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Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı V

Sağlık hizmetlerinde her geçen gün kaliteli hizmet sunumu ve kaliteli hizmet alma 

talebi noktasında beklentiler artarak devam etmektedir.

Ülkemizde SKS baz alınarak hayata geçirilen kalite uygulamaları kurumlarca gün 

geçtikçe daha çok benimsenmekte ve ortaya koyduğu başarılı uygulama örnekleriy-

le de önemi daha da artmaktadır.

Bakanlığımız, Sağlıkta Ulusal Kalite Sistemini geliştirmek amacı ile yola çıktığı ilk gün-

den beri kalite kültürünün geliştirilmesi adına sağlık çalışanlarımıza ve kurumlarımıza 

ulaşmak için çeşitli araçlar ve yolları kullanmıştır. Değerlendirmeler, eğitimler, kongre ve 

sempozyumlar, kurslar, saha gezileri, elektronik ve yazılı iletişim araçları, süreli bilimsel 

yayınlar, ödüllü yarışmalar, kitaplar ve rehberler bu araçlar arasında sayılabilir.

Belli aralıklarla SKS temelinde belli ihtiyaç alanlarına yönelik yayınlanan rehberle-

rin bu anlamda önemli bir rolü olduğu görülmektedir. Rehberler, uygulamaya yö-

nelik pratik bilgiler içermesi sebebi ile sağlık çalışanları tarafından talep edilmekte 

ve yoğun ilgi görmektedir. Bu kitap da bu talep ve ilginin bir ürünü olarak ortaya 

çıkmıştır ve güvenli bir hastane yapısı ve sağlık hizmeti sunumu için gereklilikleri 

ortaya koymaktadır.

3 cilt olarak hazırlanan bu kitap seti kalite eğitimlerinde de önemli bir kaynak olarak 

kullanılacaktır. Kitap setinde toplam 36 konu yer almaktadır.  Bilginin en ücra yere kadar 

ulaşması ve ülkemizin her köşesinde daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesinin sağlanması 

açısından her bir konu başlı başına önem arz etmektedir.

“SKS Işığında Sağlıkta Kalite” kitabının sağlıkta kalitenin geliştirilmesi adına yapılacak 

çalışmalar için faydalı bir rehber olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
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İndikatör Nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre “gösterge” anlamına gelen  “indikatör” “bir ko-

nunun sayısallaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesiyle, o konuda iyileştir-

me faaliyeti yapılmasına katkı sağlayan bir araçtır” şeklinde tanımlanabilir. 

Bu tanımdan yola çıkılarak “indikatör aslında bir ölçme aracıdır” diyebiliriz.

Örneğin; bir yoğun bakım ünitesinde hizmet kalitesinin değerlendirilmesi 

açısından en önemli parametre; bası yarası oranıdır. Sayısallaştırma yapı-

larak bası yarası oranı ölçülebilir ve ölçüm sonucunda elde edilen veriler 

doğrultusunda iyileştirme faaliyeti başlatılabilir. O halde indikatörü bir araç 

olarak kullanan kurumların hizmet kalitelerini sayısallaştırmak suretiyle iz-

lenebilir ve yönetilebilir bir sistematik kurduklarını söyleyebiliriz. Bir diğer 

deyişle indikatör yönetiminde başarılı olan hastanelerimiz, aslında ölçme 

sistematiği anlamında da başarılı olmuş demektir.

Önemli bir yönetim aracı olan indikatör yönetimi birçok ülkede yeni geliş-

meye başlayan bir alan olması nedeniyle bu konuda teorik anlamda yeterli 

bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Konuya ilişkin hastane bazlı çalışmalar 

olmakla birlikte, bu çalışmaları ulusal anlamda politik ve sonuç bazlı sürece 

dönüştüren ülke sayısı yok denilecek kadar azdır. 
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Politik kararlılık ortaya koymak adına Bakanlığımızca özel bir önem verilen 

ve ülkemizde geliştirilmek istenilen indikatör yönetimi, Sağlıkta Kalite Stan-

dartlarında yer alan dört dikey boyuttan biri olarak belirlenmiştir. 

Hatalar insana mahsustur.  Ortaya çıkabilecek hataları minimize etmek adı-

na kişiler değil,  sistem ön planda tutulmalıdır. Bu açıdan indikatör yönetimi, 

hataları azaltmaya ve ilgili olduğu konuda iyileştirmeye yönelik önemli bir 

araç olarak karşımıza çıkmaktadır.

İndikatör Yönetiminin Kazandırdıkları    

İndikatör aşağıda sıralanan faydaları bakımından önemlidir.

 » Konuyla ilgili yönetimsel başarıyı ortaya koyar. 
 » Yönetimsel Başarı

 » Bölüm Başarısı

 » Kıyaslama

 » Planlama

 » İyileştirme 

 » Üzerinde çalışma yapılan bölümle ilgili başarı 

veya başarısızlık trendini ortaya koyar.

 » Bölümler arasında kıyaslama yapılmasına 

imkân verir. 

 » Kıyaslamadan hareketle bir planlama yapılma-

sını sağlar. 

 » Kurumlarda ve süreçlerde iyileştirme yapılmasını sağlar.

İndikatör yönetimi bir yol haritası olup, alınacak kararlarda destekleyici bir 

unsurdur.

SKS’de İndikatör Yönetimi

SKS üç ana hedefe odaklanmaktadır. 

 » Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması

 » Hasta ve Çalışan Memnuniyetinin Sağlanması 

 » Etkinlik ve Etkililiğin Sağlanması

Sağlıkta Kalite Standartlarının hedefleri aynı zamanda indikatör yönetiminin de 

hedefleridir. İndikatörler hazırlanırken, bu üç hedef gözetilerek hazırlanmıştır. 

İndikatör yönetiminde temel yaklaşım; ortaya konulan konu başlıklarının iyi 

belirlenmesi, sayısallaştırılarak ölçülebilir hale getirilmesi ve iyileştirme fa-
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aliyetlerinin yapılmasıdır. Sayısallaştırılabilme, indikatörü diğer süreç bazlı 

çalışmalardan farklı kılan en önemli özelliktir. Herkesin aynı dili kullanma-

sını, müzakere yapılarak ortak sonuçlar ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır.

Sağlıkta Kalite Standartları dört dikey ve bir yatay boyuttan oluşmaktadır. Or-

taya konan bu boyutsal yapı özgün olmakla birlikte Bakanlığımızın bu alanda-

ki iyi bir şekilde sistematize edilmiş ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Şekil. Sağlıkta Kalite Standartlarında Boyutlandırma

Kurumsal 

Hizmet 

Yönetimi

İndikatör 

Yönetimi

Sağlık 

Hizmeti 

Yönetimi

Destek 

Hizmeti 

Yönetimi

Hasta ve Çalışan güvenliği

Dört dikey boyuttan birinin “İndikatör Yönetimi” olmasının yanı sıra “Ku-
rumsal Hizmet Yönetimi” başlığı altında da sayısallaştırılabilir ve ölçüle-

bilir bazı standart ve değerlendirme ölçütlerine rastlamak mümkündür.  Bu 

standartlar ve değerlendirme ölçütleri de indikatör olarak nitelendirilebilir. 

Kurumsal Hizmet Yönetimi boyutunda ilgili bölümlerde yer alan hasta ve 

çalışan memnuniyet oranları, el hijyeni uyum oranı, bölüm hedefleri ve Gü-

venlik Raporlama Sistemi de indikatör sistematiği içinde değerlendirilebilir. 

Örneğin; bölüm hedefleri belirlenirken indikatör mantığıyla hareket edilme-

si başarıyı artıracaktır. Yine Güvenlik Raporlama Sisteminde; ilaç güvenliği, 

transfüzyon güvenliği ya da güvenli cerrahi ile ilgili bildirim sayısı indikatör 

olarak incelenebilir ve bildirim sayısı için belli bir periyotta hedef ortaya 

konularak sistemin izlenmesi sağlanabilir. 

Dikey boyuttaki “indikatör yönetimi” başlığı altında 19 tane indikatör bu-

lunmaktadır. Bu 19 indikatör iki temel üzerine oturtulmuştur. 

 » Bildirime tabi indikatörler (3 tane)  Kalite İndikatörleri

19 » Kayıtlara tabi indikatörler (16 tane)
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Bildirime Tabi İndikatörler

Bildirime Tabi İndikatörler

  3 İndikatör

Kesici delici alet yaralanmaları

Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışanlar

Düşen hasta oranı

Kayıtlara Tabi İndikatörler

Bildirime tabi indikatörlerin dışında kalan 16 indikatör kayıtlara tabidir. 

Kayıtlara Tabi İndikatörler

  16 İndikatör

Cerrahi alan enfeksiyon hızları

Yoğun bakım ünitesinde hastane enfeksiyon hızları

Yoğun bakım mortalite oranları

Yoğun bakım ünitesinde bası ülserleri oranları

Yoğun bakımda tekrar yatış oranları

Cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranları

Hemşirelerin bölüm değiştirme oranları

Sezaryen oranları

Acil servise çağrılan konsültan/icapçı hekimin acil servise ulaşma süresi

Acil servise 24 saat içerisinde aynı şikayetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranı

Bir başka sağlık merkezine sevk edilen hasta sayısı, oranı ve teşhis dağılımı

Müşahade odasında yatan hastaların kalış süreleri

Sitolojik ve patolojik tanı arasındaki uyum oranları

Ameliyat masası kullanım oranı

Hekim başına düşen poliklinik odası oranı

Eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı

Sağlıkta Kalite Standartlarında Yer Alan Diğer  İndikatörlerden Örnekler

Hasta memnuniyet oranı

Çalışan memnuniyet oranı

El hijyeni uyum oranı

Bölüm hedeflerine ulaşma oranı

Güvenlik Raporlama Sistemi bildirimlerinin konu bazında dağılımı

………….
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Sağlıkta Kalite Standartlarına mutlaka bütünsel bir gözle bakılmalıdır. Aynı 
zamanda kurumların özelinde, ihtiyaçlarına yönelik olarak belirleyecekleri 
indikatörler de süreci daha sistematik hale getirecektir.

Özetle indikatör yönetimi dört temel esas üzerine kurulmuştur:

 » Temelinde güvenlik, memnuniyet, etkinlik ve etkililik vardır.

 » Sayısallaştırılmalıdır.

 » Sağlıkta Kalite Standartlarına indikatör anlamında bakarken geniş bir 

perspektifle bakılmalıdır.

 » Kurumlarda indikatör yönetimi sistematiğinin kullanılması gerekmektedir.

İndikatör Yönetiminde Kimlik Kartı

Her bir indikatörün, bir kimlik kartı bulunmaktadır. Kimlik kartı indikatöre, 

kimlik kazandırmakta ve izlenebilirliğini sağlamaktadır. 

İndikatöre ait kimlik kartında bazı tanımlar yer almaktadır. Aşağıdaki kimlik 

kartı tablosunda bu tanımlar açık mavi ve pembe renklerle  birbirinden ayrılarak  

bu bölümlerin indikatörün kimliğine ilişkin farklı anlamlar taşıdığına dikkat çe-

kilmiştir. Açık mavi renkli tanımlar da yer alan hususlar değiştirilemez, her ku-

rumda aynı bilginin kullanılmasını gerektiren hususlardır. Pembe renkli kısımlar 

ise özelliğine göre, kurum tarafından belirlenmesi gereken esnek hususlardır. 

İndikatör No …… 

İndikatör Adı 

Kısa Tanım …… 

Gerekçe …… 

Hesaplama Yöntemi …… 

Alt İndikatörler …… 

Hedef Değer …… 

Veri Kaynağı …… 

İlgili Formlar …… 

Veri Toplama Periyodu …… 

Veri Analiz Periyodu …… 

Sorumlular …… 

Çıkış Noktası …… 

Dikkat Edilecek Hususlar …… 
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Bir indikatör kartında yer alan parametrelerden birkaçı, önemine binaen 

aşağıda detaylı olarak incelenmektedir.

Hesaplama Yöntemi

Kimlik kartında yer alan değiştirilemez parametrelerden bir tanesidir. Kişile-

re, kurumlara ve komitelere göre değişmez. Aynı dili konuşmak adına her bir 

indikatör için ulusal bir hesaplama yöntemi kullanılmalıdır. 

Periyot

İndikatör yönetiminde verilerin toplanması ve toplanan verilerin analizi be-

lirli periyotlar da gerçekleştirilmelidir. Bu periyotların belirlenmesinde uyul-

ması gereken bir takım genel kurallar bulunmaktadır. Veri toplama periyodu 

bir ayı geçmemelidir. Veri analizi ise en geç üç ayda bir yapılmalıdır. Burada 

belirtilen süreler maksimum sürelerdir. Kurum kendi uygulamalarına göre 

veriyi oluştuğu anda toplayarak bu işlemi sürekli hale de getirebilir.  

Burada kritik olan veri toplama ve analiz periyotlarına sadık kalınmasıdır. 

Böylelikle yapılacak olan kıyaslama ve analizlerin doğru yorumlanması sağ-

lanabilir.      

Periyot 

Veri Toplama 

30

Analiz 

90

Alt İndikatörler

İndikatör yönetiminde başarılı olmak için muhakkak alt indikatör belirlen-

mesi gerekmektedir. Alt indikatörler ile sorunun köklerine inilerek sebeple-

ri daha net görülebilmektedir. Analizler daha kolay yapılabilmekte, çözüm 
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yöntemleri daha sağlıklı, daha net ortaya konulmaktadır. Alt indikatörler, 

indikatör yönetiminde hayat kaynağıdır.

Fikir vermek ve farklı bir bakış açısı kazandırmak amacı ile Bakanlığımızca 

yayınlanmış alt indikatörler bulunmaktadır. Ancak her kurum kendi özelli-

ğine göre ve öncelik ve ihtiyaçlarını gözeterek  kuruma  özgü alt indikatörler 

oluşturabilir.

Hedef Değer

Hastanenin özelliğine göre, hastane tarafından belirlenmesi gereken, kurum-

dan kuruma değişebilen bir parametredir. Hedef değeri belirleyebilmek için, 

kurumun mevcut durumunun bilinmesi gerekir. Mevcut durum bilinmeden, 

hedef ortaya konulamaz. Kurumlar hedeflerini belirlerken literatürde yer 

alan bilgileri ya da belirlenmiş ulusal ya da uluslararası değerleri de incele-

yebilirler. Bu bilgiler ve tespit edilen mevcut durum verileri ışığında kuruma 

özgü bir hedef değer belirlenmesi gerekmektedir. Zaman içinde konu ile ilgili 

öncelikler veya bilimsel verilerin değişmesi durumunda hedef değerin de re-

vize edilmesi gerekebilir. Ayrıca kurum belirlediği hedef değere ulaşmış ise 

bir sonraki dönem için daha üst bir hedef değer de belirleyebilir. Bu nedenle 

ilgili sorumluların hedef değeri revizyonlar açısından bu şekilde gözden ge-

çirmesi ve değerlendirmesi gerekmektedir.

Bildirime tabi indikatörler 

Gerçekleşen olay sayısı 
   Bildirilen olay sayısı  

Yeterli ve doğru kayıt 

  Kayıtlara tabi indikatörler 

 Bildirim Düzeyi 

     Bildirim Düzeyi Anketi  

Literatür 
Araştırmaları 

Hedef Değer 
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Hedef değer belirlenirken indikatörün tipide önem arz etmektedir.

Örneğin; bildirime tabi indikatörler ile ilgili olarak iki kavramla karşılaşıl-

maktadır:

 » Gerçekleşen olay sayısı 

 » Bildirilen olay sayısı 

Kurumda gerçekleşen olay sayısı 100 iken; bildirilen olay sayısı 90 olabil-

mektedir. O halde bu durumda yeni bir kavram ortaya çıkmaktadır:  “Bildi-

rim Düzeyi” 

Kurumlar “Bildirim Düzeyi Anketi” yaparak bildirim düzeyini belirleyebi-

lirler.  Hedef değeri belirlerken de bildirim düzeyini dikkate almaları uygu-

lamalarında yol gösterici olacaktır.  Yapılacak karşılaştırmalarda doğru bir 

yorumlama yapabilmek için analiz periyotları doğrultusunda bildirim düze-

yine yönelik araştırma yapmak uygun olacaktır. Örneğin; üç ayda bir analiz 

yapılıyorsa, bildirim düzeyinin yine üç ayda bir incelenmesi uygun olacaktır.

 

Bildirim Düzeyi Anketi  

Anket Yapılma Zamanı   

Mesleği 

 
Son 3(üç) ay içinde 
herhangi bir kesici delici 
alet yaralanmasına maruz 
kaldınız mı? 

Evet ise Sıklığı Hayır 

Evet ise aşağıdaki soruyu cevaplandırınız. 

 
İlgili Bölüme Bildirimde 
bulundunuz mu? 
(Bildirim Formunu 
doldurdunuz mu?) 
 

Evet , Her defasında  Hayır 

Kayıtlara tabi indikatörler de ise veri toplama aşamasında kayıtların sağlıklı 

bir şekilde tutulması önemlidir. İçeriği yeterli olmayan veya gerçeği yansıt-

mayan eksik kayıtlar yanıltıcı olacaktır. Bu nedenle veri toplama sistematiği 
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sürekli gözden geçirilmeli, kayıt yapan personelin eğitimi ve kontrolü üze-

rinde hassasiyetle durulmalıdır.

Sorumlular

İndikatörün özelliğine ve ihtiyaca göre belirlenen sorumlular; verilerin top-

lanmasından analizine, düzeltici-önleyici faaliyetlerin planlanmasına kadar 

indikatöre ait tüm süreçlerde aktif olarak görev almak durumundadırlar. 

İndikatör yönetiminde başarı için sorumluların etkin bir şekilde çalışmaları 

kritik öneme sahiptir. Özellikle iş yükü yoğun olan kurumlarda her bir in-

dikatör için bir ekip sorumlusunun liderliğinde, tüm süreçlerden sorumlu 

kişilerden oluşan iyi bir ekip kurulması uygun olacaktır. Sorumluların sürece 

hâkim, nitelikli kişiler arasından seçilmesi gerekmektedir. Örneğin bası ya-

rası oranını takip edecek ekip üyeleri; yoğun bakım bölüm kalite sorumlusu,  

kalite yönetim birimi çalışanları, hasta güvenliği komitesi üyeleri ve yoğun 

bakım ünitesi çalışanları arasından seçilmelidir. 

İndikatör Yönetiminde Kritik Hususlar

İndikatör yönetiminde beş kritik nokta bulunmaktadır:

 » Birincisi veri kalitesidir. Elde edilen veriler doğru değilse, yapılacak olan 

analiz ve değerlendirmeler hatalı olmakla birlikte yanlış kararların alın-

masına yol açabilir. Kurumlarda veri kalitesinin sağlanmasına yönelik 

sistem kurulmalı,  yeterli ve doğru kayıt için personelin uyumu artırılma-

lı, bu amaçla çalışanlara mutlaka eğitimler verilmelidir.

 » Diğer bir husus ise, indikatör yönetiminde hastane bilgi yönetim siste-

minden azami derecede faydalanılması gerekliliğidir. Elektronik bilgi sis-

teminin aktif olarak kullanılması veri toplamayı kolaylaştıracak ve ger-

çekçi bilgiler elde etmeyi sağlayacaktır. Hastane bilgi yönetim sistemin-

den faydalanırken ilgili departmanlarda süreçler tanımlanmalı ve konu 

ile ilgisi olan kişilere eğitimler verilmelidir.
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 » Sonuçların ilgili sağlık çalışanları ile paylaşılması gerekir. Gerektiğinde 

sonuçlar onlarla birlikte analiz edilerek çözüm noktaları araştırılmalı ve 

çalışanların sürece dahil olması sağlanmalıdır. Örneğin; kurumlarımızda 

çalışan memnuniyet anketleri yapılmaktadır. Bu anketlerin sonuçları ar-

şive kaldırılmamalı, çalışanlarla paylaşılmalı, analiz edildikten sonra iyi-

leştirme faaliyetleri planlanmalıdır. Böylelikle çalışanlar üzerinde güven 

duygusu oluşturularak kurumda bildirim kültürünün gelişmesi yönünde 

önemli adımlar atılmış olacaktır. 

 » İndikatör yönetimi, sadece veri toplamak değildir. Her indikatörün bir 

amacı vardır. İlgili sorumlular ve çalışanlarda bu farkındalığın oluşturul-

ması gerekmektedir. Bu da ancak eğitimle mümkündür. Örneğin; ilgili 

indikatöre ilişkin tüm verileri toplayıp analiz ettikten sonra sonuçların 

nasıl hayata geçirileceğini de bilmek önemli bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 » Ayrıca sonuçlar, kuruma bazı konularda ipucu verir, fikir verir veya ka-

rarlarını destekler. Veri kalitesi doğruysa, ortaya çıkan sonuçlar,  gerçek 

anlamda hedefin neresinde olunduğunu gösterir. Kurum belirlediği hede-

fin gerisindeyse, neden hedefin gerisinde olunduğuna dair kuruma bilgi 

verir.  Ancak bu sonuçların ortaya konulması için mutlaka alt indikatör-

lerden yararlanılmalıdır.

İndikatör Yönetimine Mikro Bakış; Vaka Örnekleri

Vaka-1; Bası Yarası Gelişme Oranı

Bası yarası oranı hasta güvenliğiyle ilgili bir indikatör olup ölçüldüğü bö-

lümdeki hasta bakım kalitesine ilişkin bilgi veren en iyi göstergelerinden 

biridir. 

Aşağıdaki tabloda bir hastanemizin yoğun bakım bölümünde 2009-2010 yıl-

larında belirli dönemlere ilişkin  bası yarası oranı takibine ilişkin istatistiksel 

sonuçlar görülmektedir.
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  Bası Yarası Oranı  

  Bası Yarası Oranı  

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi 2009 yılı başında bası yarası oranı % 30 

olarak belirlenmiş, daha sonra yapılan analizlerde bu oranın giderek azaldı-

ğı,  2010 yılı sonunda % 4’e kadar gerileme yaşandığı tespit edilmiştir. 

Burada veri kalitesi değerlendirilmiş ve problem olmadığı görülmüştür. Ça-

lışanların uyumlu bir şekilde kayıtlarını düzenli olarak tuttukları izlenmiştir. 

Bu istatistiki veriler aynı dilin konuşulmasını sağlamakta ve objektif yakla-

şım sağlamaktadır. 

Bu örnekte indikatör yönetimi konusunda anlatılan pek çok hususu incele-

mek mümkündür.  Aşağıda bu hususlar detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

 

 

Sorumlular Belirlenir Araştırma

Bası Yarası Oranı 

Bakım Kuralları  

Çalışanların Bilgi 
Düzeyi

Bakım Malzemeleri  

Risk Değerlendirme 
Ölçeği

Beslenme Desteği  

U
ygulam

alar İzlenm
eli %4

%30

Bası Yarasını Azaltma Stratejisi
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Bu veriler ışığında ilgili yoğun bakım ünitesinde bası yarasına yönelik bakım 

kalitesinin arttığı söylenebilir. 

Daha önce de belirtildiği gibi bir indikatör analizinden başarılı sonuçlar elde 

etmek için ilk dikkat edilmesi gereken nokta tüm çalışmaların multidisipli-

ner bir anlayışla gerçekleştirilmesi, öncelikle sorumluların belirlenerek il-

gili çalışanların sürece dahil edilmesi, hatta mümkünse farklı bölümlerden 

çalışanların katılımının sağlanmasıdır. Örneğimizde yer alan hastane de ilk 

aşamada sorumlular belirlemiştir.

İlgili sorumlular bir literatür araştırması yaparak, konunun önemi, ölçüle-

bilirliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin teorik bilgiyi elde etmişlerdir. Daha 

sonra “bası yarasını azaltma stratejisi” adı altında bir plan hazırlamışlardır. 

Bası yarası oranını azaltmak için önce mevcut durum tespit edilmiştir. Çün-

kü mevcut durum analizi yapmadan birtakım kararlar almak olanaksızdır. 

Bu çerçevede önce bası yarası oranını tespit edip, mevcut durumu sayısal-

laştırmışlardır. Bunu takiben, ilgili yoğun bakımda hasta bakım kurallarının 

bulunup bulunmadığını, mevcut kuralların işlevselliğini, bakım malzemele-

rinin mevcut ve yeterli olup olmadığını değerlendirmişlerdir. Bununla bir-

likte bası yarası gelişmesine ilişkin risk değerlendirmesi yapılıp yapılmadığı, 

hastalara beslenme desteği yapılıp yapılmadığı ve çalışanların bu konudaki 

bilgi düzeylerinin ne olduğu yönünde de detaylı analizler yapılmıştır. 

Hastanede bası yarası oranı için bir strateji ortaya konduğu ve birden fazla 

başlık altında bu olayın değerlendirildiği görülmektedir. 

