliği, arke08@hotmail.com

1

Dijital EKG uygulaması ile; hastaların dijital ortamda EKG kayıtlarının tutulması, arşivlenmesi ve istenildiğinde geriye dönük
olarak raporlanmasına imkan sağlaması, ilçelerden merkeze yapılan sevklerin aynı zamanda da tedavide zaman ve iş gücü
kaybının önüne geçerek, konsültasyon hizmetlerindeki kalitenin artırılması hedeflenmektedir. Dijital EKG yöntemi ile; hasta
güvenliğini tehlikeye atabilecek olası zaman kayıpları ve tıbbi hataların da önüne geçilmesi oldukça önem taşımaktadır.
Dijıtal EKG uygulamasının; hekim ve hemşirelerin hastanın EKG görüntülerine her yerden kolayca erişebilmesini sağlayarak doğru
tedavinin yapılmasına yardımcı olması, hasta/ hasta yakınının hastane içerisindeki gereksiz ve uzun süre beklemelerinin aza
indirilmesi ve aynı zamanda kâğıtsız işlem yapıldığından kırtasiye maliyetlerini düşürerek; hastanelerde verimlilik, ekonomiklik
sağlaması açısından avantajları vardır
Anahtar Kelimeler: Dijital EKG, Konsültasyon Hizmetleri, Verimlilik

DUE TO THE PUBLIC HOSPITAL ASSOCIATION SAMSUN ECG DIGITAL APPLICATIONS IN HOSPITAL
SUMMARY
Purpose: With today rapidly evolving technology, information and communication developments in the health field as well as
in all fields of technology without the concepts of time and space, the needs and aims to meet quickly and usually offers this
possibility. Taking advantage of these opportunities; Under Public Health Facility Hospital in Samsun The ECG ‘s of enabling
the withdrawal method Digital ECG and ECG is taken in the district system that has been established by any health assessment
appears Cardiology Specialist at our facility.
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Amaç: Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile birlikte, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler her alanda olduğu gibi sağlık
alanında da zaman ve mekân kavramı olmadan, ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanmasını hedeflemekte ve çoğunlukla buna
olanak sunmaktadır. Bu olanaklardan faydalanarak; Samsun Kamu Hastanelerine Bağlı Sağlık Tesislerinde çekilen EKG’ lerin
Dijital EKG yöntemi ile çekilmesini sağlayan ve ilçelerde çekilmiş olan EKG sonuçlarının herhangi bir sağlık tesisimizde bulunan
Kardiyoloji Uzmanı tarafından görüntülenerek değerlendirmesini sağlayan sistem kurulmuştur.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ÖZET

Digital ECG application; Keeping ECG recordings in the digital environment of the patient, archiving and allows the reported
request retroactively district of the referral made to the center at the same time avoiding the waste of time and labor, the
treatment aims to increase the quality of their consultation services. Digital ECG method; in time to prevent the potential loss
that could jeopardize patient safety and medical errors it is of considerable importance.
Digital ECG application; physicians and nurses to help make the right treatment by enabling easy access from anywhere on the
patient’s ECG images, patient / patient redundant and be reduced to less than the long wait in the hospital in the near and at
the same time reducing stationery costs because paperless transactions made; efficiency in hospitals, there are advantages in
terms of providing very economical.
Keywords: Digital ECG, Consultation Services, Efficiency

1.

GIRIŞ

Günümüzde sağlık bakım hizmetleri giderek karmaşık
hale gelmektedir. Sağlık bakım kurumlarında teknolojinin
kullanımı ile birlikte hızla değişen çevrede sağlık bakım
profesyonelleri tarafından birçok karar baskı altında verilmektedir. Bu durum klinik karar ya da uygulamalarda yanlış ya da hataya, sonuç olarak hastanın zarar görmesine

yol açabilmektedir. Hastanın yaşadığı zarar ciddi yaralanmalara, hastanede kalış süresinin uzamasına, sakatlığa
hatta kişinin ölümüne neden olabilmektedir.(1)
Sağlık hizmetleri alanında hasta güvenliği, bugün dünya
genelinde öncelikli konu haline gelmiştir. Sağlık hizmetlerinin giderek karmaşık bir yapıya dönüşmesi, gelişen ve
değişen sağlık gereksinimleri ve sağlık teknolojisindeki

39
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hızlı gelişmeler, hizmet sunan ve hizmet alanlar açısından
riskleri de beraberinde getirmektedir.

40

Ani gelişen ritim problemleri ile karşımıza çıkan tabloda
erken müdahale, EKG değişikliklerini erken tanıma ve
eleştirel düşünme becerisi ile sağlanabilmektedir.(3)
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Kardiyak problemler dünyada ve Türkiye’ de en önemli ani
ölüm sebebidir. Avrupa’da 75 yaş altı ölümlerin kadınlarda %45’inden, erkeklerde %38’inden kardiyovasküler hastalıklar sorumludur. Ani ölümlerin ise hemen yarısını kalp
kaynaklı problemler oluşturmaktadır. Ventiküler taşiaritmi ritimlerinden biri olan ventriküler fibrilasyon (VF) bu
problemlerin başını çekmektedir. Türk Erişkinlerinde Kalp
Hastalıkları ve Risk Faktörleri (TEKHARF-2008) taramasına göre, nedeni bilinen ölümler arasında kalp hastalıkları
%42.5’lik bir pay ile başı çekmekte, onu kanser %24’lük ve
de serebrovasküler olay %12’lik oranla izlemektedir.(2)

Hasta güvenliğinin bu denli önemli olduğu ve hata yapmaya yakın olduğumuz bu iş dünyamızda hatanın önüne
geçilmesi için birçok uygulamalar gerçekleşmiş geliştirilmiştir. Bunlardan biride Dijital EKG uygulaması-sitemidir.
Sağlık tesislerimizde kullanılan EKG cihazları ve işleyişi açısından bir değerlendirme yapıldığından hasta güvenliğini
tehdit edebilecek olan unsurlara ne kadar yakın olduğumuzu görmekteyiz. EKG kâğıdı üzerinde hasta isminin yazılı olmaması, kaydının dijital ortamda kayıt altına alınamaması bunlardan bir kaçıdır.
Dijital EKG uygulaması ile ulaşılması beklenen diğer hedefler arasında ise ilçelerde ki EKG sonuçlarının herhangi

bir Sağlık Tesisimizdeki Kardiyoloji uzmanı tarafından tetkik edilmesinin sağlanması olacaktır. Bu işlem sayesinde
ilçelerden merkeze veya diğer sağlık tesislerine sevkin
önüne geçilmiş olacak ve hastanın tedavi ve bekleme süreci kısalacaktır.

2.

DIJITAL EKG SISTEMI

Dijital EKG sisteminin oluşturulmasındaki en önemli faktör; kardiyoloji uzmanı olmayan ilçelerdeki sağlık tesislerimizden, EKG sonuçlarının hasta transferi yapılmadan
nasıl değerlendirebileceği sorusuydu. Bunun yanında ayrıcalıklı bir öneme sahip olan bir diğer soru ise; aynı tetkiklerin farklı uzmanlar tarafından nasıl değerlendirilebileceği idi. Dijital ortamdaki kayıt gerekliliği ve EKG sonuçlarının
transferi konusundaki tartışmalar sürecinde bu ihtiyaçlara uygun yazılımlar araştırılmaya başlanmış oldu. Bunun
sonucunda ihtiyaçlar doğrultusunda yeterli görülen dijital
EKG sisteminin kurulması ve uygulanmasına karar verildi.
Dijital EKG sistemi; yüklenici firma tarafından temin edilen Dijital –EKG cihazları ve bu cihazların haberleştiği özel
yazılım aracılığı ile ilimizdeki tüm EKG cihazları sonuçlarını
bir havuza atmakta ve bu havuzdaki sonuçlar kurumumuz
tarafından geliştirilen web sayfası aracılığı ile görüntülenebilmektedir. Web sayfasına Genel Sekreterliğimizin kurumsal Web sayfasında bulunan link “ WEB EKG ” ile ulaşılabilmektedir. (Şekil 1)

Şekil 1: Web EKG ye Giriş

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

On sekiz Sağlık Tesisimizde kullanılmakta olan bu sistem
altyapısında Sağlık Tesislerimizin birbirleriyle haberleşmesi için Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki ana EKG
sunucusuna tüm hastanelerimiz daha güvenli olması nedeniyle sanal özel ağ (VPN) sistemiyle bağlanmakta ve bu
yapı ile haberleşmektedir.