Hastane gerekli faaliyetleri gerçekleştirerek bası yarası oranlarını %30’dan 

%4’e düşürmüş ve çalışmalarında başarı kaydetmiştir. İlgili sorumlular ekip 

olarak aynı dili konuşmuş ve isabetli kararlar almışlardır. Görüldüğü üzere 

çalışmada sayısallaştırma, ölçme faaliyeti ve sonucunda iyileştirme faaliyeti 

bulunmaktadır. Eğer hastane sorunu sayısallaştırmamış olsaydı, alınan ka-

rarlar, yapılan çalışmalar birine göre iyi olacak bir başkasının bakış açısına 

göre iyi olmayabilecekti. Bu açıdan ortak dili sağlama adına yapılan çalış-

maları sayısallaştırmak önemlidir. İndikatör iyileştirme faaliyetinde süreci 

izlerken de kullanılmaktadır.
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Vaka-2; Acil Servis Konsültasyon Süresi

Acil servislerde konsültasyon süreciyle ilgili bir gereksinim durumunda so-

runlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle, hasta güvenliği açısından önem taşı-

yan acil servis konsültasyon süresi ayrı bir indikatör olarak belirlenmiştir. 

Aşağıdaki çalışma bu indikatör izleminin kuruma getirdiği faydalar açısın-

dan fikir vermektedir.
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Acil Servise  Ortalama Varış Süresi (Dk) 

Örneğimizde yer alan hastane, 2011 yılının son üç ayında bir analiz yaparak 

konsültasyon sürelerini ölçmüştür.  Grafik üzerinde branş bazında ortalama 

konsültasyon süreleri görülmektedir. Tabloya göre bu acil serviste ortalama 

konsültasyon süresinin bir saat olduğu anlaşılmakta ve bu indikatör açısın-

dan yönetimsel başarı/başarısızlık ortaya konabilmektedir.

Branşa göre bölüm başarısı da değerlendirilebilmektedir. Grafikte de görül-

düğü gibi örneğin ortopedi branş uzmanı acil servise 15 dakikada, anestezi 

uzmanı ise 70 dakikada gelmiştir. Burada ortopedi ve anestezi bölümleri ara-

sında kıyaslama yapılabilmekte, bölüm bazında yönetimsel başarı değerlen-

dirilebilmektedir. Yönetim hayata geçirmek istediği hususları bu tablo vesi-

lesiyle çok rahat gerçekleştirebilecektir. Örneğin, ortopedi uzmanı 15 daki-

kada acil servise ulaşabiliyorken neden anestezi branş uzmanı 70 dakikada 

geliyor gibi soruların cevabını yargılayıcı olmadan ilgili bölüm uzmanlarıyla 
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karşılıklı görüşmelerle müzakere edebilir, araştırabilir ve gerekli iyileştirme 

çalışmalarını başlatabilirsiniz. Anestezi, nefroloji veya göğüs cerrahisi bö-

lümlerinin de ortopedi bölümünün acil servise ulaşma seviyesine indirilebil-

mesi için neler yapılabileceğini ilgili çalışanlarla birlikte analiz edebilirsiniz.

Burada belirtilmesi gereken diğer bir husus, bölümler arasında yapılan kı-

yaslamanın ilgili bölümlere bir planlama yapabilme fırsatı kazandıracağıdır. 

Bu kıyaslamadan hareketle iyileştirme faaliyetleri başlatılabilir. Alt indika-

törler vasıtasıyla kök-neden analizi yapıldıktan sonra sorunlar ortaya konu-

larak çözümler geliştirilebilir. 

Bu indikatörde kritik noktalardan biride çağrılış ve varış saatlerinin kayıt 

altına alınması ve bu iki kavramın doğru tanımlanmasıdır. Örneğin bir başka 

hastane, çağrılış saatini kayıt altına alırken varış saati olarak hekim varış 

saatini değil dosyanın kapandığı saati kayıt altına almaktadır. Tanımın doğru 

yapılmasının ne kadar önem arz ettiğini ve bu hastanenin uygulamasının 

ne kadar yanlış olduğunu görmekteyiz.  Bu uygulama indikatörün amacına 

uygun olmamakla birlikte burada aslolan ilgili uzmanın ne kadar sürede acil 

servise ulaştığının ölçülmesidir. Her verinin doğru tanımlanmış olması indi-

katör yönetiminde büyük önem taşımaktadır. 

Vaka-3; Ameliyat Masası Kullanım Oranı

 » Ameliyat masası kullanım oranı; ameliyat masalarının efektif kullanılıp 

kullanılmadığı

 » İlgili branşların ameliyat masası ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanma duru-

mu

 » Zamanın ve personelin etkin ve verimli kullanılma durumu hakkında yö-

netime bilgi sağlayacaktır. 

Bu indikatörün izlenmesi ve sonuçların iyileştirilmesi, zaman, personel ve 

ekipmanın etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamanın yanında 

ameliyat randevularının daha erken tarihlerde verilebilmesini sağlayarak 

hasta güvenliğine de katkıda bulunacaktır.
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Bu da, indikatörlerin sorunların çözümünde ne kadar önemli bir yer teşkil 

ettiğinin açık bir göstergesidir. 

Sonuç ve Öneriler

Her hastane özgündür. Özgün sorunlara, özgün çözümlerin getirilmesi ge-

rekmektedir. Bu nedenle, her hastanenin kendi indikatör sonuçlarını iyi ana-

liz etmesi önemlidir.

İndikatör yönetiminde görev alan sorumlular sabırlı ve kuşkucu olmalıdır-

lar. Çalıştıkları konu ile ilgili detaylı bir inceleme yapmaları faydalı olacak-

tır. Hangi bölümle ilgili çalışma yapıyorlarsa, o bölümün işleyişini yerinde 

görmeleri ve bölümün işleyişini çok iyi bir şekilde analiz etmeleri indikatör 

yönetiminde başarının olmazsa olmazıdır.

Eğitim veri kalitesini etkileyen en önemli husustur. Bu nedenle çalışanlara 

mutlaka eğitimler verilmelidir.

İndikatör yönetiminde izleme ara verilmesi süreci olumsuz etkileyecek ve 

önceden yapılan çalışmaları anlamsız hale getirecektir. Bu nedenle izlemin 

sürekli olmasına özen gösterilmelidir.

İndikatör sonuçlarının sadece sorumlularla değil, ilgili departmandaki tüm 

çalışanlarla paylaşılması ve onların fikirlerinin alınması önemlidir. Bu yakla-

şım, çalışanların sürece dâhil edilmesini, konuyu sahiplenmelerini ve çözüm 

noktalarında yaratıcı fikirler sunmalarını sağlayabilir. Böylelikle bildirim ve 

kayıt kültürü açısından da önemli bir adım atılması sağlanacak, ardından da 

ölçüm kültürünün kurumsal anlamda gelişmesi mümkün olacaktır. Ayrıca 

ölçme, değerlendirme ve izleme pratiği; analitik düşünmenin de gelişmesini 

sağlayacak ve personelin kişisel gelişimine bu anlamda katkıda bulunacaktır.

Sonuçlar ilan edilirken asla herhangi bir personeli ya da bölümü suçlayıcı bir 

tavır sergilenmemesi gerektiği de unutulmamalıdır. 

Ülkemizde indikatör yönetimi hastanelerimiz için henüz çok yeni bir çalışma 

alanıdır. Ancak bu konuda farkındalık oluşmaya başlamıştır. Bakanlığımız-
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ca yayınlanan ve periyodik olarak kurumlarımızda değerlendirilen Sağlıkta 

Kalite Standartları uygulamaları ile birlikte indikatör izlemi için kurumları-

mızda veriler toplanmaya başlamıştır.  Fakat veri kalitesinin iyileştirilmesi ve 

sonuçların analizi ile ilgili olarak sağlık çalışanlarımızın bilgi desteğine ihti-

yaç duydukları gözlenmektedir. Bakanlığımız, bu noktada rehberlik görevini 

üstlenerek kurumlarımızda ölçüm kültürünün geliştirilmesi, sağlık çalışanla-

rımızın bu konudaki bilgi düzeyinin artırılmasını sağlamak için çalışmalarını 

sürdürecektir.
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Hasta Güvenliğinin ESASIdır Çalışan Güvenliği

Kurumsal başarının en temel özelliği kurumsal kültürün oluşturulması ve ça-
lışanlarda, bu kültür doğrultusunda davranış değişikliğinin oluşturulmasıdır. 
Kurumsal kültür; kurum/kuruluş içinde oluşan, çalışanlar tarafından paylaşılan 
ortak inançlar, değerler ve davranışlar bütünüdür. Bu nedenle kurum/kuruluş 
çalışanları kurumsal kültürün oluşmasında kilit özellik taşır. Son yıllarda tüm 
dünya da sağlık hizmeti sunan kurum/kuruluşlarda kurumsal kültürün teme-
lini hasta güvenliği oluşturmaktadır. Ancak bu hedefe ulaşmanın temelinde ça-
lışanların güvenliğinin sağlanması yattığı unutulmamalıdır. Bu nedenle, sağlık 
hizmeti sunan kurum/kuruluşlar kurumsal kültür temeline, hasta güvenliği ile 
birlikte çalışan güvenliğini de koymalıdır. Bilindiği üzere Sağlıkta Kalite Stan-
dartları (SKS)’nın temelinde de hasta ve çalışan güvenliği birlikte yer almaktadır. 
Yöneticiler kurumsal kültür oluşturmak adına SKS’yi inovatif bir araç olarak 
kullanabileceklerini unutmamalıdırlar. Bu araç, hem yöneticileri hem çalışanları 

proaktif bir yaklaşım içine sokarak ekip ruhu ile davranmaya da teşvik eder.

Şekil. SKS’nin çalışan güvenliğine bakış açısı 
 

SKS 
İletişim Ağının 
Oluşturulması 

Risk 
Değerlendirmesi 

Çalışanların 
Katılımının 
Sağlanması 
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Güçlü kurumsal yapıda hem hastanın hem çalışanın güvenliğini sağlamak 

gerekmektedir. Hasta güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılacak çalışma-

lar oldukça detaylı bir şekilde ortaya konmuştur. Ancak çalışan güvenliğinin 

sağlanmasına yönelik yapılacaklar noktasında kalite yönetim sistemi olarak 

SKS, 3 temel aracın oluşturulmasını önermektedir. Bunlar; 

 » Etkin iletişim ağının oluşturulması 

 » Risk değerlendirilmesi 

 » Çalışanların katılımının sağlanması

Şekil. Çalışan güvenliği sağlama araçları

 

Etkin İletişim 
Ağının Kurulması 

Risk 
Değerlendirmesi 

Çalışanların 
Katılımının 
Sağlanması 

Etkili İletişim Ağının Oluşturulması

Bilindiği üzere SKS’nin amacı hasta-çalışan güvenliğinin sağlanması, hasta-

çalışan memnuniyetinin artırılması, kaynakların etkin olarak kullanılması 

ve verimliliğin sağlanmasıdır. Bu hedeflere ulaşmada kurumsal olarak işle-

yen etkin iletişim ağının oluşturulması temeldir. Ayrıca etkin iletişim ağı ça-

lışanların iş yükünü azaltan ve performanslarını attıran bir araçtır. Kurumsal 

etkin iletişim ağı, kurum/kuruluşun işleyişi, organizasyonu ve etkinliği adı-

na önemli ipuçları sağlar. Bu aracın etkin olabilmesi yöneticinin yaklaşımı 

ile doğrudan ilişkilidir. 

Etkili iletişim ağının sağlanmasının öğeleri; 

 » Kurum politikasının oluşturulması

 » Kurum/Bölüm hedeflerinin belirlenmesi 

 » Uyum eğitimlerinin yapılması
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 » İş tanımlarının yapılması 

 » Analize dayalı değerlendirme yapılması 

1. Kurum Politikasının Oluşturulması 

Kurum politikası, kurumsal olarak oluşturulan davranışlar ve düşünsel bütü-

nüdür. Bu tanımla SKS’yi kalite yönetimi sistemi olarak benimseyen ve uy-

gulamalarında bunu baz alan kurum/kuruluşlara ait politika; hasta ve çalışan 

güvenliği yaklaşımını, hasta ve çalışan beklentilerinin yönetimini, hizmet 

verimliliğini ve kaynakların etkin kullanımını içermelidir. Kurum politika-

sında belirtilen özelliklerin öncelikle kurum/kuruluş yöneticisi tarafından 

davranış biçimine dönüştürülmesi önemlidir. Çünkü politikaya uygun dav-

ranan yönetici çalışanlar için önemli bir rol modeldir. Yönetici ve çalışanların 

davranışsal uyumu ise iş doyumunu beraberinde getirecektir. Uygulanabilir 

ve benimsenen politikalar kurum/kuruluşların sürekliliğinin sağlanması için 

de önem taşır. Tüm bu özellikleri ile kurum/kuruluşa ait politika tüm çalı-

şanların kurumsal bir öğrenme süreci içine girmesini de sağlayacaktır. 

Oluşturulacak kurumsal politika aslında kurum/kuruluşların kimliği yerine 

geçecektir. Bu kimlik hem çalışanlara, hem hizmet sunulan hasta ve yakınla-

rına hem de işbirliği halinde olunan kurum, kuruluş ve diğer kişilere kurum-

sal yapınız hakkında bilgi verir. 

2. Kurum/Bölüm Hedeflerinin Oluşturulması 

Kurum/bölüm hedefleri, oluşturulan kurum politikasını destekleyici yönde 

ve performans ölçümüne dayalı olarak sayısal verilere dayandırılmalıdır. 

Hedef belirlenmesi kuruma rekabet, belirsizlik, değişkenlik ve yoğun iş tem-

posu gibi sağlık hizmeti sunumunda karşılaştığımız pek çok sorun içinde 

çözüm olacaktır. Hedeflerin yerine getirilmesi sürecinde yapılan veri top-

lama ve veri analizi işlemleri kurumunuz ve bölümünüz hakkında tarafsız 

olduğu kadar veriye dayalı değerlendirme ve karşılaştırma fırsatı verecektir. 

Hedefler, hizmetin kalitesinin ve etkinliğinin ölçüldüğü ölçme araçlarıdır 

ve kuruma/bölüme yönelik politikaların belirlenmesinde, planlamaların ya-

pılmasında ve hesap verilebilirliğinin ortaya konmasında da önemlidir. İyi 
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planlanmış hedef, yönetici ile çalışanlar arasında ortaya çıkabilecek olumsuz 

davranışların engellenmesini de sağlar. 

Hedeflere bağlı yönetim sürecinde öncelikle hedeflerin belirlenmesi gerekir. 

Hedef, yönetici ve çalışan ile birlikte belirlenmelidir. Böyle bir birliktelik aynı 

zamanda çalışanın katılımının sağlanması ve değerli kılınmasında da önemli-

dir. Ayrıca hedeflerin çalışanların görüşleri ile şekillenmesi hedeflerin benim-

senmesi ve veri kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Bu yolla etkin bir iletişim 

ağının bir öğesi de yerine getirilmiş olur. Bu etkin iletişim ağında yönetici he-

def ve ilgili çalışmalara sahip çıkmalı çalışanlar ise çalışmalara sahip çıkmalı ve 

veri kalitesini sağlamalıdır. Hedef oluşturmada öncelikle mevcut durum ortaya 

konmalıdır. Alt yapı (personel, ekipman, HBYS gibi) dikkate alınarak mevcut 

durumdan gelinmek istenilen nokta belirlenmelidir. Veriler büyük bir titizlikle 

toplanarak analiz edilmeli ve yönetici ile çalışanların katılımı ile yapılacak top-

lantılarda analiz sonuçları birlikte değerlendirilmelidir. Sonuçlara yönelik gö-

rüş ve öneriler doğrultusunda düzeltici önleyici çalışmalara da yer verilmelidir. 

Hedef değerin analizi kurumun kendi inisiyatifinde olmalıdır. Örneğin bir 

kurumun “Mikrobiyoloji Laboratuvar bölümünde merkezi değerlendirmede 

85 puan almak” şeklinde bir hedef belirlediğini düşünelim. Bu hedefe ulaşıp 

ulaşılamadığının ölçülebilmesi için merkezi değerlendirmenin yapılması ve 

Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmeti Bölümünün ilgili dönem değerlendirile-

cek bölümler listesine alınması gerekmektedir. Ancak Bakanlık ilgili dönem-

de Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Bölümü değerlendirilecek bölümler 

arasında seçmediğinde hedef analiz edilemeyecektir. Bu durumda bu şekilde 

belirlenen hedeflerin inisiyatifi kurumda olamayacaktır.

Kurum hedefine ait sonuçlar üst yönetim tarafından gerekli iletişim kanalla-

rı kullanılarak tüm çalışanlara ulaştırılmalı ve çalışanların hedefler hakkında 

bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

3. Uyum Eğitimleri 

Uyum eğitimi, kurumunuza yeni başlayan yer değiştiren veya kurumdaki 

yapılan güncellemeler doğrultusunda tüm çalışanlara verilmelidir. Uyum 
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eğitimi, çalışanlara kurumsal politikanın verilmesini sağlayan bir araçtır. 

Kurumsal başarının da anahtarlarından biridir. Çünkü uyum eğitimlerinde 

verilmesi gereken öncelikle kurumsal kültür ve değerlerin çalışanlara be-

nimsetilmesidir. Bu yolla çalışanların kurumsal performanstaki yerleri ta-

nımlanır ve çalışanların değerli kılınması sağlanır. Uyum eğitimi planlama-

ları iki başlık altıda toplanmalıdır: 

 » Genel uyum eğitimi 

 » Bölüm uyum eğitimi 

Uyum eğitimleri için mesleki bazda rehber hazırlanması ve kurumsal deği-

şiklikler ile güncellemelerin yapılması gerekir. Rehberin farklı meslek grup-

larına yönelik hazırlanmasında ki amaç, kurumsal kültürde meslek grupla-

rından beklentilerin farklı olmasıdır. 

Genel uyum eğitimlerinde, kurumun politikası, kurumun hedefleri, kurumun 

fiziki yapısı, yönetsel yapı ve yöneticiler, çalışma koşulları, izinler, hastaneye 

ulaşım ve hastane iletişim bilgileri verilmelidir. Çalışanlara uyum eğitimini 

vermek üzere mesleki gruplara yönelik eğitimleri verecek kişiler tanımlan-

malı ve eğitimi alacak kişilere eğitimler verilmelidir. Eğitimin standardizas-

yonu için eğitim konularını içeren bir rehber hazırlanmalıdır. Rehber içeriği 

güncel bilgileri içermeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. 

Bölüm uyum eğitimleri bölümde çalışmaya yeni başlayan tüm personel için 

verilmelidir. Bu eğitimin amacı ise bölüm işleyişinin anlatılarak bölümün 

tanıtılmasıdır. Bu kapsamda asgari, bölüm yönetici ve çalışanları, bölümün 

faaliyetleri ve işleyişi, bölümün fiziki yapısı, çalışanların mesleki gruplarına 

göre görev, yetki ve sorumlulukları, bölüm ile ilgili yazılı düzenlemeler, bö-

lüm ile ilgili SKS, HBYS’de çalışanlarla ilişkili modülleri içermelidir. 

Uyum eğitimleri çalışanın işe başladığında veya bölüm değişikliği olması du-

rumunda vakit geçirmeden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca genel 

uyum eğitimleri sadece masa başında değil kurum/kuruluşun ilgili yerlerine 

gidilerek verilmelidir. Bölüm uyum eğitimlerinde ise özellikle bölüme ait iş-

leyişler uygulamalı olarak verilmelidir. 
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Uyum eğitimleri, çalışanların sosyalleşmesini ve kuruma bağlılıklarını artır-

maktadır. İyi hazırlanmış ve organize edilmiş uyum eğitimleri kurumsal per-

formansın artışında olumlu bir etki yapar ve çalışanlara ilk günden kurumsal 

bir yapılanmanın var olduğunu gösterir. Ayrıca işe başlayan kişilerin iş yeri 

ile ilgili kaygıları giderilir. 

4. İş Tanımları 

İş tanımı, işin gerçekleştiği sürecin ayrıntılı bir şekilde tanımlanması ve işin 

tüm çalışanlar tarafından eksiksiz olarak yapılmasını sağlar. İş tanımı ile işin 

kurumsal yapıdaki yeri de tanımlanır.  

İş tanımı yapmak için öncelikle işler en ince ayrıntısına kadar analiz edilmeli-

dir. Analiz kapsamında işin gereklerinin neler olduğu, işin nasıl, ne zaman, ne-

rede kim tarafından yapıldığı ortaya konmalıdır. Analiz sonucunda iş tanımı: 

 » İşin amacını,

 » İşi yapanların sorumluluklarını,

 » İş bölümünün yapılmasını, 

 » İşin diğer işler ile ilişkisini,

 » Uygulamanın tüm aşamalarını,

 » Uygulandığı şekilde yazılmasını kapsar. 

Çalışanların katılımı ile hazırlanan iş tanımları çalışanlar tarafından benim-

senir ve uygulamasında karşılaşılabilecek olan sorunlar asgari düzeye indi-

rilmiş olur. Ancak iş tanımı yaparken detaylara da boğulmamak gerekir. Aksi 

halde gereksiz detayların yer aldığı iş tanımları çalışanların iş performansını 

olumsuz bir şekilde etkileyecektir. 

5. Analize Dayalı Değerlendirme Yapılması 

Bugün için ne kadar çok veri toplayan kurum/kuruluştan ziyade toplanan 

verileri en başarılı şekilde yöneten kurum/kuruluşlar başarıya ulaşacaktır. 

Bu da verilerin etkin bir şekilde analiz edilmesine dayalıdır. Analize daya-
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lı yapılan değerlendirmeler somuttur ve süreçleri olduğu gibi gösterir. Bu 

durum çalışanların kurum/kuruluşa duyduğu güveni artırır. Analize dayalı 

değerlendirmelerde iki kritik nokta vardır: Biri mevcut durumun tespit edil-

mesi ve mevcut duruma göre gerçekçi hedef değerlerin belirlenmesi diğeri 

ise veri kalitesidir. Kurumsal olarak koyduğunuz hedef değerlerin gerçekleş-

mesi için mevcut durumunuzun gerçekçi olarak konması gerekir. Bu noktada 

çalışanların görüş ve önerileri alınmalıdır. Ayrıca veri kalitesini etkileyen en 

önemli nokta veri toplama kalitesi olup veriler çalışanlar tarafından topla-

nacağından çalışanların hedef değer ve verinin nasıl toplanması konularında 

bilgilendirilmeleri önemlidir. Bir yöneticinin kurum/kuruluşu süreç verile-

rine dayalı olarak yönetmesi çalışanlar ile yönetici arasında açık ve net bir 

iletişim ortamının oluşmasına da yardımcıdır.

Risk Değerlendirmesi

Çalışan güvenliği açısından risk değerlendirmesi çalışanların sağlığının ko-

runması ve güvenli çalışma ortamlarında güvenliğin sağlanması için yapıl-

malıdır. Hizmet sunumu sırasında ortaya çıkması muhtemel zararların en 

aza indirgenmesi amaçlanmalıdır. Amacın bu olmasına karşın, risk analizi-

nin çıktıları çok daha geniş bir yelpazede yer alır. Çalışanın güvenliği için 

yapılan risk analizi, iş performansını, verimliliği ve hizmetin etkinliğini ar-

tırır. Risk değerlendirmesi yapılarak ilgili çalışma alanında güvenlik ile ilgili 

tedbirler, çalışanlar tarafından kullanılması gereken kişisel koruyucu ekip-

man, sağlık taramaları ve çalışanlara verilecek eğitimler belirlenebilir. İyi bir 

risk yönetimi, çalışanların kuruma/kuruluşa duyduğu güveni de arttırır. Risk 

yönetiminin etkin bir şekilde uygulandığı kurum/kuruluşta yöneticiler ve 

oluşturdukları çalışan güvenliği komitesi potansiyel problemleri tanımlayıp 

proaktif bir yaklaşım ile iyileştirme ve/veya düzeltme çalışmaları yapmalıdır.

Risk değerlendirmesinin aşamaları; 

 » Mevcut durum tespit edilmeli,

 » Tehlikeler belirlenmeli,

 » Riskler tanımlanmalı,
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 » Risklere yönelik önlemler alınmalı,

 » Önlemlerin devamlılığı sağlanmalı,

 » Risk değerlendirme güncellemesi yapılmalı.

Şekil. Risk analizinin çıktıları

Risk Analizi  

Güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi 

Kişisel koruyucu ekipmanının belirlenmesi 

Sağlık taramalarının belirlenmesi  

Eğitimlerin belirlenmesi  

1. Mevcut Durum Tespit Edilmeli

Risk değerlendirmesi yapabilmek için çalışma ortamı hakkında bilgi toplan-

malıdır. Bu yolla çalışma ortamında ki olası risk kaynaklarını ortaya koymak 

mümkündür. Bunun için;

 » SKS merkezi değerlendirme raporu,

 » Öz değerlendirme raporları,

 » GRSTR  kayıtları,

 » Bina turları kayıtları,

 » Çalışan anket, görüş ve önerileri,

 » Çalışanların iş devir hızları,

 » Gözlem ve tespitler kullanılabilir. 