EKG çekildikten sonra grafik ağa düşmekte ve ilgili hekimler barkodunu sisteme girerek bilgisayardan, cepten veya
tabletle görüntüyü almaktadır. Görüntüyü yine web EKG
den girerek daha önce tanımlanmış olan şifrelerle görüntüyü almaları kolaylaştırılmıştır.

Şekil 3: Web EKG ye TC.Kimlik no veya Hasta İsmi ile giriş
Şekil 4: Web EKG Giriş Modülü ekran görüntüleri
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Şekil 2

Sisteme giriş için EKG çeken personelimiz HBYS ile entegrasyonu tamamlanmış olan EKG cihazına hastanın barkod
bilgilerini girdikten sonra probların sisteme otomatik tanıtılması sonrasında çekim yapılmaktadır.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Çekilen EKG sonuçları PDF formatında üretilmekte sonuçlar açılan bilgisayarda istenirse kaydedilebilmekte
sisteme erişim cep telefonu tablet gibi cihazlardan da
yapılabilmektedir.
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3.

DİJİTAL EKG UYGULAMASI İLE
GELEN KAZANIMLAR

Sonuç olarak sağlık kurumlarında enformasyon teknolojilerinin varlığı, bazı işlerin gerçekleşmesini kolaylaştırarak
ve hızlandırarak hatalara neden olabilecek uygulamaları
önleyebilme potansiyeline sahip olması nedeniyle hasta
güvenliğini desteklemektedir
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VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Dijital EKG uygulamasının faydalarına baktığımızda
pek çok açıdan değişik alanlarda artı değerler kattığını
görmekteyiz.

Şekil 5:

■■ Hasta Güvenliği ve Veri Depolama
■■ Hasta Güvenliği Açısından EKG Çekimlerinin Kişi Adına
Çıkarak Depolanması
■■ Tedavi Süresinin Kısaltılması
■■ Uzak -Yakın İlçelerdeki Hastaların EKG Den Dolayı
Sevkinin Önüne Geçilmesi
■■ Kâğıtsız Ortam
■■ Konsültasyon Hizmetleri
Süreci ve sonrasındaki problemler düşünüldüğünde yukarda saydığımız başlıklar kapsamında Dijital EKG çapında
küçük ama işlevselliği ve doldurduğu boşluk açısından
önemli bir tıbbi uygulamadır. Bakanlığımızın Dijital
Hastanelere verdiği önem açısından da Dijital EKG uygulaması dijital hastanelere bir adım olarak ayrı bir önem
taşımaktadır.

3.1.

Hasta Güvenliği ve Veri Depolama

Sağlık hizmeti uygulayıcıları tarafından onaylanmış, bakım
planını oluşturmak ya da uygulanacak tedaviler için bazı
yeni teknolojilerin kullanımı, hasta güvenliği açısından
önemlidir. Örneğin doğru ve zamanında tanı ve tedavi için
klinik bilgilere daha hızlı erişim ve dağıtılmasını destekleyen ve eş zamanlı elektronik ortamda iletişimi kolaylaştıran araçlar, yöntemler, standart tıbbi terminolojiler ve
elektronik sağlık kayıtları gibi teknolojiler bunlara örnektir. (4)
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Özellikle sağlık hizmeti veren kurumlarda kurulan bütünleştirilmiş elektronik kayıt sistemlerinin kurulması, hastanın tıbbi kayıtlarını güncelleştirmenin yanında her bir hastaya özel şartların tam bir resmini ortaya koymaya imkan
verir. Güvenli bir bakımın sağlanması için enformasyon
teknolojileri, her bir hastanın şartlarına ve problemlerine ilişkin kapsamlı tıbbi bilginin, tanımlanmasını, oluşturulmasını sağlamanın yanında, zaman içinde hastaların
tedavilerini, hastalık etkilerini izlemeye imkân veren, hastalara zarar verecek hataların belirlenmesi ve önlenmesi
gibi önemli işlevleri yerine getirmede önemli kolaylıklar
sunar. (5)

Sağlık hizmetlerinde hasta merkezli olma, maliyet etkinliği, takım çalışması, bakım kalitesi ve hasta güvenliğinde
yüksek düzeylere ulaşmada sağlık hizmeti uygulamaları,
bilginin zamanında ve yerinde kullanımıyla sağlanabilir.
Çok daha önemlisi de, bilginin yetersiz kullanımına sebep
olan unsurları ortadan kaldırarak hasta güvenliğini geliştirmede sağlık hizmetlerinde bilginin tam ve doğru kullanılabilirliğini çeşitlilik yöntemler aracılığı ile sağlamak,
önemli bir stratejik değerdir. (6)
Acil servis kayıtlarının tutulması yükümlülüğü Acil olguların tanı ve tedavileri sırasında elde edilen bilgilerin özenli
bir şekilde kayıt altına alınması yasal bir 88 Klinik Gelişim
zorunluluk olmakla birlikte ileride doğabilecek tıbbi uygulama hatası iddialarına karşı hekim lehine en önemli delili
oluşturacaktır. (7)
Yapılan değerlendirmeler sonucunda uygulanmaya başlayan Dijital EKG uygulaması ile Hasta Güvenliği konusundaki bu tedavi alanında sahada ortaya çıkan problemlerin en aza indirilebileceği tespit edilmiştir. EKG çekimi
sonrasında çıktının değerlendirme sonrasında dosyaya
veya hasta kartına eklenmesi ile arşivlenmesi, yapılan işlem yerinin acil servis olması nedeniyle bazı karışıklıklara
neden olduğu ve bu çıktıların kaybolduğunu bilmekteyiz.
Dijital EKG sayesinde çıktıların güvenli bi şekilde depolanması hasta güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir.

3.2.

Hasta Güvenliği Açısından Ekg
Çekimlerinin Kişi Adına Çıkarak
Depolanması

Ekg çıktılarının kişi adına çıkmaması (Şekil 5) önemli bir
hasta güvenliği sorunudur. Çıktı sonrasında kağıt üzerine yazılan hasta ismi ve sonrasında dosyaya bu şekilde
konulması sağlık Tesislerimiz de kullanılan HBYS sitemleri
ve teknolojiler düşünüldüğünde EKG nin dijital olmaması
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Tedavi süresinin kısaltılması

Hasta memnuniyetinde en önemli süreçler yönlendirme,
bilgilendirme, ilgi ve nezaket, empati, psikososyal destek,
hizmet hızı, zamanlamanın uygunluğu, hizmet sunanların
yetkinliği, tıbbi sonuçların uygunluğu ve genel kalite olarak özetlenmektedir. (8)
Hasta memnuniyeti verilen sağlık hizmetinin teknoloji ile
olan yakınlığının hasta üzerindeki verdiği etki tartışılmazdır. Hekimin EKG sonuçlarına ekrandan bakarak cevap
vermesi ve hastanın bulunduğu yerden ayrılmadan görüntülerin başka hastanede bir uzman tarafından tetkik
edilmesini bilmesi hem memnuniyet hem de tedavinin
hızlı halledilmesi açısından önemli bir yer tutmaktadır.
Sağlık tesislerimizde özellikle acil servislerinde memnuniyet düzeylerine baktığımızda memnuniyeti aşağı çeken
en önemli unsurlardan birisi tedavi hızıdır. EKG yapılan tedavi sürecindeki işlemlerden bir tanesi olmasına rağmen
çıktının değerlendirilmesi için çoğu zaman konsültasyona
ihtiyaç duyulmasından dolayı tedavi hızı açısından Dijital
EKG elzem bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Uzak -Yakın İlçelerdeki Hastaların EKG den
Dolayı Sevkinin Önüne Geçilmesi