Mevcut durumun tespitinde masa başı çalışmaktan ziyade risk analizi yapıla-

cak çalışma alanları ziyaret edilmeli ve çalışanların çalışma süreci ve çalışma 

alanı hakkında ki görüş ve önerileri alınmalıdır. 
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2. Tehlikeler Belirlenmeli 

Tehlike ve risk tanımlarının ne olduğu ve bunların birbirinden farklı kavram-

lar olduğu bilinmelidir. Tehlike riskin kaynağıdır ve soyut bir kavramdır. Risk 

ise tehlikenin gerçekleşme olasılığını ve tehlikenin gerçekleşmesi durumunda 

ortaya çıkacak sonuçları da içerir. Örneğin; yoğun bakım ünitesinde çalışan 

bir hemşire için kesici delici alet yaralanması çok sıklıkla karşılaşılabilecek bir 

tehlike ve bu tehlikeden kaynaklanabilecek çalışanın enfeksiyon kapması ise 

risktir. Mevcut durumun tespiti ile olası tehlikeler ortaya konmalıdır.

3. Riskler Tanımlanmalı 

Tehlikelerin neden olabileceği risk ve riskler tanımlanmalıdır. Riskler tanım-

lanırken tehlikeden kaynaklanan riskin olma olasılığının ve şiddetinin ne 

olduğu da belirlenmelidir. Bunların belirlenmesi riskin tanımlanmasına yö-

nelik yapılacak değerlendirmelerde ve alınacak önlemlerde önem arz eder.  

Tanımlanan bir riskin çalışma ortamında ne kadar sürede ve ne kadar şiddet-

le etki ettiği belirlenmelidir. Bunun tespit edilmesi risk düzeyi hakkında bilgi 

verir ve risk düzeyine göre çalışma alanında iyileştirme ve/veya düzeltme 

çalışmaları yapılmalıdır. Orta ve yüksek düzeyde belirlenen risklere yönelik 

önlem almaya ve/veya iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Risk düzeyinin 

belirlenmesi için aşağıdaki formül kullanılmaktadır. 

Risk Düzeyi=Riskin Olma Olasılığı X Riskin Şiddeti

Bu formülden elde edilecek sayı risk matriksinde değerlendirilerek riskin 

düzeyi belirlenmelidir. 

Şekil. Risk Matriksi

Riskin 
Olma Olasılığı 

Riskin Şiddeti

Küçük Çapta 
Yaralanma

Orta Çapta 
Yaralanma

Büyük Çapta  
Zarar

Çok Seyrek Düşük (1) Düşük (1) Orta (2)

Orta Sıklıkta Düşük (1) Orta (2) Yüksek (3)

Çok Sık Orta (2) Yüksek (3) Yüksek (3)
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Çok seyrek: Bir çalışanın çalışma hayatı boyunca gerçekleşmeyebilir

Orta sıklıkta: Bir çalışanın çalışma hayatı boyunca sadece birkaç kez gerçek-

leşebilir

Çok sık: Bir çalışanın çalışma hayatı boyunca defalarca gerçekleşebilir

Küçük çapta yaralanma: Uzun süreli rahatsızlık vermeyen kazalar ve has-

talıklar (Örneğin; küçük çizikler, göz tahrişleri, baş ağrıları gibi)

Orta çapta yaralanma: İşgünü kaybı ile sonuçlanan kazalar ve hastalıklar 

(Örneğin; yaralanmalar, basit kırıklar, incinmeler, vücudun bir bölümünde 

ikinci derece yanıklar, cilt alerjileri gibi)

Büyük çapta zarar: Ağır ve kalıcı rahatsızlıklara neden olan kazalar ve hasta-

lıklar (Örneğin; ölümler, ampütasyon-kesilmeler, uzuv kayıplı kırıklar, kanser, 

vücudun büyük bir bölümünde ikinci ya da üçüncü derece yanıklar, vb. gibi)

Risk değerlendirmesini bir örnek ile açıklayalım: 

Bir devlet hastanesinin çamaşırhane hizmetleri hafta içi saat 08:00-17:00 ara-

sında verilmektedir. Çamaşırhanede 1 sorumlu, 3 görevli ve 1 temizlik perso-

neli çalışmakta olup 4 makine ve 2 kurutma makinesi ile hizmet vermektedir. 

Günün yaklaşık 6 saatinde kurutma makineleri çalışmaktadır. Kurutma ma-

kinelerinin çalıştığı saatlerde çamaşırhanede gürültü düzeyi 120 dB olarak 

ölçülmüştür. Bu verilerden yola çıkarak;

Tehlike: Gürültü 

Risk: İşitime kaybı gelişmesi  

Riskin olma olasılığı: Orta sıklıkta (Her gün ve günde 4 saat)

Riskin şiddeti: Büyük çapta zarar (Kurutma makinelerinin çalıştığı saatte 120 dB)

Yukarıdaki formüle göre; 

Risk Düzeyi = Orta Sıklık X Büyük Çapta Zarar = Yüksek (3)

Risk matriksine göre bu çamaşırhanede çalışanlarda işitme kaybının geliş-

me riski “Yüksek” kabul edilmelidir. Bu durumda çamaşırhanede kurutma 

makinesi çalışılması sırasında işitme kaybının oluşmasına yönelik önlemler 

alınmalıdır. Bu analize göre çalışanların kurutma makinesi çalışması sıra-
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sında kulak koruyucu ekipmanı kullanması ve 6 ayda bir odiyometrik takibi 

içeren sağlık taramasının yapılması gerekliliği belirlenmiştir.

4. Risklere Yönelik Önlemler Alınmalı 

Risk analizi yaparak riskler belirlendikten sonra riski ortadan kaldırmaya 

ya da riskin çalışanda herhangi bir zararlı etki oluşturmasını engellemeye 

yönelik önlemler alınmalı ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Bu 

yolla riskin neden olabileceği tehlikelerin etkilerini minimuma indirmek 

amaçlanır. Yukarıdaki örnekte açıklandığı üzere riske yönelik güvenlik ön-

lemleri belirlenerek uygulanmalı ve koruyucu ekipman tespit edilerek çalı-

şanlar tarafından kullanılması sağlanmalı ayrıca kişisel koruyucu ekipman 

kullanımının sürekliliği de sağlanmalıdır. Tehlikenin çalışan üzerinde etkisi 

olup olmadığını ölçmeye yönelik sağlık taramaları yapılmalı ve çalışanlara 

tüm bu konuları içerecek şekilde eğitim verilmelidir. 

5. Risklere Yönelik Alınan Önlemlerin Devamlılığı Sağlanmalı 

Çalışma ortamlarımızda karşılaştığımız riskleri tamamen ortadan kaldırmak 

imkânsızdır. Bu nedenle risklere karşı alınan önlemlerin ve kullanılması ge-

reken koruyucu ekipmanın kullanılmasının devamlılığı sağlanmalıdır. Bu-

nun için hizmet içi eğitimler planlanarak çalışanlarda konu ile ilgili farkın-

dalığın artırılması önemlidir. Kurum/kuruluşta risklere yönelik alınan tüm 

tedbirlerin sürekliliği sağlanmalıdır. Öz değerlendirmeler, bina turları ve 

bölüm ziyaretlerinde alınan tedbirlerin uygulanması ve sürekliliği kontrol 

edilmelidir. 

6. Risk Değerlendirmesinin Güncellenmesi Yapılmalı 

Kurum/kuruluşta yapılan risk değerlendirmeleri güncellenmelidir. Çünkü 

kurum/kuruluşta çalışma alanlarında farklı riskler ortaya çıkabilir, var olan 

risklere yönelik alınan tedbirler yetersiz kalabilir, yeni farklı koruyucu ekip-

manın kullanımı gibi birçok konu gündeme gelebilir. Tüm bu sebeplerden 

dolayı risk değerlendirmesi güncellemeye ihtiyaç duyabilir.



Çalışan Güvenliği

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı28

Çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik yapılacak olan risk değerlendirmesi 

için Çalışan Güvenliği Komitesi tarafından bir ekip oluşturulmalıdır. Bu ekip 

tarafından tüm hastane çalışanları ile görüşülerek hem çalışanların sürece 

katılımı hem de yönetim ile çalışanlar arasında etkin bir iletişim ortamının 

oluşması sağlanmalıdır. Çalışanların görüş ve önerileri doğrultusunda yapı-

lan risk analizleri hem daha gerçekçi olmakta hem de riske yönelik alınan 

tedbirlerin çalışanlar tarafından benimsenmesi daha kolaydır. 

Çok karmaşık olan sağlık taramaları da risk değerlendirmesi aracıyla ortaya 

konabilir. Bu yolla çalışanlara çalıştıkları ortam ile ilgili yapılması gereken 

muayene ve tetkik işlemleri kanıta dayalı olarak belirlenebilir. Sağlık tara-

maları ilk işe girişte, risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenecek olan 

aralıklarda, iş yerinde değişiklik olması durumunda ve risk değerlendirmesi 

sonucuna göre belirlenen riskin ortaya çıkıp çalışana zarar verdiğinde yapıl-

malı veya yenilenmelidir. Taramalar; riske göre, riskin şiddeti ve riske maruz 

kalınan süreye göre belirlenmelidir. Sağlık taraması sonuçları kayıt altına 

alınmalı, sonuçlar hekim tarafından değerlendirilmeli ve ilgili çalışana sağlık 

taraması hakkında bilgi verilmelidir. Sağlık taramalarının kayıt edilmesi ve 

takibi Çalışan Güvenliği Komitesinin sorumluluğunda yapılmalıdır. Çalışan 

sağlık taramalarına yönelik Hastane Bilgi Yönetim sistemi üzerinden Çalışan 

Güvenliği Modülü oluşturulabilir. Kayıt sistemi ile sağlık çalışanlarının sağ-

lık taramalarının izlenebilirliği gerçekleştirilebilir.

Çalışanların Katılımının Sağlanması

Çalışanların süreçlere katılması, kurum/kuruluşun ne kadar kurumsal bir 

yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda 

çalışanların süreçlere katılması hem etkin bir iletişim ağının oluşturulması-

nın hem de etkin bir risk yönetimin sağlanmasının temel taşıdır. Bilindiği 

üzere SKS, sağlık hizmeti sunan kurum/kuruluşların uygulayabileceği en et-

kili kalite yönetim sistemidir. Bu sistemin en etkin bir şekilde uygulanması, 

standartların tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ile olabilir. Ayrıca yö-

netim ancak çalışanları ile birlikte bu çalışmalara can verebilir. SKS’nin ya-
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tay boyutunu oluşturan hasta ve çalışan güvenliği boyutunda yer alan hasta 

güvenliği de ancak çalışanların güvenliği sağlanarak oluşturulabilir. Çalışan-

ların katılımının sağlanması için aşağıdaki işlemler göz önünde tutulmalıdır;

 » Çalışanların görüş ve önerileri alınmalı,

 » Alınan görüş ve öneriler değerlendirilmeli,

 » Çalışanlar takdir edilmeli,

 » Bölüm hedeflerinin belirlenmesinde çalışanların fikirleri alınmalı,

 » Hedeflerin sonuçları çalışanlar ile paylaşılmalı,

 » Sağlık taramaları hakkında bilgilendirme yapılmalı,

 » Çalışanlara kurumsal yapı içindeki değişiklikler ve güncellemeler hak-

kında bilgi verilmeli, 

 » Çalışanların öz değerlendirmede görev almaları sağlanmalı, 

 » Çalışanların kalite çalışmalarına katılımı teşvik edilmeli,

 » Oluşturulacak eğitim programı, çalışanların ihtiyaçlarına göre belirlen-

melidir.

Çalışanların da çalışma hayatında sorumlulukları olduğu unutulmamalıdır. 

Bunlar; 

 » Anketleri gerçekçi doldurmalı,

 » Görüş ve önerilerini sunmalı,

 » Eğitimlere katılmalı,

 » Yeni eğitim önerilerinde bulunmalı,

 » Güvenlik Raporlama Sistemine bildirimde bulunmalı, 

 » İlgili olduğu süreçler hakkında farkındalığı olmalı ve sorumluluk almalı,

 » Belirlenen kişisel koruyucu ekipmanı önerilen şekilde kullanmalı,

 » Kurumsal yapının temel taşlarından biri olduğunu unutmamalıdır.
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Süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesinde yöneticinin hakkaniyetli olması 

ve çalışanların sorumluluğunun farkında olması önemlidir. Çalışan güvenli-

ği kurum/kuruluşun kurumsal yapısının aynası olduğu unutulmamalıdır. Bu 

konuda ki yansımalar kurumsal kesitten görüntülerdir. 

Örnek: Güvenli hasta transferi eğitimi için çalışanların katılımının nasıl 

sağlandığı ile ilgili bir hastane örneği. 

Güvenli Hasta Transferi eğitimi verilmek üzere toplantı salonunda belirle-

nen gün ve saatte hasta transferi sürecinde sorumluluğu olan tüm çalışanlar 

davet edilir. Teorik eğitim sonunda uygulamalı eğitim yapılır. Uygulamalı 

eğitime; hasta transferi yapan tüm çalışanlar dahil edilir. Sedye, tekerlekli 

sandalye vb. taşıyan çalışanlar ikiye ayrılır; birinci grup hasta gibi sedye 

veya tekerlekli sandalye ile taşınacaklar, ikinci grup sedye veya tekerlekli 

sandalye ile hasta rolü yapan arkadaşlarını taşıyacaklar. Eğitimin ikinci tu-

runda roller değiştirilecektir. SKS’de bilindiği üzere hasta transferi bir sağlık 

çalışanı eşliğinde yapılmalıdır. Bunun içinde hasta rolü yapan çalışanların 

transferinde bölüm sorumlu hemşireleri transfere eşlik edeceklerdir. Trans-

ferler hastanenin farklı bölümlerinden olacak ayrıca tüm hastanenin ilgili 

bölümlerini içerecek şekilde düzenleme yapılır. Örneğin bir grup ameliyat-

haneden ortopedi serisine, bir grup göğüs hastalıkları bölümünden radyoloji 

bölümüne, bir grup acil servis bölümünden yoğun bakım bölümüne olacak 

şekilde düzenleme yapılır. Tüm transfer işlemleri tamamlandığında aynı 

gün içinde toplantı salonunda tekrar toplantı yapılarak çalışanların görüş 

ve önerileri alınmıştır. Yapılan eğitim doğrultusunda aşağıdaki veriler elde 

edilmiştir: 

 » Transfer sırasında insan kendini çok endişeli hissediyor. Biz hasta trans-

feri yapanlara iletişim eğitimi verilmelidir.

 » Kullandığımız sedyelerin kolları yana doğru açılıyor ve bu odalarda alan 

hareketini daraltıyor ve hastanın sedyeye alınmasını hem zorlaştırıyor, 

hem de hasta bu durumdan rahatsız olabiliyor. Bu nedenle bundan son-

ra alacağımız sedyelerin kolları aşağı yukarı hareket eden mekanizmaya 

sahip olmalıdır.
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 » Sedyelerin üzerine yeşil örtü sermemize rağmen açık renkli sedyelerde 

batikon izleri çıkmadığından kan gibi görünüyor ve bu sedyelere yatmak 

istemiyorlar. Bu nedenle bundan sonra alacağımız sedyelerimizde koyu 

renkli sedyeler tercih edilmelidir.

Hastane bu ve benzeri sonuçları; hem çalışanlarının katılımını sağlayarak 

hem de görüş ve önerilerini alarak çalışanlara kurumsal yapının bir parçası 

olduğu izlenimini vermiştir hem de sedyeler hakkında çok ciddi veri topla-

mıştır.

Mobbing

Mobbingin çok farklı tanımlamaları yapılmış olmakla birlikte, SKS’nin bakış 

açısında kurumsal yapıyı tehdit eden önemli bir sosyolojik süreçtir. Mob-

bing, mağduru açısından düşünüldüğünde psikolojik bir süreç olabilir ancak 

daha geniş bir kapsamda ve kurumsal yapı olarak düşünüldüğünde sosyolo-

jik bir süreç olarak değerlendirilmelidir. 

Kurum/kuruluşlarda mobbing sürecinin gelişmesini engellemeye yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. Mobbing bir çatışma ile başlar ancak unutulmama-

lı ki yönetilebilen çatışmanın çıktıları daima iyidir ve farklı düşünceler ile 

süreçlerin görülmeyen noktalarını açığa çıkarır. Çatışmanın yönetilemediği 

bazı durumlarda zaman içinde kurumsal bağlılığı etkileyen bir faktör olan 

mobbing kurum/kuruluş içinde görülmeye başlanır. Yöneticilerin bu duruma 

el koyması gerekmektedir. Yukarıda açıklanan süreçler doğrultusunda etkin 

bir iletişim ağı oluşturulması, risk yönetiminin uygulanması ve çalışanların 

katılımının sağlanması ile mobbing oluşumu için gerekli olan zeminin olu-

şumu engellenebilir.

Mobbing, astlara, üstlere ve eş kıdemli çalışanlara karşı yapılabilir. Mobbing 

varlığının hissedilmesi durumunda konu görmezden gelinmemeli ve sorun-

ların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
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Şekil. Mobbing uygulayanlar

KİŞİ

Üstler

Eş Kıdem

Astlar

Mobing

Mobing

Mobing

Kurumsal kalite yapısını olumsuz etkileyebilecek olan mobbingin kurum/

kuruluş çalışmalarına zarar vermesini engellemek için yöneticilerin SKS uy-

gulamalarını benimsemeleri önem taşır. 

Mobbinge yönelik sürecin başlamasını önleyebilmek için aşağıda asgari un-

surlar belirlenmiştir:  

 » Çalışanlar ve yöneticilerin birlikte katıldığı mobbingle ilgili bilgilendirme 

toplantıları yapılmalı,

 » Yöneticilere ayrıca mobbingin önlenmesine yönelik eğitim verilmeli, 

 » Mobbingle ilgili veri toplamaya yönelik düzenleme yapılmalı, 

 » Mobbingi önlemeye yönelik düzenleme yapılmalı,

 » Etkin bir iletişim ağı oluşturulmalı, 

 » Risk yönetimi uygulanmalı,

 » Çalışanların katılımı sağlanmalıdır.

Bu uygulamalar ile birlikte hem farkındalık oluşturulması amaçlanırken hem 

de kurumsal yapıyı tehdit eden bu konuya zemin oluşmasının engellenmesi 

hedeflenir.

Sonuç olarak;

Çalışanların süreç içinde sorumluluklarını alarak yer aldığı çalışanlar tara-

fından unutulmamalıdır. 

Ancak bir yönetici de kurumsal başarısını ancak çalışanları ile birlikte el ele 

verdiği sürece katlayabileceğini unutmamalıdır. 
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Sağlık kurumlarına başvuran hastalara yapılan birçok işlem laboratuvar 

verilerine dayanmaktadır. Tanı koymak, tedavi yapmak, tedavinin takibini 

yapmak veya toplum sağlığı açısından tarama yapmak bunlardan sadece bir 

kaçıdır. Yapılan çalışmalar verilen tıbbi kararların %70’inden fazlasının labo-

ratuvar verilerine dayandığını göstermektedir.     

TANI 

TARAMA 

TAKİP 

TEDAVİ 

  

Laboratuvarlar hastaneler açısından önemlidir. Örneğin bir Eğitim ve Araştır-

ma Hastanesinin, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve doku tipleme labora-

tuvarlarına ait  çalışmaların bir hafta süreyle durdurulduğu düşünüldüğünde o 

kurumda sağlık hizmetlerinin verilmesi neredeyse durma noktasına gelecektir.
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Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin biyokimya,  mikrobiyoloji, patoloji ve 

doku tipleme laboratuvarlarından çıkan sonuçların hepsinin yanlış olduğu var-

sayılan bir durumda; kurumda verilen sağlık hizmeti belki bir süre daha devam 

edebilecektir. Ancak birçok hastanın yanlış tedavi alması ve tedavisinin uza-

ması, tedavi masraflarının artması, hatta ölümler bile söz konusu olabilecektir.

Hastalar ve sağlık kurumları için bu kadar önemli olan laboratuvarlarda; ve-

rilen hizmetin hem kesintisiz hem de güvenli olması gerekmektedir. Bunun 

için öncelikle bir sistem kurulmalıdır. Kurulacak sistemin iki boyutu vardır. 

Birinci boyutu çalışanlar için güvenli bir laboratuvar, ikinci boyutu ise has-

talar için güvenilir bir laboratuvardır.

 
 

 

 

ÇALIŞANLAR İÇİN 

GÜVENLİ  

BİR LABORATUVAR 

 

HASTALAR İÇİN 

GÜVENİLİR  

BİR LABORATUVAR 

Çalışanlar için enfeksiyon, kimyasal madde, yangın, elektrik gibi pek çok 

riski içinde barındıran laboratuvarların güvenli bir laboratuvar haline gel-

mesi Sağlıkta Kalite Standartlarında net olarak tanımlanmaktadır.

 

SAĞLIK BAKANLIĞI  
LABORATUVAR GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ADIMLARI

TIBBİ 
LABORATUVAR 
YÖNETMELİĞİ

BİYOKİMYA

MİKROBİYOLOJİ

PATOLOJİ

DTL

HASTA VE ÇALIŞAN 
GÜVENLİĞİ 

YÖNETMELİĞİ

SKS

Güvenilir bir laboratuvar için dikkat edilmesi gereken üç önemli kural bu-

lunmakta ve 3 D Kuralı olarak adlandırılmaktadır: 



Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı 35

SKS Işığında Sağlıkta Kalite

 » Doğru hastaya, 

 » Doğru zamanda, 

 » Doğru sonuç vermek.

Laboratuvarların güvenilirliği için 3D kuralına uymak şarttır. 

Buna karşılık laboratuvarlarda hastanın güvenliğini tehlikeye atacak hatalar 

da zaman zaman meydana gelmektedir. 3 Y olarak adlandırılan hatalar; 

 » Yanlış hastaya, 

 » Yanlış zamanda, 

 » Yanlış sonuç vermek 

şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Ancak gelişen teknolojiye bağlı olarak laboratuvarda 3Y’nin gerçekleşmesi 

çok rastlanan bir durum değildir. Genellikle laboratuvar süreci ile ilgili ha-

talar 2D+1Y (2 doğru 1 yanlış) olarak görülmektedir. Acil serviste yatan bir 

hastanın tetkiklerinin; doğru hasta için doğru şekilde çalışılıp, tetkik sonuç-

larının doktoruna geç gönderilmesi, doğru hastanın doğru sonucunun yanlış 

zamanda yerine ulaştırılmasına iyi bir örnektir. 

 
ÇALIŞANLAR İÇİN 

GÜVENLİ  
BİR LABORATUVAR 

 

HASTALAR İÇİN 
GÜVENİLİR  

BİR LABORATUVAR 

1D: DOĞRU HASTA 

2D:DOĞRU ZAMAN  

3D:DOĞRU SONUÇ 

GÜVENİLİR 
LABORATUVAR 

Bütün laboratuvar çalışanlarının en büyük hedefi ise güvenilir bir laboratu-

var sistemi kurarak, hasta güvenliğini sağlamaktır. Güvenilir bir laboratuvar 

sistemi kurmak demek,  sadece en kaliteli kit ve cihazla, en deneyimli labo-

ratuvar uzmanı ve laboratuvar teknisyenleriyle çalışmak değildir.
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Bütün cihazların iç kalite kontrol, dış kalite kontrol ve kalibrasyonlarını doğ-

ru uygulamak o cihazda ölçtüğümüz değerlerin doğru olmasını sağlar. Bir 

cihazda ölçülen değerin doğru olması hastaya verilen sonucun doğru oldu-

ğunu göstermez. Laboratuvar güvenliğini sağlamak laboratuvarı bir birim 

olarak değil bir süreç olarak görmekten geçer.

                                                         En  kaliteli kit ve cihazı 
                                   En deneyimli  laboratuvar uzmanı ve teknisyeni 
 
  
 
                                     Laboratuvarda ölçtüğüm tüm değerler doğru 
 
 
 
                                                   Test güvenliği sağlanmış  
                                              Hastaya verdiğim sonuç doğru  

 GÜVENİLİR  BİR  LABORATUVAR  İÇİN  SİSTEM  NASIL  KURULUR? 

Bu süreç üçe ayrılır: 

 » Numunenin alınıp laboratuvara gelinceye kadar geçen preanalitik süreç, 

 » Laboratuvarda numunenin çalışılması ve onaylanıncaya kadar geçen 

analitik süreç

 » Laboratuvarda onaylanan sonucun hastanın doktoruna ulaşıncaya kadar 

geçen postanalitik süreç

                                                 Laboratuvarı birim olarak değil 
                                                     süreç olarak değerlendiren 
 
 
 
                                               Preanalitik, Analitik, Postanalitik 
                                 süreçlerinde risklerini inceleyen ve hatalarını ölçen 
 
 
 
                                Ölçtüğü hataları periyodik değerlendirerek, DÖF başlatan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÜVENİLİR  BİR LABORATUVAR 

Doğru hastaya                           Preanaltik süreç 
Doğru zamanda                        Postanalitik süreç 
Doğru sonuç                              Analitik süreç  

Clin Chim Acta. 2009 Jun;404(1):6-11. Epub 2009 Mar 18. 
WHO World Alliance for Patient Safety, World Health Organisation, Geneva 27, Switzerland 
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Yapılan çalışmalar laboratuvarla ilgili hataların yüzde 65’inden fazlasının 

numune, laboratuvara gelmeden önce oluştuğunu göstermektedir. Bu hata-

lar; numunelerin yanlış alınması, yanlış hastadan alınması, yanlış tüpe alın-

ması, aç olması gereken hastadan tokken numune alınması, numune alındık-

tan sonra uzun süre bekletilmesi gibi sıralanabilir. Laboratuvar süreçlerinin 

takibinin yapılması Sağlıkta Kalite Standartlarının sahadaki uygulamasını 

kolaylaştıracaktır. 