Ülkemizde acil sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığınca
yayınlanmış olan yönetmeliklerce düzenlenmiştir. Söz
konusu yönetmelikte acil bakım hizmetlerinin yanı sıra,
hastaneler arası hasta nakli konusu da “Yataklı Tedavi
Kuruluşları Bünyesinde Yer Alan Acil Servisler” başlığı altında yer alan madde 15’de açıklanmıştır (Şekil 6)
Ancak yönetmeliğin açık ifadelerine rağmen uygunsuz
sevkler devam etmektedir. Ülkemizde bu konu ile ilgili olarak daha önce yapılmış olan çalışmalar da uygunsuz sevklerin süreğen bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır.
Yönetmeliğin ilgili maddesinde hastayı ilk kabul eden hastanenin, bakımda yetersiz kalması söz konusu ise hastayı
koordinasyon sağlayarak bir diğer hastaneye nakledebileceği ifade edilmektedir. Ancak çalışma grubunu oluş- turan hastaların tamamına yakınının karşı taraf ile görüşülmeksizin gönderildiği görülmektedir. Sevklerin bu şekilde
yapılması hastaların acil serviste bekleme sürelerinde
uzamalara ve dolayısıyla meydana gelen yoğunluk hem
sevk edilen hastanın, hem de diğer hastaların bakım
kalitesinde azalmaya yol açmaktadır.(9)
Madde 15’ de belirtildiği gibi acil servise ilk başvuran hastanın genel değerlendirilmesi yapıldıktan sonra sağlık tesisinde tıbbi donanım ve hekim durumuna bağlı kontrollerden
geçmesi gerektiği belirtilmiştir. Tüm Türkiye sağlık tesislerimizin hemen hepsinde sorun olan bu sevk sorununun
en aza indirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta

“ Madde 15 ”
(1)
Acil servise başvuran hastaların ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, ilgili sağlık tesisinin uzman tabip, tıbbi donanım ve boş yatak
bakımından hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği tetkik, müdahale, bakım ve tedaviyi sağlayabilecek şartları taşıması hâlinde hastanın başka bir sağlık tesisine sevk edilmemesi ve gerekli sağlık hizmetinin ilgili sağlık tesisinde verilmesi esastır.
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3.3.

3.4.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

hem maliyet hem tıbbi açıdan bir sorundur. Dijital EKG
uygulaması sayesinde kişi adına giriş yapılması barkod
veya kimlik bilgilerine giriş yapılması tehdit altındaki hasta
güvenliğini de sağlama almaktadır. Hekimin hastayı muayene sürecinde önceki EKG çıktılarını bilgisayar ortamında
rahat ulaşması oturduğu yerden bu bilgilere bakarak değerlendirme yapması hem hastanın kuruma olan güvenini artıracak hem de muayenenin hızını artıracak ve iş gücü
kaybını önleyecektir.

(2)
Durumu stabil olmayan hastalar, nakil şartlarında, hemodinamik durumlarını sabit tutacak düzeye gelmedikleri sürece sevk edilmez.
Ancak hastanın acil tedavi işlemleri kurumca sağlanamıyor ve mutlak surette sevki gerekiyor ise uygun koşullar sağlanarak ilgili sağlık
tesisine sevki sağlanır. Hasta sevk ve nakil kararının ilgili dal uzmanı veya acil servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tabibince
verilmesi ve onaylanması zorunludur.
(3)
Yeterli şartların sağlanamadığı ve ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık tesisine sevk gerektiren hâllerde hastanın sevk edileceği
sağlık tesisinin belirlenmesi, sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinin koordinasyonundan ve yürütülmesinden 112
KKM yetkili ve sorumludur. Sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinde Ek-9’daki Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil
Talep Formu kullanılır.
(4)
Sevki yapılan hasta, hastanın tedavisinin gerçekleştirileceği bir sağlık tesisine kabulü sağlanana kadar sevki yapan sağlık tesisinin
sorumluluğundadır. Hastanın sevk edildiği sağlık tesisi, hastanın kabulü için gerekli tedbirleri almak ve bekletmeksizin tedavisini
başlatmak ile yükümlüdür.
“2009 yılında yayınlanan “YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA TEBLİĞ”İN ikinci bölümünde yer alan ve acil sağlık hizmetlerinde sevk esas ve usullerini tanımlayan 15’inci Madde.[1]”
Şekil 6:
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Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartlarında gösterge kartlarından
“hasta sevk oranı” ile değerlendirmeye tabi tutulmakta
takip edilmektedir.

Dijital EKG uygulaması EKG çıktılarının değerlendirmesinde kardiyoloji uzmanına ihtiyaç duyulması durumunda
yaşanan sevklerin önüne geçmek için ideal bir süreçtir.
İlçede çekilen EKG nin merkezdeki nöbetçi uzman kardiyolog tarafından anında değerlendirmeye tabi tutulması
olası birçok tedavi problemlerinin önüne geçmesine ve gereksiz olabilecek sevke engel olmasına neden olmaktadır.
Şekil 7
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Samsun Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı on sekiz sağlık tesisinde kardiyoloji uzmanı olmamasından dolayı sevk sayısı yıllık ortalama tabloda gösterilmiştir. (Şekil 7) Kardiyoloji
uzmanı olmamasından dolayı sevk edilen hastalarımızın
sayısı yıllık yaklaşık 850 civarında seyretmektedir.

SAMSUN KAMU HASTANELERİ
BİRLİĞİ
SAĞLIK TESİSLERİ

KARDİYOLOJİ
UZMANI OLMAMASI
SEVK SAYISI

ANJİO
İÇİN SEVK
SAYISI

2015 EKİM AYI VERİLERİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
HASTANESİ
DR KAMİL FURTUN GÖĞÜS
HASTALIKLARI HASTANESİ

4

RUH SAĞLIGI VE HASTALIKLARI
HASTANESİ
GAZİ DEVLET HASTANESİ

45

ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ

47

BAFRA DEVLET HASTANESİ

12

HAVZA DEVLET HASTANESİ

18

TERME DEVLET HASTANESİ
LADİK DEVLET HASTANESİ

4

KAVAK DEVLET HASTANESİ

19

19 MAYIS İLÇE DEVLET
HASTANESİ

1

AYVACIK DEVLET HASTANESİ

1

ALAÇAM İLÇE DEVLET
HASTANESİ

9

VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ
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6

ASARCIK İLÇE DEVLET
HASTANESİ

10

TOPLAM

70

Kâğıtsız Ortam

Kâğıtsız olarak çalışan sistem, sağlık personellerinin iş
süreçlerini etkilileştirmektedir. Hastane içindeki tüm bilgi sistemlerinden veya WEB EKG den rahatça ulaşılabilmesinden dolayı kolay ve güvenilir veri akışı sağlanmaktadır. Gereksiz işgücü kullanımı olmayacağı için daha az
zaman ve enerji harcanarak, erişim sağlanabilmektedir.

3.6.