PREANALİTİK SÜREÇ ANALİTİK SÜRECİ POSTANALİTİK SÜREÇ 

   
%65 hata 

? ? 
? 

Hasta Güvenliği’ni Riske Atan Durumlar 

%65 HATA  %15 HATA  %20 HATA 

Laboratuvar uzmanları hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak için mutlaka 

her üç süreci de kontrol altında tutacak bir sistem kurarak risk analizinin 

yapılmasını, gereken düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağla-

malıdır.

Dolayısıyla laboratuvar uzmanlarının görevi sadece bir takım rakam ve işa-

retler oluşturmak değildir. Sistem kurmak için laboratuvar uzmanlarının gö-

rev sınırlarını çok iyi bilmek gerekmektedir. 

Daha düne kadar laboratuvar uzmanlarının görevi numune, laboratuvarın 

kapısından girdiği an başlayıp, sonuç laboratuvar kapısından çıktığı an bi-
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terdi. Bugün kalite çalışmalarının da yaygınlaşmasıyla güvenilir bir labora-

tuvar için laboratuvar uzmanlarının görevi numune alındığı andan itibaren 

başlayıp, sonuç doktora ulaştığı ana kadar devam etmektedir. Yarın bu bile 

yeterli olmayacak, güvenli laboratuvarlar için yeni bir kavram olan labora-

tuvar konsültasyonu gelecektir. Laboratuvar uzmanının görevi, istem yapan 

doktorun “Acaba hastama hangi testi istemeliyim?” sorusunu düşündüğü 

andan itibaren başlayıp, hasta sonuçlarının klinik yararına kullanıldığı an 

bitecektir. 

DÜN YARIN

•Numune laboratuvara 
teslim edildiği an başlar.

•Sonuç çıkınca biter.

BUGÜN

•Numune alındığı an başlar.

•Sonuç doktora teslim 
edildiğinde biter.

1 2 3

13

Klinisyenin “hangi testleri 
istemeliyim” 

sorusu ile başlar,
sonuçlar hasta yararına 
kullanıldığı an biter

LABORATUVARIN  GÖREVİ 

Laboratuvar güvenlik sistemini kurarken üç ana kuralı bilmek gerekir. 

 » Ölç 

 » Değerlendir 

 » Düzelt

Bu sıralama gelişi güzel değildir. Ölçme ve değerlendirme de önemlidir ama 

asıl önemli olan sistemdeki aksaklıkların düzeltilmesidir. Kalite çalışmaları 

hayatımıza girmeden önce kayıt tutmak ve ölçüm yapmak önemsenmezdi. 

Artık kayıtlar tutulmakta ve ölçümler yapılmaktadır. Hatta kurumlarda ina-

nılmaz ölçümler yapılıp, çok renkli grafikler çıkartılmaktadır. Önemli olan 

pek çok verinin toplanması ve güzel grafiklerle gösterilmesi değil, bu verile-

rin değerlendirilerek hataların düzeltilmesinde kullanılmasıdır. Dolayısıyla 
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hedefimiz sadece ölçmek değil, yaptığımız ölçümleri değerlendirerek tespit 

edilen aksaklıkları düzeltmek olmalıdır. 

ÜÇLÜ ANA KURAL  

      SİSTEMİ  KURARKEN           SİSTEMİ  DEĞERLENDİRİKEN  

ÖLÇ 

DEĞERLENDİR 

YETERLİLİK 

UYGUNLUK 

Sistem kurulduktan sonra doğruluğunun kontrolü kurulan sistemin ye-

terliliğine, uygunluğuna ve etkinliğine bakılarak değerlendirilir. Kurulan 

sistemin yeterli olmasının göstergesi preanalitik, analitik ve postanalitik 

süreçlerin tümünün ölçümlerini kapsamasıdır. Uygunluk; kurulan sistemin 

kurum için uygun olup olmadığının kontrolüdür. Etkinlikse, kurulan sis-

tem gerçekten işe yarıyor mu, kurum için işlevsel mi sorularına verilen 

olumlu cevaptır. Kurulan sistem tüm süreçleri kapsamalı, kurumun işle-

yişine uygun olmalı ve oluşan hatalar için yapılan düzeltici faaliyetlerde 

işlevsel olmalıdır. 

Sağlıkta Kalite Standartlarında, laboratuvar süreçlerine yönelik aylık per-

formans değerlendirmelerinin yapılması istenmektedir. Kurumlar preana-

litik, analitik, postanalitik süreçlerdeki hataları bir formla ya da otomas-

yon sistemiyle ölçebilirler. Preanalitik süreçte en fazla karşılaşılan hatalar; 

hemolizli veya yetersiz numune, yanlış tüp kullanımıdır. Analitik süreçteki 

hatalar; genellikle iç ve dış kalite kontrollerinin yapılmaması ve son kul-

lanma tarihi geçmiş kit kullanılmasıdır. En çok yapılan postanalitik süreç 

hataları ise; sonucun yanlış hesaplanması ve sonucun geç teslim edilme-

sidir.

Hataları ölçtükten sonra ölçümlerin aylık olarak değerlendirilmesi gerek-

mektedir. Laboratuvar tarafından bir ayda preanalitik, analitik ve postanali-
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tik hatalar tespit edilir ve bu ölçümler değerlendirilir. Değerlendirme yapılır-

ken ne kadar hata var, yapılan hatalar hangi birime/birimlere ait, ne zaman 

yapılmış, hatanın nedeni gibi verilerin değerlendirilmesi yeterli olmayıp 

aynı zamanda sistemin geri bildirimleri de değerlendirilmelidir. Örneğin geri 

bildirimler sonucunda son iki ayda hiç analitik hata ölçülmediğini söyleyen 

laboratuvarda hatanın görünmemesi de sistemin doğru çalışmadığının gös-

tergesidir.

Laboratuvar süreçlerine yönelik performans değerlendirmesi yapılmalıdır 
Preanalitik, analitik ve postanalitik süreçler ile ilgili aylık değerlendirme yapılmalıdır 

ÖLÇ TEKNİSYENLER, 
UZMANLAR,HEMŞİRELER  

DEĞERLENDİR 

Preanalitik 
hata  

Analitik  
hata 

Postanalitik 
hata 

35 25 45 Geri bildirim sisteminin 
değerlendirilmesi  

1. 
Preanalitik 

hata  

Analitik 
hata 

Postanaliti
k hata 

Hangi birim  
Hatanın 
nedeni  

nedeni Hangi 
birim  

Hatanın 
nedeni  

 
 

2. Önlemlerin  planlanması 
3. Planların uygulanması 
4. Aynı sistem üzerinde 

hatanın tekrar edilip 
edilmediğinin kontrol 

edilmesi 
5. Standart kural 

belirlenmesi   
 

Laboratuvar süreçlerinde tespit edilen hata ya da hataların düzeltilmesi 

için, en uygun plan hazırlanarak düzeltici faaliyetler hayata geçirilmeli-

dir. Belirli aralıklarla aynı hatanın tekrar edip etmediği kontrol edilmelidir.  

Eğer hata tekrarlamıyorsa, yapılan düzeltmenin kurum için uygun ve etkin 

olduğuna karar verilerek bu faaliyet standart haline getirilmelidir. Örne-

ğin, laboratuvarda, acil testlerin çalışma süresi bir saat olarak belirlenmiş 

olduğu halde bu sürenin iki hatta üç saate kadar uzadığı ölçüm formuyla 

tespit edilmiştir. 
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POSTANALİTİK HATA: Ağustos 2010

Hangi birim: Acil
Hatanın türü: Sonuçların geç verilmesi 
Hatanın nedeni: 

• Acil olmayan testlerin istenmesi

• Transferinin zamanında yapılmaması

• Numunenin laboratuvarda bekletilmesi

ÖNLEMLERİN PLANLANMASI

• Acil olmayan testlerin istenmesini engellemek

• Transferin hızlı yapılmasını sağlamak

• Numunelerin laboratuvarda bekleme nedenini ortadan kaldırmak

PLANLANIN UYGULANMASI

• Acil servisin acil paneli dışında test istemi yapılması LYS’de engellendi

• Numune taşıyanlara eğitim verildi

• Numunelerin üzerine acil olduğunu belirten stiker yapıştırıldı

GERİBİLDİRİM

• 2010 yılı Eylül ve Ekim aylarında aynı postanalitik hatanın devam edip 
etmediği kontrol edilir.

SONUÇ

• Aynı postanalitik hata devam etmediği için işlem standart hale getirilir. 

Laboratuvarın 2010 yılı Ağustos ayında acil servise ait 35 test sonucunu geç 

verdiği tespit edilmiştir. Postanalitik hatanın kaynağını araştırmak için la-

boratuvarda gözlem yapıldığında acil dışında tetkiklerin istendiği, numune 

taşıyıcısının numuneyi aldıktan sonra oyalandığı ve teknisyenlerin barkot 
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üzerindeki acil servis yazısını okuyamadığı tespit edilmiştir. Görüldüğü gibi 

hatanın oluşmasında sadece laboratuvarın değil acil servis ve numune taşı-

yıcısının da rolü vardır. Yani sorunun çözümü için acil servisin ve laboratu-

varın da içinde bulunduğu bir ekip çalışmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Çalışma grubu

 » Acil olmayan testlerin istenmesini engellemeyi, 

 » Transferin hızlı yapılmasını sağlamayı,

 » Numunelerin laboratuvarda bekleme nedenini ortadan kaldırmayı plan-

lar.

Çalışma grubu planladığı faaliyetleri;  

 » Acil servisin, acil paneli dışında test istemi 

yapılmasını engelleyerek test sonuçlarında 

süre aşımlarının önüne geçmek, 

 » Numune taşıyanlara numunenin zamanın-

da laboratuvara ulaştırılmasının önemi ko-

nusunda eğitim vermek,

 » Acil servisten gelen numunelerin hızlı ça-

lışılmasını sağlamak için üzerine renkli sti-

ker yapıştırmak şeklinde uygular. 

Hatanın tekrar edilebilirliği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Çün-

kü hastaneler multidisipliner kurumlardır. Bu örnekte de görüldüğü gibi 

hataların genellikle tek bir nedeni yoktur. Aynı postanalitik hatanın Eylül 

ve Ekim aylarında tekrar edilip edilmediği çalışma grubu tarafından kontrol 

edilmelidir

Postanalitik hata için yapılan planlama ve uygulama hatanın tekrarını önlü-

yorsa, bu işlem daha sonra olası aynı hatalar için standart hale getirilmelidir. 

Kurulan sistemin değerlendirilmesi için kurum şu sorulara cevap verebilme-

lidir;
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Yeterli mi? Kurduğunuz sistem preanalitik, analitik ve postanalitik süreç-

lerdeki tüm hataları ölçebiliyor olmalıdır.

Uygun mu? Sisteminiz kurumunuza uymalı, kurulan sistem ile kurumunuz 

aynı dili konuşmalıdır.

Etkin mi?   Kurulan sistem gerçekten işlevsel olmalı, sistemin çıktıları olan 

düzeltmeler kurumda işe yarıyor olmalıdır.

Laboratuvarlarda sık karşılaşılan başka bir hata da numunenin alındığı saat, 

laboratuvara teslim saati ve laboratuvar uzmanının test onaylama saati ara-

sındaki uyumsuzluktur. Hastanelerde otomasyon sistemine geçilmesiyle 

tetkikin istem saatini, numunenin alınma saatini ve laboratuvar uzmanının 

tetkiki onaylama saatini tespit etmek çok kolaylaşmıştır. Poliklinikten gelen 

numuneler için numunenin alınma zamanı daha kolay tespit edilebilirken 

servislerden gelen numunelerde bazı sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Servis-

lerde genellikle numune alınır alınmaz barkot çıkarılmamaktadır. Barkot çı-

karılma ve numune alınması arasında geçen zamanın uzaması, sonuç güven-

liğini etkilemesi açısından dikkat edilmesi gereken bir konudur. 

Ölç, değerlendir ve düzelt kuralı bu hata için de uygulanmalıdır. 

Elektronik ortamda (soft) ya da test sonucunun kâğıda basılmış (hard) ha-

linde laboratuvar sonuçları incelendiğinde uygunsuzluklar ölçülebilir. Ör-

neğin; numune alma sırasında çıkartılan barkotta numune alma saatinin 

07.30 görüldüğü ve numunenin laboratuvara teslim saatinin de 12.30 oldu-

ğu farz edilecek olursa aradaki fark numune transfer süresi hakkında bilgi 

vermektedir.

Kurumun numune transferiyle ilgili düzenlemelerinde “servislerde alınan 

acil numuneler hariç diğer numuneler saat başı laboratuvara teslim edilir” 

şeklinde bir ifade yer alırsa; kurumun düzenlemelerinin doğru fakat uygula-

malarının yanlış olduğu kanısına varılır. 

Burada 2 sorun mevcuttur: ya numune transferi uygun sürede yapılmamak-

tadır ya da barkod çıkarma süreleri ile ilgili sorun mevcuttur. Sorunu gi-
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dermek amacı ile servis hemşirelerinin numune transferi konusundaki (işe 

uyum ve hizmet içi) eğitimleri gözden geçirilebilir, gerekirse tekrar eğitimler 

düzenlenebilir. Konu ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar:

 » Numune alma saati ile laboratuvar teslim saati arasındaki fark, numune 

transferinin uygunluğunu göstermektedir.

 » Numune alma saati, doktor istem saati değildir.

 » Numune alma saati ile laboratuvara teslim saati aynı olmamalıdır  (kli-

nikler için).

Barkod okuyucu ile 
laboratuvara giriş 
saati belirleniyor. 16 

                        Örneklerin alınması ve transferine yönelik düzenleme yapılmalıdır 
• Örneğin alındığı, Örneğin laboratuvara kabul edildiği, Sonucun onaylandığı tarih ve saat yer almalıdır. 
 

Servisler ve kan 
alma biriminde 

barkod uygulaması 
ile numune alma 
saati belirlendi. 

ÖLÇ 

DEĞERLENDİR 

 
 

1. Numune alma saati, laboratuvar teslim saatinin arasındaki fark , 
numune transferinin uygunluğunu verilmekte. 

2. Numune alma saati, doktor istem saati değildir. 
3. Numune alma saati, laboratuvara teslim saati aynı olmamalı 

(klinikler için) 
 

 

Eğitim vs.  

Sonuç

Tüm bu anlatılanlar ışığında sonuç olarak şunları söylemek mümkündür;

 » Tıbbi kararların %70’den fazlası laboratuvar verilerine dayanır.

 » Laboratuvarlar çalışanlar için güvenli,  hastalar için güvenilir olmalıdır.
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 » Laboratuvar güvenliğini sağlamak, laboratuvarı bir birim olarak değil bir 

süreç olarak görmekten geçer. 

 » Önceden laboratuvar uzmanlarının görevi numune laboratuvar kapısın-

dan girdiği an başlayıp, sonuç laboratuvar kapısından çıktığı an biterdi. 

Bugün ise laboratuvar uzmanlarının görevi numune alındığı andan itiba-

ren başlayıp, sonuç doktora ulaştığı ana kadar devam etmektedir.

 » Laboratuvar güvenlik sistemini kurarken ölç, değerlendir, düzelt kuralını 

dikkate almak gerekir.

 » Kurulan sistem kurum için yeterli, uygun ve etkin olmalıdır. 

                

                

                

                

HASTA GÜVENLİĞİ/LABORATUVAR GÜVENLİĞİ 
EĞİTİMİ 

GERİ BİLDİRİM 

DOKTOR 

HEMŞİRE 

TEKNİSYEN 

YARDIMCI 
PERSONEL 

    TEST 
     SEÇİMİ 

KONSÜLTASYON  

LABORATUVAR DIŞI 
CİHAZLAR 

PREANALİTK 
ANALİTİK 

POSTANALİTİK 

                
PLAN VE 

HEDEFLER 
                

BAŞHEKİM 

                KALİTE  
Koordinatörü 

YÖNETİM 

      
 
 
                LABORATUVAR GÜVENİRLİĞİNİ KORUMAK İÇİN  

                
SONUÇ 

YORUMU 

Hasta güvenliği 
ihlallerini 

geribildirim 
mekanizması 

                POCT 
CHAZLAR 

RİSK ANALİZİ  
LABORATUVAR 

                BİLGİ İŞLEM 
ELEMANLARI 

                

                

                

                

HASTA GÜVENLİĞİ/LABORATUVAR GÜVENLİĞİ 
EĞİTİMİ 

GERİ BİLDİRİM 

DOKTOR 

HEMŞİRE 

TEKNİSYEN 

YARDIMCI 
PERSONEL 

    TEST 
     SEÇİMİ 

KONSÜLTASYON  

LABORATUVAR DIŞI 
CİHAZLAR 

PREANALİTK 
ANALİTİK 

POSTANALİTİK 

                
PLAN VE 

HEDEFLER 
                

BAŞHEKİM 

                KALİTE  
Koordinatörü 

YÖNETİM 

      
 
 
                LABORATUVAR GÜVENİRLİĞİNİ KORUMAK İÇİN  

                
SONUÇ 

YORUMU 

Hasta güvenliği 
ihlallerini 

geribildirim 
mekanizması 

                POCT 
CHAZLAR 

RİSK ANALİZİ  
LABORATUVAR 

                BİLGİ İŞLEM 
ELEMANLARI 
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İnternet teknolojisinin hızla gelişmesi, hayatın da sayısallaştırılmasını be-

raberinde getirmiştir. Hayatın her alanındaki üretilen bilgiler sayısal olarak 

oluşturulmaktadır. Sağlık, eğitim, bankacılık, sigortacılık, hukuk ve daha bir-

çok özel, kamu kurum ve kuruluşları ya işlemleri sayısal ortamda yapıyor 

ya da yapılan işlemleri sayısal ortama aktarıyor. Hal böyle olunca yapılan 

işlemlerin güvenliğini sorgulamadan edemiyoruz.

Bilgi Kavramı

Veri ve bilgi kavramları bazen karıştırılabilmektedir. Sayısal ve mantıksal her 

değer bir veridir. Bilgi ise verinin işlenmiş, anlamlı hale getirilmiş şeklidir.

Bilgi, Türk Dil Kurumu’nca, kurallardan yararlanarak kişinin veriye yük-

lediği anlam olarak tanımlanmaktadır. Yani bilginin elde edilebilmesi için 

verinin bir sistematiğe göre sıralanması ve anlamlandırılması gerekmektedir. 

Bilginin yer aldığı belli başlı ortamlar; 

 » Fiziksel ortamlar; Kâğıt, tahta, pano, faks, çöp/atık kâğıt kutuları, dolap-

lar vb. 

 » Elektronik ortamlar; Bilgisayarlar, mobil iletişim cihazları, e-posta, USB, 

CD, Disk, Disket vb. manyetik ortamlar. 
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 » Sosyal ortamlar; telefon görüşmeleri, muhabbetler, yemek araları, toplu 

taşıma araçları vb. sosyal aktiviteler. 

 » Tanıtım platformları; internet siteleri, broşürler, reklamlar, sunular, eği-

timler, video ya da görsel ortamlar.

Bu bilgilerin bir kısmı, kişiye özel, hizmete özel olabilmektedir ve güvenli-

ğinin sağlanması gerekmektedir. Yani ilgilisi olmayan kişilerin eline geçme-

melidir.

Güvenlik, bir varlığı çeşitli zararlı etkenlerden korumaktır. Söz konusu bilgi 

güvenliği olunca korunmak istenen varlık, bilginin kendisidir.

Bilgi güvenliği, bilgileri izinsiz erişimlerden ve kullanımından, ifşa edilme-

sinden, yok edilmesinden, değiştirilmesinden veya hasar verilmesinden ko-

ruma işlemidir.  Bu durumda verinin hangi nitelikleri korunacaktır?

 
 

 

 

 

BİLGİ 

Gizlilik 

Erişilebilirlik 

Kurtarılabilirlik 

Bütünlük 

Gizlilik

Bilgiye, yetkisi olmayan kişi, varlık veya süreçlerin ulaşımının engellenme-

sidir. Gizlilik hem kalıcı ortamlarda saklı bulunan (disk, teyp kaseti vs) hem 

de ağ üzerinde bir yerden bir yere gönderilen veriler için söz konusudur. Sal-
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dırganlar, yetkisi olmayan birçok veriye çeşitli yollarla erişmeye çalışmakta-

dır. Şifre dosyalarının çalınması, sosyal mühendislik, bilgisayar başında bir 

kullanıcının özel bir bilgisini ona fark ettirmeden alma (parolasını girerken 

gözetleme gibi), ağ trafiği izlenirken veri paketlerinin içindeki bilgilerin 

okunması, gizliliğin ihlali olarak değerlendirilir.

Bütünlük

Anlamının değişeceği şekilde bütünlüğünün bozulmasının engellenmesidir. 

Veri paketi bir yerden bir yere giderken göndericiden çıktığı haliyle alıcıya 

ulaşması sağlanmalıdır. Veri yolunda deformasyona uğramamalıdır ya da 

saklandığı yerde değişikliğe uğratılmamalıdır.

Erişilebilirlik

İstenen bilgiye yetki çerçevesinde istenilen zamanda ulaşılmasının sağlan-

masıdır. Hizmet sektöründe performans açısından verilere ulaşımda kesin-

ti olmamalıdır. Erişimi, sadece kötü niyetli kişilerin saldırısı değil, yazılım 

hataları, eğitimsiz personel, ortam şartları (nem, ısı, topraklama eksikliği, 

elektrik kesintisi vs) gibi faktörler engelleyebilmektedir.

Kurtarılabilirlik

Herhangi bir hasar, kayıp ve hata durumunda anlam bütünlüğünü bozmadan 

geri getirilebilmesi için gerekli tedbir alınmasıdır.

SKS Kapsamında Bilgi Güvenliği

Hangi Bilgiler Gizlidir?

 » Hastaya ve hastalığına ait bilgiler

• Demografik bilgiler (nüfus bilgileri)

• Anamnez

• Teşhis ve tetkik bilgileri
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 » Personele ait bilgiler

• Kişisel bilgiler (resim, mesaj vs)

• Şifreler

• Bordro bilgileri (maaş, ek ödeme vs)

 » Birime ait bilgiler

• Soruşturma dosyaları

• Satın alma dosyaları

 » Kuruma ait bilgiler

• Finansal bilgiler

• Altyapı ve donanım bilgileri

Bilginin güvenliğinin sağlanması iki boyutludur. 

 » Bilginin üretildiği ve kullanıldığı ortamda,

 » Taşındığı ve saklandığı ortamda, gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Üretildiği ve Kullanıldığı Ortamda Güvenlik Tedbirlerinin Alınması İçin;

Çalışan personele bilgi güvenliği eğitimi verilmelidir. Aşağıda anlatılan on 

altın kurala dikkat edilmesi gerektiği ve bu kuralların sadece iş hayatında 

değil özel hayatta da önem arz ettiği belirtilmelidir. Güvenlik, aslında bir 

davranış biçimidir. Bu davranışı kazandırmak gerekir. 

Örneğin; insanların parola bilgisini yanındaki kişiye vermesi ona güven duy-

gusu verebilir ancak aynı zamanda karşı tarafa sorumluluğu da beraberinde 

vermektedir. Olabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda ilk sorumlu 

şifre paylaşılan kişi olacaktır. Bu yüzden şifreler kişiye hastır ve paylaşılma-

ması gerekir. Personelin şifre öğrenmeye meraklı olmaması anlatılmalıdır. 

Kişisel, kimlik tanımlayıcı dokümanları umuma açık yerde bulundurmama-

lıyız. “Resim”de görüldüğü gibi duyuru yazısının hasta barkodu ile yapıştı-

rılması, barkot sahibi kişinin bilgilerinin herkese ilan edilmesini sağlamıştır.
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HBYS ya da kullanılan yazılım sistemlerinde yetki ve rol grupları oluşturul-

malıdır. Herkes kendi yetkisi dâhilinde bölümlere girip kayıt yapabilmeli, 

yapılan kayıtları görebilmelidir. Örneğin; doktor, hemşire, tıbbi sekreter gibi 

gruplar oluşturulmalıdır. İç hastalıkları doktorunun kadın doğum bölümü ile 

ilgili bilgilere ulaşımı engellenmelidir.

HBYS kullanan personel ile gizlilik sözleşmesi imzalanmalıdır. 

Resim. Hasta barkodunun uygunsuz kullanımı

Taşındığı ve saklandığı ortamda güvenlik tedbirlerinin alınması için;

Kurumun bilgisayar ağına rastgele girişler engellenmelidir. Dışarıdan gelen 

bir bilgisayar, ilgili birimin izni ve tanımlamasıyla giriş yapabilmelidir. Gö-

revi, sözleşmesi biten kişi ya da kuruluşların; giriş yetkileri, izinleri kaldırıl-

malı, şifreleri iptal edilmelidir. 

Sistem odasına giriş ve çıkışlar kontrollü olmalı ve kayıt altına alınmalıdır. 

Hangi kullanıcının hangi saatte giriş yaptığı sistem tarafından kaydedilmesi 

için gerekli tedbir alınmalıdır. 

Dışarıdan ve içeriden gelebilecek tehdit ve saldırılara karşı, hizmet veren 

sunucular güvenlik duvarının arkasında olmalıdır. Saldırı sadece kurum dı-

şından değil, virüs yüklü içerideki bir bilgisayardan da gelebilir. Bu yüzden 

içerideki kullanıcılara karşı da güvenlik duvarı oluşturulmalıdır.
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Şekil. Güvenlik duvarı

19 

Sistem odası fiziki şartları “Resim”de görüldüğü gibi standartları sağlama-

lıdır. Oda düzenli olmalı, amaç dışında malzeme ya da eşya olmamalıdır. 

Kablolamalar karışık ve dağınık değil, düzenli, hangi kablonun hangi porta 

gittiği belirgin bir şekilde olmalıdır.

Resim. Sistem odası
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Ortam ısısını ve nemini takip edecek sensörler bulunmalıdır. Mümkünse 

bunlar eşik değer aşıldığında belirlenen cep telefonlarına mesaj gönderme-

lidir. 

Merkezi güç kaynağından bağımsız en az 10 dk kesintisiz elektrik sağlayacak 

güç kaynağı ve jeneratör sistemi bulunmalıdır. 

Ortamı 22 derecenin üzerine çıkarmayacak güçte soğutma sistemi bulunma-

lıdır.

Yangın söndürme sistemi, donanıma zarar vermeyecek şekilde, gazlı yangın 

söndürme sistemi olmalıdır. 

Kurumun veri kaybını tolere edebileceği sürede yedek alınmalı ve bu yedek-

ler farklı mekânlarda saklanmalıdır. 

Kişiye özel, gizli bilgiler veritabanında geri dönüşü olmayacak şekilde krip-

tolu olarak kaydedilmelidir. 

Hangi kabinde hangi sunucunun olduğunu gösteren ve bu sunucuların gö-

revlerini, IP adreslerini belirten bir tablo bulunmalıdır. 

Sunuculara dışarıdan erişimle ilgili, hangi durumda kimlerin erişebileceği 

belirlenmeli ve bu erişimler kayıt altına alınmalıdır.

Yapılan kullanıcı girişleri, yetki değişiklikleri, zaman bilgisiyle birlikte kay-

dedilmelidir. Silme ve düzeltme işlemleri yapan kişi, zaman bilgisiyle kayde-

dilmelidir.

Veritabanı şifresi kapalı zarfta, kurum en üst yetkilisine teslim edilmelidir. 

Değişiklikler aynı şekilde bildirilmelidir.

Sonuç; Bilgi Güvenliği İçin On Altın Kural

 » Gizli olduğu düşünülen bilgiler mutlaka güvenli ortamlarda tutulmalıdır. 

İnternet ortamında hiç bir sistemin %100 güvenirliği ve koruması yok-

tur. Her sistemin kendi içinde mutlaka eksikleri vardır. Bu eksikler işin 

uzmanı kişiler tarafından değerlendirilip bilgilerin yanlış kişilerin eline 
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geçmesine neden olabilir. Aynı zamanda kullanılan donanımların teknik 

açıdan bozulmasından dolayı da bilgi kaybına uğranabilir. O yüzden mut-

laka gizli olduğu düşünülen bilgiler güvenli ortamlarda tutulmalıdır.

 » Önemli bilgilerin kaybedilme olasılığına karşılık, o bilgilere harcanılan 

zaman ve maliyeti de göz önünde bulundurarak belli aralıklarla bilgiler 

yedeklenmeli ve yedeklenilen alan koruma altına alınmalıdır. Aynı za-

manda bilgiler ve yedeği farklı ortamlarda tutulmalıdır. Farklı ortamlarda 

tutulmasının nedeni, yedekler ve bilgiler aynı ortamda olursa zaten yedek 

alınmasının bir manası kalmaz hem yedeği hem de önemli bilgilerin baş-

ka kişilerin eline geçmesine neden olabilir. Bir diğer alternatif ise internet 

ortamında depolama alanları kiralayıp bilgilerin yedeklerinin orada de-

polanmasıdır.

 » Şifreler korunmalıdır. Şifre başka birinin, kişinin şahsi bilgilerine ulaş-

masındaki en büyük engeldir. Bu engel ne kadar sağlam yapılırsa kadar 

ulaşılmaz olacaktır. Şifreler mutlaka kolay tahmin edilebilen şifreler ol-

mamalıdır. Örneğin; anne – baba adı, kişinin kendi adı, firma adı, telefon 

numaraları vb. gibi şifreler kullanılmamalıdır. Şifre mutlaka 8 karakter-

den uzun olacak şekilde kullanınız. Örnek: tEc1dğ6ş9F (özel karakterler 

de kullanılabilir ~^# gibi). Aynı zamanda şifreler belirli aralıklarla değiş-

tirilmelidir.

 » Bilgisayarda mutlaka antivirüs, antispam, anticasus yazılımları kullanıl-

malıdır. Bilgisayarın güvenlik duvarı kurulu ve her zaman açık olmalı ve 

onun ayarları kullanıcılar tarafından biliniyor olmalıdır. Açıkları kapa-

mak için kullanılan programların güncel sürümleri ve yamaları yüklen-

miş olmalıdır.

 » Mutlaka orjinal ekipmanlar kullanmaya özen gösterilmelidir. Orjinal ya-

zılımlar ve ekipmanlar kullanılmadığı zaman kopya yazılımlardan doğa-

cak açık ve güncellemelerden faydalanılamaz ve bu tür eksikler geri dö-

nülmesi zor bir sürece girilmesine neden olabilir. Aynı zamanda lisanssız 

yazılım kullanmak suçtur. Bedava diye internet ortamında bulunan üc-

retsiz yazılımlar kurulmamalıdır. Kurulan bu ücretsiz yazılımlar sistem-
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de büyük açıklara neden olabilir. Kişisel bilgiler dünyaya açılmamalı, ağ 

ortamında bulundurulmamalı ve kimseyle paylaşılmamalıdır.

 » Bilgisayar kullanılmadığı zamanlarda erişimi sınırlandırılmalıdır. Bilgisa-

yar uzun süre kullanılmadığı zaman devreye giren ekran koruyucuya şif-

re konulmalı, gerekirse ekran koruyucuyu çalıştırmak için masaüstünde 

kısa yol oluşturulmalıdır. Bilgisayarın açılışına ve uyanması durumlarına 

da şifre konularak güvenlik artırılmalıdır. Tüm kullanılan şifrelerin bir-

birleri ile aynı olmamasına dikkat edilmelidir.

 » İnternet ortamından indirilen ve içeriği belli olmayan dosyalar açılma-

malıdır. Tanınmayan kişilerden gelen e-posta ve ekleri açılmamalıdır. Bu 

e-postalar ve gelen postalara eklenmiş dosyalar virüs içeriyor olabilir. 

E-posta içeriğindeki bağlantılara tıklanmamalı, adres çubuğuna yapış-

tırılarak bağlantının posta içeriği ile aynı olup olmadığı mutlaka kont-

rol edilmelidir. Bilinmeyen sitelere girerken mutlaka tarayıcı ayarları en 

yüksek koruma seviyesinde tutulmalıdır.

 » Bilgi internet ortamında kolayca takip edilebilir. Bu nedenle yasalarca ya-

saklanmış sitelerden uzak durulması gerekir. Tarayıcı güvenliği düşürül-

memelidir. Güvenlik düşürüldüğü takdirde girilen sitelerin esiri olunabi-

lir, farkında olmadan onlar adına çalışır hale gelinebilir. Güvensiz sitelere 

girilmemelidir. Pek çok saldırı bu tür sitelerden gelmektedir. Güvenlik 

ihlalleri veya şüphelenilen hususlar servis sağlayıcılarına bildirilebilir.

 » Kurumlar bilgi güvenliği konusunda bilgisini artırmalı, güvenlik açık-

larını sürekli takip ederek mutlaka gidermeye çalışmalıdır. Yazıcı toner-

lerinde bile bilgi saklanabildiği bilinmeli, hiçbir sistemin %100 güvenilir 

olmadığı unutulmamalıdır.

 » Son olarak internet ortamında izlenmenin kolay olduğu unutulmamalı, 

internet ortamında başkalarının verilerine izinsiz erişim ve verilerine za-

rar vermenin suç olduğu ve cezai yaptırımı olduğunun farkında olunma-

lıdır. 
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Stok Kavramı, Hastane Stokları

Stok, “Hizmet sunumunda kullanmak ve tüketmek için elde tutulan ürünler” 

olarak tarif edilmektedir.

Hastanelerde bulunan stokları genel olarak ikiye ayırabiliriz:

 » Tıbbi Stoklar: İlaç, anestezik ajan, kit, kalibratör, kontrol serumları vs.

 » Diğer Stoklar: Büro, temizlik, ısıtma, yiyecek vs.

Stok Yönetiminin Hastaneler Açısından Önemi

Hastane stokları çeşitli gerekçelerle iyi yönetilmek durumundadır. Bu gerek-

çeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 » Hizmet sunumu için bir takım malzemelere stok olarak gereksinim du-

yulmaktadır. Hastaya sunulan hizmette kullanmak zorunda olduğumuz 

bir takım ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri olmadan hizmet sunumunun ger-

çekleşemeyeceği aşikârdır. Hizmet sunumu sırasında ihtiyaç duyulabile-

cek malzemenin kullanım alanlarında ve istenilen miktarda bulundurul-

ması sağlanmalıdır. 

 » Gerek hastaların gerekse çalışanların güvenliğini sağlamaya yönelik kul-

lanılan bazı malzeme ve ilaçların tam zamanında, yeterli miktarda ve uy-

gun nitelikte bulunması gerekmektedir.
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 » Gereğinden fazla miktarda stok bulundurmanın da gereğinden az miktar-

da stok bulundurmanın da kuruma fazladan maliyetleri söz konusudur. 

Bu yüzden yeteri kadar stok bulundurulması kurumların mali açıdan za-

rar görmesinin engellenmesi açısından önemlidir.

 » Kurumsal kaynakların, kurumun ihtiyaç duyacağı stokların temini için 

kullanılması ve elde bulunan stokların niteliğini kaybetmeden muhafaza 

edilmesi böylelikle kurumsal kaynakların verimli kullanımının sağlan-

ması açısından önemlidir.  

Hastanelerde Stok Temin Süreci

Hastanelerde stok temin süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

 » Bölümlerin ihtiyaç duydukları stok miktarlarını depoya bildirmesi,

 » Deponun tüm ihtiyaçları dikkate alarak toplam ihtiyacı belirlemesi ve te-

min edilmesi için satın alma birimine bildirmesi, 

 » Satın alma biriminin stokları satın alarak depoya teslimini sağlaması,

 » Temin edilen malzemelerin muhafazası ve ihtiyaç duyulan birimlere da-

ğıtılması, 

İyi bir stok yönetimi tüm bu süreçlerin etkin kontrolünü gerektirmektedir. 

Bilindiği üzere satın alma aşaması çok sayıda mevzuat doğrultusunda ger-

çekleşmektedir. Bu yüzden satın alma aşaması için SKS kapsamında herhan-

gi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak diğer süreçler için SKS 

kapsamında bir takım standartlar getirilmektedir.

Bu standartlardan biri elde bulunan stok miktarını optimal seviyede tutmayı 

amaçlamaktadır. SKS, stok miktarının optimal seviyede bulundurulması için 

stok seviyelendirme metodunun kullanımını öngörmektedir. Stok seviyelen-

dirme metodu sayesinde bir uyarı mekanizması oluşturulması ve bu meka-

nizma ile optimal seviyede stok bulundurmanın sağlanması hedeflenmektedir.

Stok Seviyeleri

SKS stokların 3 seviyede takibini zorunlu kılmıştır. Bu 3 stok seviyesi; mak-
simum, minimum ve kritik stok seviyesidir. Stok seviyelerinin birbiri ile iliş-
kisi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
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Şekil. Stok Seviyeleri
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g) Temin edilen malzemelerin muhafa-

zas  ve ihtiyaç duyulan birimlere da-

t lmas ,  

yi bir stok yönetimi tüm bu süreçlerin etkin 

kontrolünü gerektirmektedir. Bilindi i üzere 

sat n alma a amas  çok say da mevzuat 

do rultusunda gerçekle mektedir. Bu yüz-

den sat n alma a amas  için HKS kapsam n-

da herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyul-

mam t r. Ancak di er süreçler için HKS kap-

sam nda bir tak m standartlar getirilmektedir. 

Bu standartlardan biri elde bulunan stok mik-

tar n  optimal seviyede tutmay  amaçlamak-

tad r. HKS, stok miktar n n optimal seviyede 

bulundurulmas  için stok seviyelendirme me-

todunun kullan m n  öngörmektedir. Stok 

seviyelendirme metodu sayesinde bir uyar  

mekanizmas  olu turulmas  ve bu mekanizma 

ile optimal seviyede stok bulundurman n 

sa lanmas  hedeflenmektedir. 

4. Stok Seviyeleri 

HKS stoklar n 3 seviyede takibini zorunlu k lm -

t r. Bu 3 stok seviyesi; maksimum, minimum ve 

kritik stok seviyesidir. Stok seviyelerinin birbiri 

ile ili kisi ekil 56’da gösterilmi tir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 56. Stok Seviyeleri 
 

 

Bu stok seviyeleri ile bir uyar  mekanizmas n n 

olu turulmas  hedeflenmi tir. Eldeki stok mik-

tar n n “Optimum Stok Miktar ” aral nda 

olmas  kuruma “Stok miktar n n iyi durumda 

oldu u” mesaj n  vermektedir. Zaman içeri-

sinde malzemenin kullan lmas  ile o malze-

meye ili kin stok miktar  azalmakta ve kritik 

stok seviyesinin alt na dü ülebilmektedir. Stok 

miktar n n “Kritik Stok Seviyesinin” alt na dü -

mesi kurumu “malzemenin rutin temin süre-

cini ba latmas  ve minimum stok seviyesinin 

alt na dü ülmemesi gerekti i konusunda 

uyarmaktad r. Stok miktar ndaki dü ü  de-

vam eder ve “Minimum Stok Miktar n n” alt -

na dü ülürse bu durum da kurum “h zl  temin 

etme yoluyla hemen malzemeyi temin et-

mesi gerekti i” sonucunu ç karmal d r. H zl  

Maksimum Stok 
Seviyesi 

Minimum Stok 
Seviyesi 

Kritik  Stok  
Seviyesi 

Optimum Stok 
Miktar  

Stok Miktar 
Ölçe i 

Bu stok seviyeleri ile bir uyarı mekanizmasının oluşturulması hedeflenmiş-

tir. Eldeki stok miktarının “Optimum Stok Miktarı” aralığında olması kuruma 

“stok miktarının iyi durumda olduğu” mesajını vermektedir. Zaman içerisin-

de malzemenin kullanılması ile o malzemeye ilişkin stok miktarı azalmakta 

ve kritik stok seviyesinin altına düşülebilmektedir. Stok miktarının “Kritik 
Stok Seviyesinin” altına düşmesi kurumu, “malzemenin rutin temin sürecini 

başlatması ve minimum stok seviyesinin altına düşülmemesi gerektiği” ko-

nusunda uyarmaktadır. Stok miktarındaki düşüş devam eder ve “Minimum 
Stok Miktarının” altına düşülürse bu durum da kurum “hızlı temin etme yo-

luyla hemen malzemeyi temin etmesi gerektiği” sonucunu çıkarmalıdır. Hızlı 

veya rutin temin yolları ile malzemenin temin edilmesi sonucu stok miktarı 

“Maksimum Stok Seviyesinin” üstüne çıkarsa bu durum da kuruma “malze-

menin stok miktarının gereğinden fazla olduğu ve imkanlar dahilinde fazla 

miktarın elden çıkarılması gerektiği” mesajını vermelidir. 

1. Maksimum Stok Seviyesi

Tanımı: Rutin sipariş aralığı içerisinde kuruma yetecek düzeyde stok mik-

tarıdır.

Örnek Hesaplama:

 » Rutin Sipariş Aralığı = 3 ay = 90 gün

 » Stokun Günlük Tüketim Miktarı = 10 birim

Olduğunu varsayarsak;
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Maksimum Stok Miktarı = Rutin Sipariş Aralığı X Stokun Günlük Tüketim 
Miktarı

Maksimum Stok Miktarı = 90 X 10

Maksimum Stok Miktarı = 900

2. Kritik Stok Seviyesi

Tanımı: Rutin stok temin süresi içerisinde kuruma yetecek stok miktarıdır.

Örnek Hesaplama:

 » Rutin Stok Temin Süresi = 2 ay = 60 gün

 » Stokun Günlük Tüketim Miktarı = 10 birim

olduğunu varsayarsak;

Kritik Stok Seviyesi = Rutin Stok Temin Süresi X Stokun Günlük Tüketim Miktarı

Kritik Stok Seviyesi = 60 X 10

Kritik Stok Seviyesi = 600

3. Minimum Stok Seviyesi

Tanımı: Hızlı stok temin süresi içerisinde kuruma yetecek stok miktarıdır.

Örnek Hesaplama:

 » Hızlı Stok Temin Süresi = 1 hafta = 7 gün

 » Stokun Günlük Tüketim Miktarı = 10 birim

olduğunu varsayarsak;

Minimum Stok Seviyesi = Hızlı Stok Temin Süresi X Stokun Günlük Tüketim 
Miktarı

Minimum Stok Seviyesi = 7 X 10

Minimum Stok Seviyesi = 70

Not: Örnek hesaplamalarda yer alan; rutin sipariş aralığı,  rutin stok temin 

süresi, hızlı stok temin süresi ve stokun günlük tüketim miktarı kuruma öz-

güdür ve kurumun kendi dinamikleri doğrultusunda belirlenmelidir. 

Not: Stok seviyeleri her malzeme için ayrı ayrı belirlenmelidir.
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Stok Seviyeleri ve Miat Kontrollerinin Hastane Bilgi Yönetim 

Sistemi (HBYS) üzerinden Takibi

SKS, stok seviyelerinin ve miat takiplerinin HBYS üzerinden yapılmasını 

şart koşmaktadır. Buradaki amaç insan kaynaklı ihmalleri ortadan kaldıra-

rak stok yönetim sürecini otomatize etmektir. Bu doğrultuda her malzemeye 

ilişkin maksimum, minimum ve kritik stok seviyelerinin kontrolü ile miat 

takiplerinde HBYS kullanılmalı; HBYS, belirlenen stok seviyeleri ve miadı 

yaklaşan malzemeler için kullanıcıları uyaran nitelikte yapılandırılmalıdır.

Şekil. Stok Seviyeleri ve Miat Kontrolleri için HBYS’nin Kullanımı

Maksimum, Minimum Stok Seviyesi

Kritik Stok Seviyesiy

Miad Yaklaşan İlaç

Malzeme
Ad

Mevcut 
Miktar

Son Kullanma 
Tarihine kalan 
gün says

Max.
Stok

Kritik  
Stok

Minim. 
Stokgün says

A Malzemesi 80 50 95 10 5

B Malzemesi 105 60 90 15 10

C Malzemesi 40 10 100 20 15

D Malzemesi 20 180 70 25 10

l iE Malzemesi 35 120 60 15 10

F Malzemesi 5 200 100 15 10

Ayrıca SKS, belirlenen stok seviyelerine ulaşılması durumunda bu seviyele-

rin vermiş olduğu mesaj doğrultusunda atılması gereken adımların atılmış 

olmasını istemektedir. Örneğin; Kritik Stok Seviyesine erişen malzeme için 

rutin stok temin sürecinin başlatılmış olması gibi. 

Stokların Uygun Koşullarda Muhafaza Edilmesi

Stok yönetim sürecinin önemli aşamalarında biri de, temin edilen stokların 

uygun koşullarda muhafaza edilmesinin sağlanmasıdır.

Bu amaç doğrultusunda SKS’ de;

 » Depo yerleşim planlarının oluşturulması,

 » Hemzemin yerleştirme yapılmaması,
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 » Depo ve buzdolapları için sıcaklık ve nem takiplerinin yapılması, 

 » İstiflemede malzemelerin tavandan en az 40 cm aşağıda yapılması 

Şekil . Depoda Stoklara İlişkin Uyulması Gereken Kurallar

TAVAN TAVAN

40 cm

Depo Yerleşim 
Plan

Şekil 58. Depoda Stoklara İlişkin Uyulmas Gereken Kurallar
 » Stokların, kolileri üzerinde yer alan ikazlara uygun muhafaza edilmesi

Şekil . Koli Üzerinde Yer Alan İkazlardan Örnekler

Şekil 59. Koli Üzerinde Yer Alan 
İkazlardan Örnekler

 » Malzemenin cinsine göre uygun yerleştirme yapılması, 

 » Depoya özgü olası riskler belirlenmesi ve bu risklere ilişkin önlemlerin 

alınması istenmektedir.
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Diş Protez Nedir?

Ağızda çeşitli nedenlerle estetik bozuklukların veya kaybedilmiş olan dişle-

rin yerine konan, kişilerin estetik ve fonksiyonel olarak ihtiyaçlarını gideren 

tüm yapay oluşumlardır. Protezde, hastanın kaybolan fonksiyonları tekrar 

kazandırılmaya çalışılırken, aynı zamanda bozulan konuşmasının da düzel-

tilmesi ve estetik görünümün de daha iyi olması amaçlanmaktadır.

Diş Protez Çeşitleri 

Sabit Protezler (Kron –Köprü Benzeri Yapıştırmalı Protezler) Hareketli Pro-

tezler (Total ve Bölümlü Protezler)

Resim. Sabit 3 Üyeli Porselen Köprü Protezi
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Resim. Akrilik Total Protez

Esneyebilir Hareketli Protezler vb.

İmplant Üstü Protezler (Sabit veya Hareketli)

Protez Yapım Yolculuğu

 » Hasta ağzı protez yapımına uygun hale getirilir.

 » Hastadan ölçü alınır.

 » Ölçülerin alındığı tarih ve saat kaydedilir.

 » Ölçü laboratuvara gönderilir.

 » Ölçü kabul ve ret kriterlerine göre teslim alınır.

 » Uygunsa ölçünün laboratuvara kabul ediliş tarih ve saati kayıt altına alınır.

 » Protez laboratuvarda yapıma başlanır (sentrik kapanış, dişli prova vs.).

 » Protez teslim edilir.

PROTEZİN YOLCULUĞU

Klinik Aşaması Laboratuvar Aşaması Teslim Aşaması

Ölçeye Hazırlık Ölçünün Teslimi

Teknisyen Masası

Ölçü Alınması Alçı Odası İşlemleri

Akrilik İşlemleri

Tesviye ve Polisaj
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Ölçüye Hazırlık Aşaması

Protez için başvuran hastanın ağız içi muayenesi yapılır bunu takiben 

radyografi tetkikleri istenir. Planlaması yapılır, çekilecek dişler yada te-

davi edilecek dişler tespit edilir kısacası hasta ağzı karar verilen pro-

tez yapımına göre şekillendirilir. Çünkü protez yapımına karar verilen 

hastanın cerrahi tedavi ve periodontolojik muayenelerinin bitmiş olması 

gerekir.

Ölçü Alınması

Karar verilen proteze göre hastanın ölçüsü alınır. Çünkü Protez yapımında 

tüm işlemlerin hasta üzerinde ve ağzında gerçekleşmesi olanaksızdır. Bunun 

için protezin ağızda yer alacağı bölgenin bir kopyasının elde edilmesi ve pro-

tezin laboratuvar aşamalarının alınan bu ölçüye göre yapılması gereklidir. 

Ölçü, başarılı ve arzu edilen protez elde etmenin ilk aşamasıdır. Ölçünün 

alındığı tarih ve saat kaydedilir. Ölçü dezenfeksiyon işleminden hemen son-

ra laboratuvara iletilir.

Ölçünün Teslimi

Laboratuvara gönderilen ölçü, kabul ve ret kriterlerlerine göre teslim 
alınır.

Alınan ölçü maddesi kaşık üzerinden ayrılmamalı ve herhangi bir par-

çası kopmamalıdır. Ölçü maddesi yumuşak ve sert doku detaylarını iyi 

vermelidir. Ölçü üzerinde hava kabarcığı kalmaz. Ölçü, ölçü kalitesini 

bozacak kan ve tükürükten arındırılır. Ölçü sınırları, yapılması planla-

nan protez sınırlarını içine alacak şekildedir. Ölçünün laboratuvara kabul 

ediliş tarih ve saati kayıt altına alınır. Protez uygulamasında oluşabilecek 

hataları önceden tespit etmek için uygulanmalıdır. Bu amaçla bir komis-

yon oluşturabilir. Kriterler tanımlanabilir ve yazılı bir düzenleme haline 

getirilebilir.
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Resim. Aljinatla Ölçü Alma İşlemi

     

Alçı Odası İşlemleri

Ölçü dezenfeksiyon işleminden hemen sonra laboratuvara iletilir ve alçı mo-

del elde edilir. Ölçü sonrası elde edilen alçı model ölçüyü tam olarak yansı-

tır. Modelde yapılacak protetik tedavi işlemini zorlayacak (hava kabarcığı, 

eksiklik, diş kırığı vb.) sorunlar oluşursa ölçü tekrarlanır. Teslim alınan ölçü 

alçı odasında model haline getirilir. Alçı odası ayrı bir oda olarak düzen-

lenmelidir. Bu oda da havalandırma ve nem kontrollü olmalıdır. Hazırlanan 

model teknisyen masasına alınır.