Konsültasyon Hizmetleri

Konsültasyon hastadan birinci derecede sorumlu hekimin, hasta izlemi sırasında değişik uzmanlık alanlarının
görüş ve uygulamalarına gereksinim olduğuna karar vermesi durumunda ya da hastanın isteği üzerine başka bir
uzmanlık dalından meslektaşına danışması olarak tanımlanmaktadır. (10)
Konsültan hekim, hastanın ikincil hekimidir ve hastayı sahiplenmesi, önerdiği tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanmasını ve sonuçlarını izlemesi ve hastanın birincil hekimi ile sürekli iletişim içinde olması gerekir.(11)
Hastaların acil serviste bekleme süresi, laboratuar incelemeleri, görüntüleme incelemeleri, konsültasyon istenmesi, yatış ya da taburculuk işlemlerinin yapılması ve en
sonunda hastanın acil servisten çıkışına kadar tüm bekleme sürelerini içine alır. Hasta bekleme sürelerindeki artış, hasta bakım kalitesindeki düşmenin yanında, güvenlik
sorunları ve çalışma verimindeki düşmeyi de beraberinde
getirir. Acil servislerdeki kesintisiz ve hızlı hizmet sunma
zorunluluğu, bekleme süresindeki uzamasına neden olabilecek her durumun belirlenip düzeltilmesine yönelik çalışmalara önem verilmesini gerektirmektedir. (12)
Dijital EKG uygulaması ile sisteme gönderilen bilgilerle
merkezde Sağlık tesislerinden alınacak konsültasyon hizmetleri ile tedavinin hızlı gerçekleşmesi ve gereksiz olabilecek olan sevklerin önüne geçilmesi sağlanmış olacaktır.
Bu hizmet ile çalışanların, hizmet sunumunu kolaylaştırılmakta, hastasına ayırabildiği vakit artmaktadır.

5.

15

SALIPAZARI İLÇE DEVLET
HASTANESİ

3.5.

SONUÇ

Güvenli bir hastane yapısı; sağlık hizmeti sunumunda, kişilerin yaşam kalitesini ve mutluluğunu doğrudan etkileyen bir alan olarak görülmelidir. Bu etkili olan içerisinde
teknolojiyi kullanarak hasta güvenliği çerçevesinde vereceğimiz bu dijital EKG hizmeti bu yaşam kalitesine katkı
sağlayacak bir uygulama olarak görülmelidir.
Hastanelerimizde verdiğimiz sağlık hizmetlerindeki kaliteyi sorguladığımızda verilen bu hizmetlerin hasta ve çalışan
güvenliği ile olan ilgisi önemlidir. Hasta güvenliğini hiçe
sayan veya güvenliği tehdit edebilecek olan uygulamalar

Dijital EKG yöntemi ile sonuçların hekimlerimize daha hızlı
ve net iletilmesi, bunların kayıt altında alınması ve istenildiğinde geri dönüp tekrar bakılabilmesi hasta güvenliği ile
beraber birçok kolaylık ve artılar kazandırmıştır.
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gözden geçirilmeli ve bu konularda dijital EKG yöntemi
gibi yöntemler oluşturulmalıdır.
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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.
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
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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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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.
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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.
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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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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).

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.
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2.3.

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).
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Sınıflandırma kriterleri Tablo 1’de sunulmuştur.
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.
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.
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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.
■■ 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

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.
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2.5.

maliyetine olan etkisi incelenmiştir. Bunun için Charlson
Komorbidite İndeksi kullanılmış, olgu ve kontrol grubu
hastalarının Charlson Komorbidite İndeks puanları teker
teker hesaplanmıştır.
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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.

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
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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.

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.
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2.8.

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
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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.
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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Tablo 2: Olgu ve Kontrol Grubunun Hastane Yatış Sürelerinin
Karşılaştırılması
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

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

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.
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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.

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).
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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).

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**
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*SS: Standart Sapma
** p<0,05

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.

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

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
*SS: Standart Sapma
** p<0,05
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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**
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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**

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
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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.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

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

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

53

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ

Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Bilimsel Araştırma, Yayın ve En İyi Bildiriler

Tablo 8: Olgu ve Kontrol Grubu Hastaların Yatış Süresini Etkileyen Faktörler
Değişkenler

B

Standart hata

Standart Beta ( β)

t

p

(Sabit)

0,118

Ciddi düşme deneyimi

0,368

0,225

-

0,522

0,604*

0,090

0,395

4,096

Birim

0,000*

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*

Cinsiyet

-0,046

0,096

-0,046

-,473

0,638*

R= ,623

R2= ,388

F = 6,338

(p<0,001)
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* p<0,05

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).
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
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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.
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
Değişkenler

B

Standart hata

Standart Beta ( β)

t

p

(Sabit)

2,130

Ciddi düşme deneyimi

0,493

0,275

-

7,745

0,000*

0,110

0,418

4,495

Charlson komorbidite indeks puanı

0,000*

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)

■■ 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,
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* p<0,05

■■ 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=,

R= 0,464

F = 3,240

(p<0,05)

* p<0,05
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■■ Çalışma geriye dönük ve eşleştirilmiş grupları karşılaştırılması yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bundan
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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
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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.