Resim. Alçı Modelleri

     

Teknisyen Masası

Model haline gelen ölçü mum modelaj ve diğer aşamalar için teknisyen ma-

sasına alınır. Çalışan güvenliğini sağlamak için teknisyen masaları aydın-

lık, temizlenmesi kolay ve akril tozlarını toplayacak özel masalar olmalıdır. 

Kapanış için mum hazırlanır, diş dizimi yapılır, mum modelaj yapılır ve bas 
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plak kaide ya da iskelet döküm yapılan proteze dikey boyut sentrik kapanış 

ilişkisinin tespiti için mum şablon hazırlanır. Dikey boyut sentrik kapanış 

ilişkisi tespit edilir. Sorun yoksa bir sonraki aşamaya geçilir, sorun varsa ka-

panış tekrarı yapılır. Dikey boyut sentrik kapanış ilişkisi tespit edilen protez, 

laboratuvar tarafından dişli provaya hazırlanır. Dişli provada; protez estetik 

(renk vb.), fonasyon (konuşma) ve fonksiyonel çiğneme yönünden kontrol 

edilir. Sorun yoksa bir sonraki aşamaya geçilir, sorun varsa dişli prova tekra-

rı yapılır. Dişli prova yapılan protezi, laboratuvar teslime hazırlar. 

Resim. Teknisyen Çalışma Masası

Akrilik İşlemleri

Muflaya alınır. Akril tepilir. Akrilik hazırlama ve presleme kabini ile hava, 

çevreye zarar vermeyecek şekilde filtre edilerek dışarı atılır. Akril pişirilir ve 

ham protez elde edilir. Tesviye ve polisaj işlemine geçilir.

Resim. Akrilik Presleme Kabini                             Resim. Akrilik Pişirme Cihazı
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Tesviye ve Polisaj

 Protez kaidesi cilalanır, poröz olmamalıdır, protez sınırları ve protez 

bitim kenarlarının doğru şekilde olması sağlanır (keskin, kalın kenar, cilasız 

alan). Protez üzerindeki dişler yerinden oynatılmamalıdır.

Resim. Polisaj cila makineleri

     

Protezin Bitimi

Bu şartların sağlandığı protez hastaya teslim edilir, herhangi bir problem 

varsa hastaya yeniden ölçü alınır. Protezler her aşamada dezenfeksiyonu ya-

pılıp önce poşet ya da kutu içine konularak, sonra özel sepetler içine konula-

rak transfer edilir. Poşetlenen protezin üstüne protezin ait olduğu hasta adı, 

protokolü, tarih, yapılacak işin tanımı, klinik ve hekim adı mutlaka yazılı bir 

barkod ya da protez laboratuvar kartı eklenir. Bu transferlerin her aşaması 

otomasyon sistemine kayıt edilir. Özel laboratuvar tarafından yapılan iskelet 

dökümleri en geç hastanın geleceği günden 1 gün öncesinde hastane labora-

tuvarına teslim edilmelidir.

Protezler hastaya belirlenen sürede takılmalıdır. Bu amaçla protez bitim ve 

takma süreçleri ile ilgili hasta bilgilendirmesi yapılmalıdır. Örneğin; bu süreç 

hasta randevu kartlarına yazılabilir. Protezin tüm aşamaları kayıt altına alın-

malı. Böylece herhangi bir aşamadaki sorunda sorumluların tespiti kolayla-

şır. Laboratuvarda akrilik tozu, alçı, mum, bekin yanması ve akrilik oluşum 

esnasında çalışan sağlığına zararlı birçok madde ortam havasına karışmakta-
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dır. Buda bu havanın filtre edilmesini ve havalandırma ile iklimlendirmenin 

yapılmasını zaruri kılar. 

Laboratuvarlarda İklimlendirme ve Havalandırma Olmalı

    

Protezin İzlenebilirliği

Hastanın kliniğe başvurusundan protezin teslimine kadar olan tüm süreç 

Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak kontrol altına alınmalıdır.

Klinik

Hasta kayıt edilir. Hastaya kayıt bilgileri verilir. Yapılacak protez hakkında 

bilgilendirilir. Yaklaşık bitim süresi belirtilir. Genel süreç hakkında bilgi veri-

lir. Ölçülerin alındığı tarih ve saat mutlaka kayıt altına alınmalıdır.

Laboratuvar 

Klinikten barkotlu olarak gelen ölçü kayda alınır. Ölçü uygunsa hasta adı 

yapılacak iş kayda alınır. Dışarıdan hizmet alınacaksa (sabit, iskelet vb.) ayrı 

kaydı tutulur. Protezi yapacak teknisyen tespit edilir kayda alınır. Hasta sü-

reç hakkında bilgilendirilir. Tüm kayıtlar HBYS üzerinde kayıt edilmelidir.

Teslim

Süreçleri kayıt altında olan hastaya klinikte hekim tarafından protezi uy-

gulanır. Hasta bilgilendirilir ve protezle ilgili şikâyetlerinde muhataplarını 

bilir. Protez teslim süreleri belirlenmelidir. Protez teslim süreleri değerlendi-

rilmelidir. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır. Hastalara 
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ait protezler kayıt altına alınmalıdır. Protezlerin karışmamasına yönelik ta-

nımlayıcı kullanılmalıdır.

Laboratuvarlarda Kullanılan Cihazların Kalibrasyon ve Kaydı

Cihazların kayıtlarının tutulması ve kalibrasyonları önemlidir ve aşağıdaki 

kriterlere uymak gerekmektedir. 

 » Kalibrasyonu yapan firmanın adı,   

 » Kalibrasyon tarihi,

 » Geçerlilik süresi,

 » Sertifika numarası bulunmalıdır. 

 » Periyodik bakım planlanma ve kaydı,

 » Hizmet alımı yapılıyorsa ilgili yerin belirlenen periyotlarda bakım ve ka-

librasyon kayıtları kontrol edilmelidir.

Laboratuvarda Kullanılan Maddeler

Mumlar

Diş Hekimliği mumları ısıtma ile yumuşayan ve soğuma ile sertleşen ter-

moplastik maddelerin karışımlarıdır. Mumlar kron –köprü yapım çalışma-

larında, akrilik esaslı protez yapım çalışmalarında ve ağız içi protez prova-

larında kullanılır. Bu ürün yakıldığında CO, CO
2
 ve organik buharlar açığa 

çıkmaktadır. 

Resim. Mum Eritme Cihazı
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Bas Plak

Protez yapımında ağız ısısında stabil olan ve materyal olarak muma benze-

yen, organik doğal bir maddedir.   Malzeme ısıtıldığında CO, CO
2
 ve organik 

buharlar açığa çıkmaktadır.   Bu malzeme ile çalışırken havalandırma gerek-

mektedir. Havalandırma yeterli degil ise gaz maskesi kullanılmalıdır. 

Resim. Işınlı Bas Plak Cihazı

Akrilik

Protez yapımında en yaygın olarak kullanılan materyal akrilik reçinelerdir. 

Materyal genellikle toz ve likit olarak kullanıma sunulur. Toz ve likitten olu-

şur. Polimetilmetakrilattır. Toz ve likit karıştırılır ısı ile aktivasyonla polime-

rize olur.

Alçı 

Alçı kalsiyum sülfat hemihidrat (CaSO
4
 1/2 H

2
O)  bileşiğidir. Islatılıp kuru-

tulduğunda sertleşerek çabucak donar.   Her türlü model elde etmek, modeli 

artikülatöre takmak, protezi muflaya almak için kullanılır.
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Polisaj ve Cila Malzemeleri

Aşındırıcılar tamamlanmış olan dişlere son seklini vermek için kullanılmak-

tadır. Cilalama işlemi ile pürüzsüz ve hijyenik bir yapı sağlanmış olur. 

Resim. Cila Pastası

     

Laboratuvarlarda Kullanılan Maddelerin Zararları

LABORATUVARDA KULLANILAN  
MADDELERİN ZARARLARI

SOLUNUM 
HİPERSENSİVİTESİ

PNOMOKONYOZ
GÖZLERDE 

RAHATSIZLIK

Pnömokonyoz: Akciğer parankiminde metal tozları, alçı, mum ve reçineler, 

likit uçucular, metil metakrilata maruziyete bağlı oluşabileceği tespit edil-

miştir. Nefes darlığı, yorgunluk gibi belirtilerle ortaya çıkar. Ne yazık ki toza 

maruz kalma ortadan kalksa bile hastalığın ilerlemesinin önüne geçilemez.

Solunum Hipersensivitesi: Akriliğe bağlı gelişebileceği tespit edilmiştir. 

İnterstisyum ve alveolleri etkileyen akut alevlenmeler ile seyreden kronik 

inflamatuvar bir hastalıktır.

Gözlerde Rahatsızlık: Gerek kaza gerekse de çalışılan ortamın koşullarına 

bağlı olarak gözler için riskli bir durum olduğu, tespit edilmiştir. Diş protez 

teknisyenlerinin gerek kaza gerekse de çalışılan ortamın koşullarına bağlı 
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olarak gözlerinde rahatsızlık oluşması açısından riskli bir meslek grubu ol-

duğu, bu konuda çalışanların riskler konusunda bilgilendirilmesi ve gerekli 

korunma önlemlerinin alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Enfeksiyon Kontrol Basamakları 

Laboratuvarın temizlik dezenfeksiyon ve sterilizasyonuna özen gösterilmeli-

dir. Bu konuyla ilgili çalışanlar eğitilmelidir. Yazılı bir düzenleme yapılmalı-

dır. Bu süreç uygulanmalı ve takip edilmelidir.

Laboratuvarın Olmazsa Olmazları…

    

Tıbbi Atık

Bu konuyla ilgili aşağıdaki süreçler izlenmelidir;

 » Laboratuvarda uygun tıbbi atık kap ve poşetleri bulundurmalı,

 » Çalışan personel bilgilendirilmeli ve eğitilmeli,

 » Tıbbi atık yönetmeliğine göre düzenleme yapılmalıdır.
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Hasta Bakımı Nedir?

Bir sağlık kuruluşunun hasta ve sağlık çalışanı olmak üzere iki önemli unsu-

ru vardır. Bu unsurlar arasındaki her türlü etkileşimi “hasta bakımı” olarak 

tanımlamak mümkündür.

Hasta bakım süreci, hastanın medikal gereksinimlerinin yanı sıra, fiziksel ve 

çevresel gereksinimlerinin de karşılanması gereken bir süreçtir.

Hasta Bakımı Neden Önemlidir?

Bir sağlık kurumunun temel amacı; “Hasta Bakımı”dır.  Hastalara uygulana-

cak iyi bir hasta bakımı,

 » İyileşmenin çabuklaşmasını, 

 » Komplikasyonların önlenmesini,

 » Hasta yaşamının canlılık kazanmasını sağlar. 

Hasta Bakımı Nere(ler)de Uygulanır?

Hasta bakım hizmetleri yoğun bakımlar, klinikler, doğum ve psikiyatri bö-

lümleri gibi hastanın yatarak tedavi gördüğü bölümlerde uygulanmaktadır.
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Hasta Bakımının Sorumlusu Kim(ler)dir?

Bir sağlık kuruluşunda görev yapmakta olan hekim, hemşire vb. sağlık ça-

lışanlarının tümü hasta bakımında görevli olmakla birlikte, primer sorumlu 

hastaya 24 saat bakım veren “hemşire”lerdir.

Hasta Bakımı Nasıl Uygulanır?

Hasta bakımının uygulanmasında temel yaklaşım, “her hastanın özgün oldu-

ğu” ve “bakımın hastaya özgü olması” gerektiğidir.

Her hastanın kendine özgü ihtiyaçlarına yanıt veren ve destekleyen bir 

ortamda en uygun bakımın sağlanması bir planlama ve koordinasyon ge-

rektirir. 

Hasta bakımının planlanması ve uygulanmasına yönelik olarak Sağlıkta Ka-

lite Standartları kapsamında 5 uygulama adımı belirlenmiştir.

1. Adım: Hastanın/Hasta Yakınının Bölüme Uyumunun Sağlanması 

 » Hastanın bölüme kabulünde hasta/hasta yakınları aşağıdaki konularda 

bilgilendirilmelidir. 

• Kahvaltı ve yemek saatleri

• Hasta ve yakınının uyması gereken kurallar

• Ziyaret saatleri ve kuralları

• Telefon kullanımı

• Tuvalet-banyo kullanımı

• Hemşire çağrı sistemi kullanımı

• Hekimin günlük vizitleri 

 » Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/hasta yakınına ken-

dini tanıtmalıdır.



Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı 77

SKS Işığında Sağlıkta Kalite

2. Adım: Hastanın Bölüme Kabulünde Genel Durumunun 
Değerlendirilmesi (Hasta Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi)

Hastanın genel durumu fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden değerlendirilmelidir. 

 » Hastanın fiziksel gereksinimlerinin değerlendirilmesi amacıyla oksijen 

desteği, cilt bakımı, aktivite, beslenme, boşaltım vb. gereksinimler değer-

lendirilmelidir.

 » Hastanın ruhsal ve sosyal gereksinimlerinin değerlendirilmesi amacıyla 

hastanın servise adaptasyonu, bakım sürecine katılım, ailevi destek, sos-

yal statü vb. gereksinimler değerlendirilmelidir.

Hasta gereksinimlerinin değerlendirilmesi amacıyla Hemşirelik Yönetmeli-

ği eklerinde yer alan formlar kullanılabildiği gibi, kurumların kendi özgün 

koşullarına göre hazırlanmış “Hemşirelik Değerlendirme Formları” da kulla-

nılabilmektedir.

3. Adım: Hasta Gereksinimleri Doğrultusunda Hemşire Bakım Planı 
Düzenlenmesi 

Bakım planı hekim tedavi planı ile koordineli olmalıdır. 

Hemşire Bakım Planı aşağıdaki bölümleri içermelidir.

 » Hemşirelik Tanısı 

 » Hedefler 

 » Planlama 

 » Uygulama 

 » Değerlendirme 

4. Adım: Hemşire Nöbet Teslimlerine Yönelik Düzenleme Yapılması

Hemşire nöbet teslimleri; nöbeti devreden ve devralan hemşire(ler) ara-

sında, önce deskte, sonra hasta odasında olmak üzere 2 defa, hasta bakım 

sürecindeki tüm bilgileri kapsayacak şekilde aktif iletişim yöntemiyle ya-

pılmalıdır.
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Şekil. Hemşire Nöbet Teslimleri

Şekil 47 Hemşire Nöbet TeslimleriŞekil 47. Hemşire Nöbet Teslimleri

Nöbeti devralan 
hemşire/ler

• Önce deskte
• Hasta bakm 
sürecindeki tüm 

bilgileri kapsayacak 
şekilde

• Sonra hasta 
odasnda

Nöbeti devreden 
hemşire

şekilde Aktif iletişim 
yöntemiyle

5.  Adım: Hasta/Hasta Yakınlarının Hastanın Genel Durumu ve Tedavi 
Süreci Hakkında Hekim Tarafından Bilgilendirilmesi

Hasta/hasta yakının bilgilendirilmesi kurumun belirlediği sıklıkta ve zaman 

diliminde “hekim” tarafından yapılmalıdır.

Hasta Bakımı Ne Zaman Uygulanır?

 » Hastanın servise kabulünde 

 » Yatarak bakım aldığı süre boyunca
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Giriş

Sağlık kuruluşlarının hastanın tedavisi sürecinde oluşturduğu atıklar; evsel, 

katı-sıvı atıkların dışında insana zarar veren, havada, suda ve toprakta kalıcı 

özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan atıklar olduğundan tehlikeli ve 

zararlı atık sınıfına girmektedir. Bu tür atıkların üretim, taşıma, depolama ve 

bertarafına ilişkin özel önlemler alınması gerekmektedir.

Diğer kuruluşlarda olduğu gibi sağlık kuruluşlarında da her geçen gün atık 

miktarı verdikleri hizmet ölçüsünde hızla artmaktadır. Ancak bu artışın ne-

den olabileceği tehlike ve risklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemle-

re ve uygulamalara geçiş aynı hızda gerçekleşmemektedir.

Tıbbi Atıklara “Ne Yapılmalıdır?”

Bu sorunun cevabının, tıbbi atıkların yönetimi konusunda uluslararası stan-

dartlara uygun olarak çıkarılan; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,  ilgili 

Avrupa Birliği direktifleri, tıbbi cihaz üreticilerinin ürünlerinin kullanılması-

na yönelik direktifler (MDD),  kullanılan sarf malzemelerin MSDS (Material 

Safety Data Sheet “Malzeme Güvenlik Bilgi Formları”) bilgileri ve direktifle-

rinin ve SKS rehberliğinde kullanıcılar tarafından doğru olarak uygulanma-

sıyla bulunacağı muhakkaktır.
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Yasal düzenlemeler

Tablo. Avrupa Birliği Mevzuatındaki Atıkla İlgili Yasal Düzenlemeler 

Atık tanımları, çeşitleri, kategorileri, listeleri, özellikleri, bertaraf ve geri kazanım 
yöntemleri ile ilgili başlıca AB Mevzuatı

Mevzuat kodu Mevzuat Adı

2006/12/EC Atık Çerçeve Direktifi (WD)

2000/532/EC Atık Listesi (EWL) 

2000/76/EC Atık Yakma Direktifi (WID)

91/689/EEC Tehlikeli Atık Direktifi (HWD)

96/61/EC Bütünleşik Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi (IPPC)

1999/31/EC Düzenli Depolama Direktifi (LWD)

Atıklarla ilgili diğer mevzuat örnekleri

75/439/EEC Atık Yağlar Direktifi

2006/11/EC Tehlikeli Maddeler Direktifi (DSD) 

1999/45/EC Tehlikeli Preparatlar Direktifi (DP) 

94/62/EEC Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi (PWD)

1999/13/EC Solvent Emisyonları Direktifi (SED)

Tablo. Ülkemizdeki Yasal Düzenlemeler

Mevzuat Resmi Gazete Tarih/Sayısı

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
14.03.1991 / 20814 
05.04.2005 / 25777 sayılı yönetmelikle değişik

Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği

16.12.2003 / 25318

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 21.01.2004 / 25353

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği 

30.07.2004 / 25538
05.04.2005 / 25777 sayılı yönetmelikle değişik

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 
Yönetmeliği 

31.08.2004 / 25569

Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

22.07.2006 / 26236 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 / 25687

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.2005 / 25755

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü 
Yönetmeliği 

19.04.2005 / 25791

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 22.07.2005 / 25883

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 31.05.2005 / 25831
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Şekil. Genel Atık KompozisyonuŞekil 54. Genel Atk KompozisyonuŞ p y

•Genel AtkGenel Atk
•Risk Taşmayan Atklar

Patolojik

% 80

•Patolojik
•Enfekte Atk%15

•Kimyasal
•Farmasötik Atk% 3 

•Kesici – Delici Atk%1

•Radyoaktif, Sitotoksik, 
B l K l b%1 Basnçl Kaplar vb.%1

Tıbbi Tesislerde ortaya çıkan atıkların %75 - %90 kadarı, evsel atıklarla mu-

kayese edildiğinde, risk taşımayan, diğer bir deyimle “genel” tıbbi atıklarıdır. 

Bunlar genelde tıbbi kuruluşlarının yönetimsel/idari işlevlerinden kaynak-

lanmakta olup tıbbi tesislerin; bina ve destek hizmetlerine ait yapı ve çalışan 

personel ihtiyaç ve bakımları esnasında açığa çıkan atıkları içermektedir. 

Geriye kalan % 10-25 oranındaki tıbbi ve kimyasal atıklar ise tehlikeli atık 

olarak nitelendirilmektedir bu atıklar çevre ve insan sağlığı için çeşitli riskler 

yaratmaktadır. Gelişmiş ülkelerde tıbbi kuruluşlar her yıl yarım milyon ton 

atık üretmektedir. Hastaneler atık üretimine neden olan kuruluşların sadece 

%2’sini oluştururken tıbbi atıkların % 77’sini üretmektedir

Hastanelerde Atık Yönetim Sisteminin (HAYS) Kurulması

Ülkemizde tıbbi atıkların yönetimi 22.07.2005 tarihinde revize edilen ‘Tıbbi 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilmektedir. Tıbbi Atıkların Kontro-

lü Yönetmeliği uyarınca, atıkların üretilmesinden nihai bertaraflarına kadar 

geçen sürede atık üreticileri ve yerel yöneticiler birlikte sorumludurlar. Bu 

yönetmeliğe ek olarak 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazetede ya-

yımlanan ‘Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ incelendiğinde tehlikeli 

atık üreticilerinin yükümlülükleri arasında söz konusu atıkların öncelikle 

Yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkânları ile bertaraf edilmesi-

nin yer aldığı görülecektir. 
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Tıbbi atık üreticileri, Yönetmeliğin 8. ve 10. maddelerinde de belirtildiği gibi 

atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, atıkların toplanması 

/ taşınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar, atık miktarları, toplama sık-

lığı, geçici depolama sistemleri, toplama ekipmanlarının temizliği ve dezen-

feksiyonu, kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, bu atıkların 

yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri başta olmak üzere detaylı bil-

gileri içeren Ünite İçi Atık Yönetim Planı’nı hazırlamak ve uygulamak zo-

rundadırlar. 

Tıbbi ve tehlikeli atık üretiminin en aza indirilmesi, HAYS ’de merkezi bir 

yere sahiptir. Tıbbi atıklardan kaynaklanan sorunların en aza indirilebilmesi 

için aşağıda belirtilen mevcut atık hiyerarşisi piramidinde tanımlanmıştır.  

 » Tıbbi atık üretiminin önlenmesi, 

 » Üretilen tıbbi atık miktarının kaynağında azaltılması,

 » Tekrar kullanım ile söz konusu materyalin tıbbi atık akışından ayrılması,

 » Atık bileşenlerinin geri dönüştürülmesi,

 » Enfekte ve tehlikeli atıkların uygun teknolojilerle zararsız hale getirilme-

si / bertarafı,

Tıbbi ve Tehlikeli atık üretiminin en aza indirilmesi HAYS’ de önemli 
bir yere sahiptir.

Şekil. Atık Hiyerarşisi PiramidiŞekil 55. Atk Hiyerarşisi Piramidi
Üretici Duyarllğ Hedeflenen 

Uygulama
Önleme 

A ltAzaltma 

Yeniden Kullanm 

Geri Dönüşüm 

Geri Kazanm 

Ön İşlem 

BertarafGünümüzdeki 

Atk Hiyerarşisi Piramidi

Bertaraf 
uygulama
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Tıbbi atığın denetimi, oluşturulan atığın çeşidi ve miktarını anlamak için 

gereklidir. Atığın üretildiği yerde ayrılması, iyi bir atık planı için gerekli bile-

şenlerden birisidir. Bu işlem klinikler, laboratuvarlar, ameliyathane vb. diğer 

ünitelerde yapılmalıdır. Katı atıklar tartılmalı, sıvı atıklar ise ölçülmelidir.

Tıbbi atıklar dışında ambalaj malzemesi kartonları, kâğıt, polistiren ve plas-

tik malzemeler de mevcuttur. Enfeksiyöz olmayan atığın, enfeksiyöz atıkla 

karışmasını önlemek için kaynak yerinde ayrılması gerekir. Uygun olmayan 

ayırım enfeksiyöz atığın yükünü gereksiz şekilde artıracaktır. 

Her birimdeki atık kompozisyonu işlevine göre değişiklik göstermektedir. 

Bu nedenle hastanenin atık envanterinin çıkarılması atık planının uygulan-

masında diğer bir önemli unsurdur.

Atıkların toplanmasında dikkat edilecek diğer noktalar;

 » Tıbbi atıklar kimyasal, radyoaktif atıklarla karıştırılmamalı,

 » Kesici aletler diğer tıbbi atıklardan ayrılmalı,

 » Patolojik atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrılmalı,

 » Sitotoksik atıkları diğer tıbbi atıklardan ayrılmalı, 

Sonuç

Hastanenin tüm bölümlerinde ‘Tıbbi Atık Yönetmeliği’ doğrultusunda ge-

rekli önlemlerin alınması esastır. 

Böylelikle görev yapan sağlık personelinin ve gerekse toplumun belli riskle-

re maruz kalması önlenecektir. Bu süreç içinde birimlerin ortak bir tıbbi atık 

yönetim planını oluşturması, personele eğitim vermesi, Hastane Atık Yöne-

tim Sistemi içinde ekip olarak yer alması bu sürecin başarısı için önemlidir. 

Ayrıca oluşan atıkların doğru sınıflandırılarak ayrıştırılması sonucu gereksiz 

bertaraf masraflarından tasarruf edileceği gibi, geri kazanılabilecek madde-

lerden belli bir ekonomik kazanç elde edilmesi de mümkündür.
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Tıbbi Kayıt (Hasta Kayıtları) Nedir?

Sağlık Kurumuna başvuran yatarak ve ayaktan tedavi edilen hastaların, has-

tanede geçirdikleri süre içerisinde tanı ve tedavileri ile ilgili bölümler ta-

rafından oluşturulan, kâğıda yazılmış kayıtlar (tedavi planı, hasta onamları 

vb.), resim, film, cihaz/bilgisayar çıktısı olarak bulunan veya elektronik or-

tamda saklanan her türlü tıbbi bilgi ve dokümandır.

“Standartlar evrenseldir, genel bir kurgudan bahseder, dolayısıyla detaylar 

kurumun kendisine ait oluşturduğu süreçler içinde olgunlaşır ve anlam ka-

zanır.”

Niçin Hasta Kayıtları ve Dosyaları?

Hasta dosyaları sağlık kurumlarına kabul edilen hastalara daha iyi bir bakım 

verilmesini ve bakımın değerlendirilmesini ve denetlenmesini sağlayan tıbbi 

kayıtlardan oluşur.

Dosyalar hastanın doktoruna ve tedavinin gerçekleşmesini sağlayan diğer 

sağlık personeline hastayla ilgili bütün bulgu ve gelişmeleri kapsayacak şe-

kilde sunulmalıdır.
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Hasta dosyalarından gerek hasta bakımı ve gerekse tıbbi araştırmalar yö-

nünden daha verimli bir şekilde faydalanılması, bu dosyaların belirlenmiş 

kurallar çerçevesinde düzenlenmesine bağlıdır.

Sorunlar benzer,  
çözümler kurumlara özeldir.

Hasta Kayıtları ve Dosyalarının Oluşum Süreci

Hastanın sağlık kurumuna başvurmasıyla beraber gerek hasta tarafından ve-

rilen bilgiler gerekse tedavi sürecine katılan birim veya sağlık personelinin 

oluşturduğu veriler, kurumun farklı departmanlarında yazılı veya HBYS or-

tamında dijital olarak oluşturulur. 

a. Tıbbi kayıtları kimler oluşturur?

• Hekimler,

• Hemşire ve diğer sağlık personeli,

• Tanı ve tedavi sürecine katılan birimler,

• Veri girişi departmanları,

Kurumlar tıbbi kayıtları tutmakla; hastaları, Kurum çalışanlarını ve kurumu 

korumuş olurlar.

Hasta dosyalarındaki veriler temel olarak;

b. İdari sürece ait veriler; 

Demografik, ekonomik, finansal sosyal ve yasal veriler, vb.
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c. Klinik sürece ait veriler;

Hastanın sağlık bakım ve tedavi ile ilgili bilgileri içerir. Ana tanı, fiziksel mu-

ayene, problem listesi, doktor orderları, ameliyat kayıtları, güvenli cerrahi 

formu, hasta rızası, hemşire tedavi planları vb.

Hasta kayıtları kliniğe ait verilerin primer kaynağıdır ve bu kayıtlar sağlık 

çalışanları ve diğer yasal kullanıcılar tarafından kullanılır.

Neden Kayıt Tutuyoruz?

Kayıtlar yasal belgelerdir.

Kayıt tutmakla; 

 » Hastalar, kurum çalışanları ve kurum korunur.

 » Yalnızca istenilen bilgilerin toplanmasını sağlar.

 » Bilginin unutulmasını önler.

 » Birden çok bireyin bilgiye ulaşmasını sağlar.

 » Bilginin toplanmasını hızlandırır.

 » Yanlışlıkları önler.

 » Bu bilgiler birleştirilerek ve işlenerek daha sağlam bilgiye/sonuca ulaşılır.

 » Hastanın değerlendirilmesini sağlar.

 » Personelin niteliğinin değerlendirilmesini sağlar.

 » Kurumlaşmayı sağlar.

Kayıtların Niteliği

Sunulan hizmetin hafızası ve verilerin tekrarlanabilirliği için hasta ve kayıtla-

rının ve dosyalarının uygun nitelikte ve ulaşılabilir olması en önemli unsurdur. 

Nitelikli verilere sahip kayıtlar; 

 » Eksiksiz olmalı,

 » Doğru bilgiler içermeli,
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 » Zamanında düzenlenmiş olmalı,

 » Kullanılabilir nitelikte olmalı,

 » Yasal zorunluluklara cevap verecek şekilde hazırlanmalı,

 » Güncel olmalı,

Rastgele ve gelişigüzel oluşturulmuş kayıtlar veri 
olarak kullanılamazlar!

Sağlık çalışanları kaydı tutarken okunaklı bir yazı ve anlaşılır bir ifade, silin-

meyen ve akmayan bir kalem kullanır.

Herhangi bir form doldurulurken hiçbir alan boş bırakılmaz. Belge üzerinde 

doldurulması uygun olmayan yerlere “Geçersiz” yazılır. Tüm tıbbi kayıt gir-

dilerinde tarih bulunmalıdır.

Kayıtlar, işlemin/girişimin yapıldığı anda veya hemen arkasından tutulmalı-

dır, asla zamanından önce veya eski tarihli giriş yapılmamalıdır.

Sağlık hizmeti sunumu sırasında oluşan hasta kayıtlarının güvenliğinden ve 

bunun sağlanmasından kurum ve ilgili ( sürece katılan) personel sorumludur. 

Hasta kayıtlarının mülkiyeti, kayıtları oluşturan 
sağlık kuruluşuna aittir.

Verilerin Güvenirliliği

Şekil. Verilerin Güvenilirliğinde 3 Temel Unsur
Şekil 52. Verilerin Güvenilirliğinde 

3 Temel Unsur
VERİLERİN  GÜVENİRLİĞİNDE

3 temel unsur vardr.

GİZLİLİK1

BÜTÜNLÜK2

ERİŞİLEBİLİRLİKTİR3 ERİŞİLEBİLİRLİKTİR3
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Gizlilik

Kurumda kimin hangi yetkilerle hangi verilere ulaşacağı çok iyi tanımlan-

malıdır. Rol bazlı yetkilendirme yapılmalıdır ve yetkisiz kişilerin hastanın 

sağlık kayıtlarına erişmesi mümkün olmamalıdır. Sağlık kayıt bilgileri has-

taya aittir. Yetkilendirilmiş çalışanlar ancak kendisine kayıtlı olan hastaların 

sağlık kayıtlarına erişebilmelidirler. Ancak hastanın yazılı onayı ile diğer 

sağlık çalışanları bu veriye erişebilirler. Hasta taburcu olmuş ise hiçbir ku-

rum çalışanı hastanın sağlık kayıtlarına erişemez.

Hastanın rızası olmadan hiçbir çalışan sözle de olsa hasta sağlık bilgilerini 

hastanın yakınları dışında üçüncü şahıslara ve kurumlara iletemez.

Hasta sağlık bilgileri, ticari amaçlı olarak da üçüncü şahıslara iletilemez. 

Hastanın kullandığı ilaçlar, diyet programları vs. buna dâhildir.

Hastanın dosyasının izlenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Hasta 

dosyalarının gelişigüzel ortada bırakılmaması, bilgisayar ekranının başkala-

rınca okunabilecek şekilde bırakılmaması gibi telefon ile konuşurken hasta 

ile ilgili mahrem bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmemesine azami özen 

gösterilmelidir.

Bütünlük

Hastanın durumunu doğru, az ve öz olarak tarif eder.

Aynı zamanda da hemşirenin hemşirelik girişimlerini, değerlendirmesini ve 

hekimin de tedaviye yönelik isteklerini açıklar.

SKS standartlarına göre; hastalar, hekim ve hemşire tarafından ilk ve ye-

niden değerlendirme sürelerine göre ve hastanın durumunda bir değişiklik 

olduğunda değerlendirilir ve kaydedilir.

Erişilebilirlik

Yatan hastanın tedavi sürecinde yer alan tüm bakım vericilerin ulaşabileceği, 

hasta ile ilgili kayıtları girebileceği, hastanın bakım sürecinde yer alan di-
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ğer çalışanların kaydettiği bilgilere ulaşabileceği, tanımlanan yerlerde sağlık 

personeli olmayan ya da yetkisi bulunmayanların göremeyeceği, ulaşamaya-

cağı şekilde muhafaza edilir.

NOT: Kayıtların yönetimi kurum tarafından oluşturulan en önemli süreçler-

den birisidir. 

 » Kurumda kimin, hangi yetkilerle, ne tür verilere ulaşabileceği çok iyi ta-

nımlanmalıdır. 

 » Rol bazlı yetkilendirme yapılmalıdır. 

 » Yetkisiz personelin hasta kayıtlarına erişimi engellenmelidir. 

 » Hastanın rızası olmadan hiçbir çalışan sözle de olsa sağlık bilgilerini 

üçüncü şahıslara ve kurumlara vermemelidir.

Arşiv

Elektronik ortamda oluşturulan ve/veya sonradan görüntü tarayıcılar gibi 

çeşitli veri giriş aygıtlarıyla elektronik ortama aktarılan dokümanların,  or-

tak kullanımdaki elektronik bir arşive aktarılması, akıllı aramalarla tek nok-

tadan erişilmesi, doküman bazlı güvenlik kontrolleri altında ve tanımlanmış 

yetkiler çerçevesinde kullanılması, revizyon ve versiyon kontrolü altında bu-

lundurulması, güvenli bir şekilde arşive eklenmesi ve gerektiğinde arşivden 

alınabilmesi gerekir. 

Elektronik ortamda tutulan dokümanların tutulduğu sistemin güvenliğinin 

sağlanması amacıyla doküman oluşturma, görüntüleme, güncelleme, silme 

işlemlerinin kimler tarafından ve hangi koşullarda yapılabileceğine dair ku-

ralların önceden belirlenmesi amacıyla kullanıcı ve grup tanımları, güvenlik 

tanımlamaları yapılır.

Hastaya ait tıbbi bilgilerin yer aldığı tüm belgelerin, elektronik ortamdaki 

yazı, görüntü ve seslerin elektronik ortamda muhafaza ve yedeklenmesi, ge-

rektiğinde elektronik arşivden çağrılarak okunması, kâğıt, CD, DVD, flash 

bellek vb. bir ortama aktarılabilmesi sağlanmalıdır. Hastanın kendisine ait 
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bilgileri talep etmesi halinde mümkünse elektronik ortamda flash bellek, 

CD, DVD vb. medya üzerinde kimlik ve doğruluk kontrolleri yapılarak ve 

endüstri standardı bir bilgisayar işletim sistemi ile açılıp okunabilir bir for-

matta teslim edilir. Kâğıt dosya uygulaması devam eden hastanelerde kâğıt 

dosya hiçbir surette hastane dışına çıkarılmaz.

Hastanın ya da yasal vekilinin istemesi halinde ise kopyası verilir. Kâğıt dos-

yalar, Arşiv Yönetmeliği’nde ayrıntıları belirtilmiş bulunan bir mekânda ve 

ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca tutulur.

30 saniye içinde ulaşamadığımız bilgi “ARŞİV” 
niteliği taşımaz!

Tıbbi Kayıtlar Tedavi Sürecinin Yol Haritasıdır!

Hastanın kaydının düzenli tutulması takibini ve bakımını da kolaylaştıra-

caktır. Tıbbi kayıtlarda genellikle amacı belirlenmiş doldurulacak boşluklar 

vardır ve geri dönüp bakıldığında aynı boşluklarda hep aynı tür kayıtları 

buluruz. 

Hasta dosyaları arşivinin yeri, arşivin daha fonksiyonel olarak çalışması açı-

sından önemlidir. Bu nedenle arşivin yeri hastane içinde ve merkezi bir ko-
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numda düzenlenmelidir. Gelecekteki gelişmeler dikkate alınarak, mümkün 

olduğu kadar büyük bir alan ayrılmalıdır.

Her şeyden önce arşivin havalandırma, aydınlatma ve ısıtılmasına gereken 

önem verilmelidir. Çalışanlara rahat ve verimliliklerini artıracak bir ortam 

hazırlanmalıdır

Yangın, hırsızlık, su baskını, toz, rutubet ve her türlü haşaratın zararlarına 

karşı gerekli önlemler öncelikli olarak alınmalıdır.
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Hastanelerimiz uzun yıllar hizmet sunabilmek için sürekli bakım isteyen ku-

rumlarımızdır.  Evlatlarımızı yetiştirirken veya bir sporcumuzu olimpiyatla-

ra hazırlarken gösterdiğimiz özen ve emeği kurumlarımızdan esirgememe-

liyiz. Bu nedenle hastanelerin bakımının sorumluluğu sadece teknik servis 

çalışanlarına bırakılmamalı, hastane yönetimleri de aktif olarak sorumluluk-

larını yerine getirmelidir.

Gün geçmiyor ki yazılı ve görsel medyada tesis yönetimi zafiyetinden kay-

naklanan birtakım sorunların yer aldığı haberler ile karşılaşılmasın. Sağlıkta 

Kalite Standartları, bunlara benzer olası problemleri önlemek ve yöneticileri 

sürece dahil etmek anlamında bir rehber işlevi görmektedir.

OKSİJEN TÜPÜ PATLADI!!!
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JENERATÖR DE ÇALIŞMADI, HASTALAR NAKLEDİLDİ!!!

Sağlıkta Kalite Standartları kurumların önüne konulmuş minimal stratejik 

hedeflerdir. Kurumların standartları karşılama yüzdesi arttıkça önüne yeni 

hedefler konulacaktır. Esasında SKS, kurumlar tarafından içselleştirilen, işle-

yişin tam olarak bir parçası haline geldiğinde, standartlara yenileri eklenerek 

devam eden bir süreçtir.

Standartlar Nasıl Uygulanmalı?

Standartların uygulanmasında birkaç yol izlenebilir. Birincisi, Bakanlıkça 

önerilmiş kılavuzlar esas alınır. Bakanlık daha önce örnek uygulama reh-

berlerini sahaya iletmiştir. Bir diğeri; hastanenin kendi şartları ve imkânları 

çerçevesinde bulduğu çözümlerdir. Bu da hastanenin insan kaynağının ve 

yetişmiş işgücünün niteliğine bağlıdır. Hastanelerde kalite yönetim birimle-

rinin diğer bütün teknik ve idari birimlerle aktif koordinasyonu bu çözümle-

ri hızlandırabilecek yollardan biridir. Üçüncüsü ise, bilimsel ve teknik uygu-

lanabilirlik kapasitesine sahip iyi örnekleri esas almaktır.
 

 

Bakanlıkça 
önerilmiş 

kılavuzlar esas 
alınarak 

Hastanenin kendi 
şartları ve 
imkanları 

çerçevesinde 
bulduğu çözümler 

ile 

 

Bilimsel ve teknik 
uygulanabilirlik 

kapasitesine sahip 
iyi örnekleri esas 

alarak Ayrıca değerlendirmelerde görev alan değer-

lendiriciler marifetiyle de iyi uygulama örnek-

leri başka kurumlara taşınmaktadır. 
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Tüm bu bilgilerin ışığında “Tesis yönetimi; hastanenin hastalara ve çalı-
şanlara devamlı surette ve güvenli şartlarda hizmet verebilmesi için 
fiziksel, teknik ve insani kapasitesinin hazır durumda tutulmasının 
sağlanmasıdır” şeklinde tanımlanabilir.

SKS Tesis Yönetimi Bölümünde Yer Alan Standartlar

1. Bina Turları

Bina turu kavramı, tesis yönetimine yönelik bütün standartları kapsaması 

nedeni ile çatı kavram olarak adlandırılabilir. Zira bina turları kapsamın-

da, hastane yönetiminin; SKS tesis yönetimi altında yer alan standartların 

tamamını sorgulaması, uzmanlardan görüş alması ve çözüm bulması bek-

lenmektedir. Hastane yönetimleri kendilerine gelebilecek tutanaklarla veya 

başka şikâyetlerle hareket eden değil, bizatihi sorunları yerinde tespit eden, 

ona yönelik çözüm önerileri getiren ve çözümler bulan proaktif bir yapı ol-

malıdır. 

Bina turlarının amacı; hastaneleri 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilebilir 

durumda tutarak hastaların kesintisiz hizmet alabilmesini sağlamaktır.

Bina turları sadece teknik personelin görevi gibi algılanmamalı, standartta 

belirtildiği üzere, tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer 

temsilci (tercihen başhekim yardımcısı, hastane müdür yardımcısı ve baş-

hemşire yardımcısı) ile kalite yönetim direktörü ve teknik birim sorumlusu 

olmak üzere asgari 5 kişilik bir ekip tarafından yerine getirilmelidir.

Bina turlarının; çevre, teknik aksam, teknik kapasite, fiziki yapı ve personel 

gibi birden fazla odak noktası bulunmaktadır. 

Bina turları için öncelikle kurumun büyüklüğüne göre bir plan oluşturul-

malıdır. Hazırlanacak plan dinamik bir plan olmalı ve revize edilebilmeli-

dir. Bütün süreçleri yaşayarak aksaklıklar tespit edilmeli, gerektiğinde in-

celeme yapılan alanlardaki personelin eğitim ihtiyacı saptanmalı, açmadık 

kapı bırakılmamalıdır. Estetik görüntüyü bozan durumlar tespit edilmeli ve 
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temizlikler kontrol edilmelidir. Bu çalışma neticesinde Bina Turu Komitesi 

temizlikteki sistematik hatalar tespit edilebilecektir. Ancak bunun için En-

feksiyon Kontrol Komitesinin dönemlik ve geçmiş raporlarına göz atılması 

faydalı olacaktır. Aslında bina turlarının herkes için eğitici bir süreç olduğu 

söylenebilir.

İlgili standart, bina turlarının en az üç ayda bir yapılmasını istemektedir. 

Sadece üç ayda bir değil, döngüsel olarak haftalık periyotlar planlanması, 

gerektiğinde daha sık aralıklarla gerçekleştirilmesi yararlı olacaktır.

Binlerce kişinin hizmet aldığı kurumlarda irili ufaklı bütün sorunlar yerinde 

tespit edilmeli ve düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. 

2. Güvenlik Hizmeti

Kurumlarda, hasta ve çalışanların can ve mal güvenliği sağlanmalıdır. Son 

yıllarda güvenlik hizmetleri özel hizmet alımı yolu ile karşılanmaktadır.  Ku-

rumların ihtiyacı kadar güvenlik görevlisinin tüm hizmet noktalarında yer 

alması sağlanmalıdır. Güvenlik görevlisi ihtiyacı valilikte oluşturulan komis-

yonlarca kararlaştırılmaktadır. Planlamanın gerçekçi bir şekilde yapılması 

önem taşımaktadır. Kurumların bu noktada ihtiyacı doğru tespit etmesi ge-

rekmektedir. 

Ülkemizde Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında mavi kod, pembe kod ve 

beyaz kod olmak üzere 3 farklı renkli kod uygulaması başlatılmıştır. Sağlıkta 

Ulusal Renkli Kodlardan bir tanesi olan Beyaz Kod; hastanelerde çalışanlara 

yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim aracıdır. 

BEYAZ KOD
1111

1 Nisan 2012 tarihinden itibaren telefon üzerin-

den Renkli Kod Uygulaması bulunan sağlık ku-

rumlarında Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlarda 

(URK) yer alan her bir renkli kod için ayrı ortak 

bir numara belirlenmek suretiyle ulusal düzeyde 

uygulamada ortak bir dil oluşturulmuştur. Beyaz 

Kod için ülke genelinde 1111 kullanılmaktadır.
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Kurumlarda özellikle güvenlik zafiyeti yaşanan noktalarda güvenlik görev-

lisinin bulunmasında fayda bulunmaktadır. Örneğin; yataklı servis girişleri, 

acil servis girişleri, psikiyatri polikliniklerinin bulunduğu alanlar, depo alan-

ları vb. güvenlik hizmetlerinin yer alabileceği alanlardır. 

Genel kullanım alanlarının güvenlik kamerası ile izlenmesi ve bu kayıtların 

en az iki ay süreyle saklanması gerekmektedir. 

    

3. Çevre Düzenlemesi

Kurumların vitrini olması nedeni ile çevre düzenlemesi ayrı bir önem taşı-

maktadır. Çevre düzenlenmesi hastanenin olanakları ve fiziksel şartları dik-

kate alınarak oluşturulmalıdır. 

Çalışanların ve hastaların araçlarını park edebilecekleri otopark alanları 

oluşturulmalıdır. Engelli kişiler için otoparkta alan ayrılmalıdır. Motosiklet 

ve bisikletler için de park alanları düzenlenmelidir. Araç park alanları çizgi-

lerle belirlenmiş olmalı ve araç giriş-çıkışları kontrollü sağlanmalıdır. 

Bahçede oturma alanları bulunmalı, oturma bankları hastaların vakit geçire-

bilecekleri gölgelik alanlarda yer almalıdır.
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4. Tesis Kaynaklı Düşmelerin Önlenmesi

Tesis kaynaklı düşmeler sonucu meydana gelen ölüm, yaralanmalar ve mal 

zararları kurumlara hukuki sorumluluklar yükleyebilmektedir. Tüm bunla-

rın önüne geçmek için; mühendis ve mimarlardan görüş almak; ayrıca geç-

miş bu alandaki tecrübeleri dikkate almak gerekmektedir. 

Hastanenin bütün hizmet alanları (tesis kaynaklı düşmeler açısından) olası 

kaza alanı olarak kabul edilmelidir. Fiziksel mekanlara bu bakış açısı ile ba-

kılmalı ve bina turları kapsamında da bu durum dikkate alınmalıdır. Kalite 

yönetim birimi çalışanları bu anlamda oldukça fazla bilgi birikimine sahip 

olmak zorundadır.

Pek çok hastanedeki merdivenlerin mimarisinin iyi planlanmamış olduğu 

görülmektedir.  Resimde yer alan merdivenler oldukça dar yapılmış. Burada 

düşmeleri önleyebilmek için korkuluklar ile iniş-çıkışı kolaylaştırmak adına 

kaydırmaz bantlar kullanılmıştır. Kaydırmaz bantlar özellikle yaşlı ve yürü-

mekte zorlanan hastaların kaymasını engellemektedir. 
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Özellikle temizlik ve cilalama işlemlerinden sonra ıslak zemin uyarı levha-

larının kullanılması gerekmektedir. Ayrıca koridorlarda engelliler ve yaşlı 

hastalar için tutunma barlarının olması düşmeleri önlemek adına önemlidir. 

Alçak tavan uyarıları bulunmalıdır.  Yukarıdaki resimde bir hastanenin Acil 

Servis girişi görülmektedir. Burada iki blok arasında bir tüp geçit oluşturul-

duğu ve tüp geçitin altında kalan mesafe için alçak tavan uyarısı yapılmış 

olduğu görülmektedir.  Ancak Acil Servis girişi olmasına ve ambulans ya-

naşması gerekiyor olmasına rağmen tünelin oldukça alçak yapılmış olduğu 

ve ambulansın geçmek için zorlandığı görülmektedir. Tüm bu sıkıntıları ön-

lemek adına binalar inşa edilirken iyi bir planlama yapılması gerekmektedir. 

Düşmeleri önlemek için kurumlarda iyi bir aydınlatmanın sağlanması önem 

taşımaktadır. Hem hasta başı aydınlatmaların hem de bahçe aydınlatmaları-

nın iyi yapılmış olması gerekmektedir. 

5. Su, Elektrik Enerjisi ve Medikal Gaz Hizmetlerinin Kesintisiz Olarak 
Verilmesi

Basında zaman zaman “elektrik kesildi, jeneratör devreye girmedi, yoğun ba-

kım hizmetleri verilemedi, hastalar bir başka hastaneye transfer edildi” tarzın-

da haberler yer almaktadır. Bu tarz haberlerin önüne geçmek için kurumlar 

konuya hassasiyet göstermelidirler. Elektrik, su ve medikal gaz sistemlerine 

yönelik hizmetler yeterli teknik bilgiye sahip kişilerce hastane yönetiminin 

gözetiminde yürütülmeli, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulmalıdır. 
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Bu hizmetlerin kesintiye uğraması durumunda, diğer alternatiflerin kullanıl-

mak üzere hazır durumda bekletilmesi gerekmektedir. 

Su kesintisi halinde, alternatif su temin yolları planlanmış olmalıdır. Hasta-

nenin günlük su tüketim kapasitesi dikkate alınarak depo alanları oluşturul-

malıdır. Belediyeyle protokol düzenlenerek anlaşmak suretiyle tankerlerle 

su taşınması veya şehir şebekesine bağlı depoya alternatif bir hat çektiril-

mesi sağlanabilir. Çünkü farklı su depolarının kaynağı aynı olur ise kesinti 

halinde tüm depoların suyu kesilecektir. Dolayısıyla, farklı depolara farklı 

kaynaktan su temini sağlanması yararlı olacaktır.

Hastaneler çoğunlukla yüksek katlı yerler olduğundan bazen belediye şebe-

kesinden gelen su düşük basınç nedeniyle üst katlara çıkmayabilir, bu ne-

denle suyu üst katlara taşıyabilmek amacıyla yedekleri ile birlikte hidrofor 

pompaları olmalıdır.

Elektrik kesintilerinde devreye girmek üzere jeneratörler bulunmalı, hasta-

nenin yatak sayısı ve ihtiyacı göz önünde bulundurularak planlama yapılma-

lıdır.  50 yataklı bir hastane ile 1000 yataklı başka bir hastanenin jeneratör 

ihtiyacı aynı olmayacaktır.  