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ

Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Bilimsel Araştırma, Yayın ve En İyi Bildiriler

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
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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
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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

Psikiyatri Servisi

375

3

372

0,03

2,54

1,50

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

Genel Cerrahi Servisi

3060

1892

1168

18,37

7,98

12,27

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.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

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.
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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

Sekreter

2605

Yatış onam formu

% 20,01

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.
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■■ 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.
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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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HEMŞİRE-HEMŞİRE İŞBİRLİĞİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE
UYARLANMASI: BİR UYGULAMA
Serpil ÇELİK DURMUŞ1, Aytolan YILDIRIM2
Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, serpilcelik2010@gmail.com
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, aytolany@istanbul.edu.tr

1

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.
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.
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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).

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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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).
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).
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
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Araştırma Soruları

1.

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

2.

Hastanelerde çalışan hemşireler arasında işbirliği
hangi düzeydedir?

3.

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

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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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

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.

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.
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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.

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
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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.

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

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)
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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).
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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Çalıştığı Kurum

Cinsiyet

Eğitim

Frekans

%

Kamu Hastanesi

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

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).

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.
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Değişkenler

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.
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Tablo 2: Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin SosyoDemografik Özellikleri (N=859)

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.

71

72

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

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

Cinsiyet

3,16 ± ,52

334

Üniversite

2,87 ± ,56

389

Özel

Kadın
Erkek

Hastane

2,79 ± ,65

X ± SD

136

n

Problem Çözme

Kamu

Değişkenler

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

Tablo 4: Hemşire–Hemşire İşbirliği Düzeyi ile Sosyo-Demografik Özelliklerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular
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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
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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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Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Bilimsel Araştırma, Yayın ve En İyi Bildiriler

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
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.

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).
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4.

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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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
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

76

V. SAĞLIKTA KALİTE ve GÜVENLİK ÖDÜLLERİ

Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Bilimsel Araştırma, Yayın ve En İyi Bildiriler

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).
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.
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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.
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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.

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.

78

Daha önce bir iş kazası geçirip geçirmediğine göre
farklılık göstermektedir.

B. Çalışanların genel olarak,
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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Cinsiyet

Medeni Durum

Yaş

Eğitim Durumu

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

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

Sağlık Memuru

46

9,8

Temizlik Pers./Hasta
Bakıcı

99

21,0

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.
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Tablo 1: Çalışanlarla ilgili tanımlayıcı bulgular (n=471) (ATT:
Acil tıp teknisyeni)

Tablo 3’te çalışanların iş güvenliği algılamaları eğitim durumlarına göre incelenmiştir.

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

≥201 Hasta

84

21,1

Lise

119

3,25

0,32

Toplam

399

100,0

106

3,19

0,26

Evet

306

65,0

118

3,22

0,28

65

3,27

0,27

Hayır

165

35,0

Toplam

471

100,0

Evet

126

26,8

Hayır

345

73,2

Toplam

471

100,0

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
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hemşirenin düştüğü servislerde çalıştıklarını belirtmişlerTablo 4: Çalışanların acil servisteki pozisyonuna göre iş
güvenliği algılamaları

İş Güvenliği Ölçek
Ortalaması

Acil Servisteki
Pozisyonu

n

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

dir. Hemşire başına daha fazla hasta düştüğünü söyleyenler 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)

80

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

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

*İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (t Testi)

t

p*

-1,983

0,048
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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).

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.
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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.

3.2.4. Regresyon Analizi

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

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.

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 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.
Çalışanların iş güvenliği algılamaları;
■■ Cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir (A1.a hipotezi).
01-04 Mart 2016, Antalya
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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.

■■ 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

82

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.
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.
■■ 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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