Jeneratörlerin devreye girme süresi maksimum 25-30 saniye arasında olmalı-

dır. Jeneratörler kapalı bir alanda kurulu olmalı, dışarıdan müdahalelere ma-

ruz kalmamalıdır. Aşağıdaki resimde bir jeneratör dairesi görüntülenmiştir.
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Ayrıca kurumlarda elektrik kesintisi halinde çalışması hayati öneme haiz 

birtakım cihazlar bulunmaktadır; ventilatörler, ameliyat lambaları, anestezi 

cihazları bunlardan birkaç tanesidir. Bu cihazların mutlaka UPS’lere bağlı 

olması gerekmektedir. UPS akülerle çalışan ve önemli cihazların kısa süre-

li elektrik ihtiyacını karşılayan bir sistemdir. En az 30- 40 dakika süre ile 

UPS’ler bu cihazları desteklemelidir. UPS’ler de jeneratörler gibi kapalı ve 

güvenli mekanlarda kurulu olmalı, olası dış etkenlerden korunmalıdır.

Diğer bir önemli konu; medikal gaz sistemleridir. Medikal gaz sistemlerinin 

bakım ve idamesi sürekli takip gerektirmektedir. Merkezi sistem yanı sıra, 

gerektiğinde yedekli çalışacak sistem kurulmalıdır.

Aşağıda yer alan resimde bir oksijen santrali görülmektedir. Mutlaka etra-

fı korkuluklarla çevrilmiş,  yetkililer dışında kimsenin giremeyeceği kapalı 

alanlar olmalıdır. 
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Yedekli oksijen santralinde yer alan oksijen tüplerinin zincirlerle sabitlenmiş 

olması olası kazaları önlemek adına önem taşımaktadır. 

6. Asansörler

Asansörler hastanelerde vazgeçilmez alanlardır. Katlar arasında hastaların 

ve çalışanların taşınmasını sağlayan bu aletlerin güvenli kullanımının sağ-

lanması, sürekli olarak bakımlarının yapılması gerekmektedir. Asansörlerin 

“kullanım uygunluk belgeleri” olmalıdır. Bakım ve onarım sözleşmeleri 

yapılarak aylık olarak ve gerektiğinde bakımlarının yapılması sağlanmalıdır.

Her asansöre mümkünse bir UPS takılmalı, yardım çağrısı olarak telefon 

veya siren butonu kullanılmalıdır. Ameliyattan çıkmış bir hastanın transferi 

sırasında asansörün içerisinde iken elektriğin kesildiği ve jeneratörün devre-

ye girmediği bir tablo istenmedik bir durum olacaktır. Tüm bunları yaşama-

mak için gerekli önlemlerin zamanında alınması gerekmektedir. 

Gerektiğinde engelliler için hosteslik hizmetleri vasıtasıyla yönlendirme ya-

pılmalı, asansörlerde tutunma barları bulunmalıdır. 

7. Havalandırma Sistemi

Merkezi havalandırma sistemi ve klimaların bakım ve kontrolleri yapılma-

lıdır. Özellikle son yıllarda inşa edilen hastanelerde merkezi havalandırma 

sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemler ve kurumda bulunan klimalar, rutin 

bakım ve kontrolleri yapılmaz, uygun aralıklarla filtreleri değiştirilmez ise 
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birer enfeksiyon kaynağına dönüşebilirler. Aynı zamanda yeterli randıman 

sağlanamaz. Merkezi havalandırma sistemlerinde bulunan havalandırma 

filtrelerinin en az 6 ay aralarla değiştirilmesi önerilmektedir. Periyodik ba-

kımların yapıldığına dair kayıtlar tutulmalıdır.

Havalandırma sistemlerinin bakımı ve kontrolleri, eğitimli ve konuya hakim tek-

nik elemanlar tarafından yapılmalıdır. Nasıl ki mekanik aksamların yedekli çalış-

ması esas ise, insan kaynağının da yedekli çalışılmasına dikkat edilmelidir. Tüm 

bu işler sadece bir kişiye bırakılmamalı, birden fazla eleman yetiştirilmelidir.

8. Elektrik Sistemleri

Kurumlarda elektrik sistemlerinin güvenli kullanımına yönelik düzenleme 

yapılmalıdır. SKS, jeneratörler için ruhsat istemektedir. Hastane kuruldu-

ğunda verilen kesin kabul veya geçici kabul belgesi veya sonradan kurulan 

jeneratörler için muayene kabul belgesi “ruhsat” olarak tanımlanmaktadır.

Herhangi bir sorun yaşanmaması için jeneratörlerin günlük kontrolleri, 3-6 

aylık ve yıllık bakımları düzenli olarak yapılmalıdır.
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Hastane trafolarının periyodik bakım ve kontrolleri hastane teknik eleman-

ları veya hizmet sözleşmesi yoluyla sağlanabilmektedir.

Kısa süreli kesintisiz güç sağlayan UPS’lerden beslenecek priz ve cihazlar 

belirlenerek prizlerin doğru kullanımı sağlanmalıdır. Çocuk servislerinde 

prizlerin koruması olmalıdır.

9. Su Depoları

Hastanelerin su ihtiyaçlarını karşılamak için birkaç yol tercih edilmektedir. 

Bazı hastaneler suyu doğrudan şehir şebekesinden temin etmektedirler. Bu 

durumda şehir şebekesinden doğrudan hastanenin bütün katlarına, musluk-

larına su gelmektedir. Bir kısım hastane ise, bünyesinde su deposu bulundur-

makta, şehir şebekesinden gelen su depolara gelmekte ve depolardan hidro-

forlar vasıtasıyla tüm hastaneye verilmektedir. 

Beton yapıdaki su depolarının yüzeyinin kolay temizlenebilir ve sızdırmaz 

malzemeden yapılmış olması gerekmektedir. Bunun için çoğunlukla fayans/

su seramikleri tercih edilmektedir. Su depoları yılda en az bir kez olmak üze-

re hastanenin öngördüğü bir zamanda boşaltılarak temizlenmelidir. 

Depoda bekleyen sudan yılda en az iki kez numune alınarak kimyasal ve 

bakteriyolojik analizleri yapılmak üzere Hıfzısıhha Enstitülerine gönderil-

melidir. Bu inceleme gerek görülmesi halinde daha sık aralarla yapılmalıdır.

Ayrıca klor ölçümleri haftalık periyotlar şeklinde yapılmalıdır.

10. Medikal Gaz Sistemleri

Medikal gaz sistemleri 24 saat esaslı olarak kontrol edilmeli ve periyodik ba-

kımları ihmal edilmemelidir. Medikal gaz sistemleri sadece santralden yöne-

tilmemektedir. Oksijen santralleri, azot protoksit santralleri gibi ana dağıtım 

noktaları bulunmaktadır. Bu ana dağıtım noktalarının da sürekli izlenmesi 

gerekmektedir. Bu alanlara ehil olmayan kişiler yaklaşmamalı, yağlı veya ıs-

lak ellerle bu alanlara girilmemeli ve tüplere dokunulmamalıdır. Eğitim almış 

personelin çalışması sağlanmalıdır. Alanların girişlerine dikkat çekici uyarı 
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levhalarının asılması gerekmektedir. Bu tür önlemler basit gibi görünen an-

cak hayat kurtaran tedbirlerdir.

Yukarıda yer alan resimde Azot Protoksit Santralinden bir görüntü yer al-

maktadır.

Vakum santrali, özellikle yaz aylarında ısının artması nedeni ile sorun ya-

şanabilecek alanlardandır. Bu mevsimde 70-75 derecelere ulaşabilen ortam 

sıcaklıkları klimalar aracılığı ile kontrol altında tutulmalıdır. Yangına karşı 

önlem alınmalıdır

11. Sıkıştırılmış Gaz Konteynırları

Gaz tüpleri olası düşme veya patlama tehlikelerini bertaraf etmek amacı ile 

sabitlenmelidir. Ayrıca kurum tarafından teslim alınan ürünlerin sertifikalı 

yani gazın içeriğinin, muhteviyatının yetkili kuruluşlarca onaylanmış olma-

sına dikkat edilmelidir. 
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Çalışanlar ve diğer personel için uyarı önlemleri içeren afiş, levha ya da ta-

limatlar okunaklı ve dikkat çekici şekilde bu alanlarda bulunmalıdır. Örn; 
Yağlı ellerle yaklaşmayınız. 

Sonuç

Tesis yönetimi, sağlık hizmetlerinin en önemli parçasıdır. Tesisin neredey-

se her gün bakım ve onarıma ihtiyacı bulunmaktadır. Tesis fiziki ve teknik 

ekipmanları ile teknik aksamının sağlam tutulması için periyodik bakım ve 

onarımları yapılmalıdır.

Teknik personelin sürekli olarak eğitim alması sağlanmalıdır. Kurumda ye-

terli teknik işgücü olmaması halinde profesyonel hizmet sözleşmeleri yapı-

larak firmalardan veya uzman kuruluşlardan destek alınabilir.

Bina turları ciddi bir kurumsal komisyon marifetiyle periyodik olarak ya-

pılmalıdır. Tesis yönetimine yöneticilerin aktif katılımı sağlanmalıdır. En 

önemli husus ise; yöneticilerin ve diğer bu işte sorumlu kişilerin sorun çıktı-

ğında çözüme doğru adım atan kişiler değil, sorunlar oluşmadan önce öngö-

rüp çözüme kavuşturacak kişiler olmasıdır.
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e-SKS Akademinin Doğuşu ve Genel Yapısı

Dünyada ve ülkemizde sağlık hizmetlerinde kaliteli hizmet sunumu ile hasta 

ve çalışan güvenliğinin sağlanması giderek daha fazla önem kazanmaktadır. 

Zamanla önemi artan bu hususların ülkemiz sağlık kurum ve kuruluşlarında 

geliştirilmesinde ilk adım, sağlık çalışanlarında bu konuda farkındalık oluş-

turulmasıdır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarımız tarafından konunun öncelen-

mesini sağlamak ve kurumlarımızda güvenlik kültürünü oluşturmak hedef-

lerimiz arasında yer almaktadır.

Ülkemiz sağlık sisteminde hasta ve çalışan güvenliği kültürünün geliş-

tirilmesi için, gerek bireysel gerekse kurumsal bazda sürekli bir dinamizme 

ihtiyaç vardır. Bu sürekliliği yakalama adına e-SKS Akademi önemli bir gö-

rev üstlenecektir. Bu anlamda başta yöneticiler olmak üzere sağlık çalışan-

larının, üniversitelerin sağlık alanında eğitim gören öğrencilerinin hasta ve 

çalışan güvenliği konularında eğitimi, farkındalığı ve güvenliğin bir kültüre 

dönüşümü hayati önem taşımakta olup, e-SKS Akademi de bu düşüncü-

lerle doğmuştur.  e-SKS Akademi, sağlık çalışanları ve sağlık alanıyla ilgili 

bir bölümde öğrenim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde iki eğitim 

portalından oluşmaktadır.
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e-SKS Akademi eğitim portalları aracılığıyla konusunda uzman eğitimcileri-

miz belirlenecek zaman dilimlerinde hedef kitlemizle buluşacaklardır.

e-SKS Akademi’yle, hizmet sunanlar yani çalışanlarımız sürekli kendilerini 

yenileyecek ve geliştirecek, öğrenciler de Sağlıkta Kalite Standartları, Hasta 

ve Çalışan Güvenliği konularında hem kariyerlerine başlamadan önce eğitim 

alacak hem de aldıkları bu eğitimleri kariyerlerini planlamada bir araç olarak 

kullanabileceklerdir.

e-SKS Akademi ile hem zaman, mekan, katılımcı sayısı, hedef kitle açısın-

dan hem de maliyet açısından önemli kazanımlarımız olacağı gibi kulla-

nıcılar açısından erişim kolaylığı, fırsat ve imkan eşitliği, aktif katılım ve 

geri bildirim avantajları ile de etkili ve verimli bir eğitim yönetimi sağla-

nacaktır.

Yapılan eğitimler sonunda sağlık çalışanları ve öğrenciler için başarı değer-

lendirmesi yapılacak olup, değerlendirme ortalaması 70 ve üstü olanlara “Ba-

şarı Belgesi” verilecektir. 
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e-SKS Akademi Eğitim Portalları

Sağlık Çalışanları Öğrenci

Tablo. e-SKS Akademi Hedef Kitlesi

Eğitim Portalı Hedef Kitle

Sağlık Çalışanı Eğitim Portalı

• Sağlık Yöneticileri

• İl Kalite Koordinatörleri

• Kalite Yönetim Direktörleri

• Bölüm Kalite Sorumluları 

• Hekimler

• Hemşireler

• Diğer Sağlık Çalışanları

Öğrenci Eğitim Portalı

• Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi Öğren-
cileri

• Hemşirelik Öğrencileri

• Sağlık İdaresi/Yönetimi Öğrencileri

• Diğer Sağlıkla İlgili Bölüm Öğrencileri

e-SKS Akademi ile Ulaşmak İstediğimiz Hedefler Nelerdir?

 » Sağlıkta kalite düzeyini sürekli arttırmak
 » Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak
 » Dünya’da hızla gelişen ve değişen uygulamalara uyum sağlamak
 » Hedef kitlenin sürekli eğitimini sağlamak
 » Nitelikli sağlık insan gücü yetiştirilmesini sağlamak
 » Mevcut insan gücü kapasitesini artırmak
 » Ortak kalite bakış açısı yakalamak
 » Ulusal düzeyde eşzamanlı eğitim, paylaşım, sinerji ve geribildirim sağ-

lamak
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e-SKS Akademi Eğitimcilerinin Nitelikleri Nelerdir?

Sağlık hizmetlerinde kalite, hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan mem-

nuniyeti, verimlilik, sağlık yönetimi ve benzeri konularda akademisyen ya 

da uygulayıcı olarak gerek teorik gerekse pratik alanda çalışmalar yapmış 

ve/veya görev almış olan, bahsedilen ilgili konu alanları başta olmak üzere 

kendi alanında uzman ve vizyon sahibi kişiler e-SKS Akademinin eğitimci 

profilini oluşturmaktadır. 

e-SKS Akademi Hangi Eğitim Portallarından Oluşmaktadır?

1. Sağlık Çalışanı Eğitim Portalı

Bu eğitim portalı,  genel olarak sağlıkta kalite alanında uygulayıcı ya da yü-

rütücü olarak görev yapan ya da çalışmak isteyenler, yine bu alanda akade-

mik araştırmalar yapan ya da yapmak isteyenler ile sağlıkta kalite alanına 

ilgi duyanlar için hazırlanmıştır. Eğitim programları dönemsel olarak ihtiyaç 

ve taleplere göre değişecek olup, zaman içerisinde programların ve hedef 

kitlenin artırılması planlanmaktadır.

Amacı

İnsan sağlığını odak noktası yaparak sağlık hizmet sunum kalitesini yüksel-

ten, hasta ve çalışan güvenliği bilincine sahip ve dinamik bir yapıda sürekli 

kendini yenileyen sağlık çalışanları yetiştirmek.

Hedefleri

Sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmet sunumuna katkı sağlayan tüm 

kademedeki çalışanların program amacı doğrultusunda yetiştirilerek bilgili 

ve bilinçli bireyler olarak sürekli eğitimlerini sağlamak. 

Ders Programı

Sağlık Çalışanı Eğitim Portalında Sağlıkta Kalite Yönetimi, Sağlıkta Kalite 

Değerlendirmeleri ve Klinik Laboratuvarlarda Kalite Yönetimi Eğitim Prog-

ramları olmak üzere 3 adet Eğitim Programı bulunmaktadır.
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Hedef Kitle

Sağlık Çalışanı Eğitim Portalında yer alan eğitim programlarında belirtilen 

hedef kitle arasından Bakanlık ihtiyaca göre eğitime alınacakları tespit ve 

ilan eder.

Başarı Puanı Hesaplanması ve Başarı Belgesi

Yapılan eğitimler sonunda katılımcılara başarı değerlendirmesi yapılacak 

olup, sınavda klasik ve çoktan seçmeli sorular yer alacaktır. Sınavlarda 70 

puan ve üzeri alanlara Başarı Belgesi verilecektir.

2. Öğrenci Eğitim Portalı

Bu eğitim portalı, genel olarak sağlık hizmetleri sunumunda görev alan üni-

versite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Lisans düzeyinde Tıp, Diş 

Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik (Ebe - Hemşire dahil), Sağlık İşletmeciliği ve 

diğer sağlık ile ilgili alanlarda yükseköğrenim görenler için eğitim programları 

oluşturulacaktır. 

Amacı

Kendi alanları ile ilgili temel eğitimlerini alırken; insan sağlığını odak nok-

tası yaparak sağlık hizmet sunum kalitesini artırmayı kendine amaç edinen, 

hasta ve çalışan güvenliği bilincini öğrenci iken alan ve sürekli kendini yeni-

leyen ve geliştiren öğrenciler yetiştirilmesine katkıda bulunmak. 

Öğrenim Hedefleri

Sağlık alanında lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin program amacı 

doğrultusunda sürekli eğitimlerini sağlayarak bu alanda bilgili ve bilinçli bi-

reyler olarak sağlık sektörüne girmelerini sağlamak.

Hedef Kitle

Sağlık alanında öğrenim gören öğrenciler hedef kitleyi oluşturmakta olup, 

genel akademik not ortalamaları 70 ve üzeri olan (4’lük not sisteminde 2.72 

ve üzeri) öğrenciler başvurabileceklerdir.
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Dersler

Öğrenci Eğitim Portalı, Sağlıkta Kalite Yönetimi Eğitim Programı adı ile baş-

latılacak olup, ilgili hedef gruba eğitim programı web ortamında verilecektir. 

Eğitim Sonu 

Eğitim sonunda örgün olarak çoktan seçmeli merkezi sınav yapılacak olup, 

70 puan ve üstü alan öğrencilere başarı belgesi verilecektir.

Konferanslar ile Özel/Spesifik Eğitimler Vereceğiz!   

Bakanlıkça sağlık çalışanlarının ve toplumun ihtiyaç ve beklentileri dikkate 

alınarak spesifik olarak belirlenmiş konularda alanında uzman eğitimcilerce 

yine belirlenmiş spesifik eğitim gruplarına düzenli olarak her ay interaktif 

olarak canlı konferanslar verilmesi planlanmıştır.

Canlı Konferans sistemi katılımcı profilinin ne olması gerektiği ile ihtiyaç ve 

beklentiler dikkate alınarak Eğitim Kurulunca uygun görülen kişiler eğitim-

lere alınır. 

Eğitim Portallarına ve Konferanslara Nasıl Başvurabilirsiniz?

Sağlık Çalışanı Eğitim Portalı 

Kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarına 

yönelik olarak düzenlenmiştir. Bakanlık, çalışanların ihtiyaç ve beklentileri-

ni dikkate alarak belirleyeceği genel ya da spesifik konular için önceliklen-

dirme yaparak eğitim programı oluşturur ve ilan eder. 

Sağlık çalışanları ilgili programa ilişkin başvuruyu “sağlık çalışanı başvuru 

formunu” doldurarak gerçekleştirilir. Yapılan başvurular arasından eğitim 

programına katılacaklar eğitim kurulunca belirlenir. Belirlenen kişilere kul-

lanıcı adı ve şifreleri verilerek üyelik işlemleri tamamlanır. Gerçekleştirilen 

eğitim programlarına eş-zamanlı (senkronize) olarak katılamayanlar için 

yine Bakanlıkça belirlenen gruplar yukarıda bahsedilen şekilde üyeliklen-
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dirme yapılarak asenkronize modüller aracılığıyla eğitim programını alabi-

leceklerdir.

Öğrenci Eğitim Portalı 

Öğrencilerin mezun olduktan sonra sistem içine doğru ve verimli bir şekilde 

adapte olabilmeleri başta olmak üzere diğer çeşitli ihtiyaçları da karşılamak 

amacıyla sağlık alanında yükseköğrenim kurumlarında eğitim alan genel 

akademik ortalamaları 100 üzerinden 70 ve üzeri (4’lük not sisteminde 2.72 

ve üzeri) olan öğrencilere yönelik olarak hazırlanan eğitim programlarından 

oluşmaktadır.

Öğrencilere yönelik eğitim programına başvuru “öğrenci başvuru formu” 

doldurularak gerçekleştirilir. Yapılan başvurular arasından  eğitim progra-

mına katılacaklar eğitim kurulunca belirlenir. Belirlenen katılımcılara kul-

lanıcı adı ve şifreleri verilerek üyelik işlemleri tamamlanır. Gerçekleştirilen 

eğitim programlarına eş-zamanlı (senkronize) olarak katılamayanlar için 

yine Bakanlıkça belirlenen gruplar yukarıda bahsedilen şekilde üyeliklen-

dirme yapılarak asenkronize modüller aracılığıyla eğitim programını ala-

bileceklerdir.

Canlı Konferans 

Bakanlık tarafından belirlenen spesifik konular üzerine alanında uzman 

ve tanınmış ulusal/uluslararası nitelikteki eğitimciler tarafından Eylül 

2012 tarihinden itibaren her ay düzenli canlı konferanslar verilir. Orta-

lama 60 dk. süren konferanslarda son 10 dk’lık zaman dilimi soru-cevap 

oturumuyla bitirilir. Canlı Konferans katılımcıları başvuru yapanlar ara-

sından eğitim kurulunca   belirlenir. Belirlenen kişilere ilgili konferansa 

ilişkin bir defaya mahsus olmak üzere kullanıcı adı ve şifresi verilerek 

üyelik işlemleri tamamlanır. Her yeni konferansa yeniden başvuru yapıl-

ması gerekmektedir.
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Sistemden Sorunsuz Ders Takibi İçin Teknik Gereksinimler

• Adobe Flash Player (Güncel son sürüm)

• Windows Mediaplayer güncel sürümü

• 2 GB Ram (en az)

• 2 MB İnternet (en az)

• Hoparlör

• Mikrofon 

• Web Kamerası (İsteğe bağlı)

e-SKS Akademiye Nasıl Ulaşabilirsiniz

• Görüş ve Önerileriniz için: bilgi@esksakademi.com 

• Web Sitemizi Ziyaret için: www.esksakademi.saglik.gov.tr & www.esksakademi.com
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Laboratuvarda Analitik Süreçler

Doğru ve zamanında test raporu vermek laboratuvarın sorumluluğundadır. 

Ancak analiz edilen numunelerin alınmasından önce ve sonra birçok prob-

lem ile karşılaşılabilir. Hata kaynaklarının bulunması ve takibi için toplam 

test yapma süreci üç evreye ayrılır. 

 » Preanalitik süreç: Test isteminin yapıldığı andan numunenin cihazda ça-

lışılmasına kadar geçen süredir.

 » Analitik süreç: Cihazdan sonuç üretilinceye kadar geçen süredir.

 » Postanalitik süreç: Testlerin yorumlanması sonrası onaylanması ve test 

raporunun hastanın eline geçmesine kadar geçen süredir.

Laboratuvarda Hata Kavramı

Laboratuvarda hatalar iki başlık altında incelenebilir:

 » Sistematik hata: Analiz sonuçlarını sabit ve belirli bir şekilde etkileyen, 

nedeni bilinen, ölçülebilen hatalardır ve sonucun doğruluğuna etki eder 

(örneğin test sonucunun hep yüksek olmasına neden olur).

 » Rastgele hata: Düzeltilemeyen ve kontrol edilemeyen birçok değişkene 

bağlı hatalardır ve testin tekrarlanabilirliğine etki eder. 
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Laboratuvardaki toplam kalite yönetiminin amacı hataları en aza indirmek-

tir. Bununla birlikte hastanenin tümü dikkate alındığında laboratuvar, en az 

hata yapılan bölüm olarak tanımlanabilir. Çünkü özellikle analitik süreç için 

basamaklar çok iyi tanımlanmıştır. 

Süreçlerin Kontrolü ve Hataların Önlenmesi

Analiz sonucu elde edilen değerler hastanın gerçek değerleri olmayabilir. 

Birçok faktör testlerin sonucu üzerinde bozucu etki yapmaktadır.  Analitik 

süreçteki hata kaynakları cihaz bakımları, internal ve eksternal kalite kontrol 

programları kullanılarak elimine edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’de genel 

olarak tüm laboratuvarlarda internal kalite kontrol programı uygulanmakta 

fakat Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu tutmasından önce eksternal kalite kontrol 

çalışmaları tamamen gönüllülük esasına göre yapılmaktaydı. Bununla bir-

likte her iki kontrol programının da işlevi farklı olduğu için ikisinin birlikte 

kullanılması zorunludur. İnternal kontrol tekrarlanabilirliği gösterir; yani 

aynı hastanın tekrarlayan numunelerinde veya aynı numunenin tekrarlayan 

ölçümlerinde aynı sonuç bulunabiliyor mu? Eksternal kontrol ise doğruluğu 

gösterir; yani bir hastanın numunesi farklı laboratuvarlarda çalışıldığında 

benzer sonuçlar elde edilebiliyor mu? Bir laboratuvar hasta derken diğer la-

boratuvar sağlıklı mı diyor? 

Test sonuçları üzerinde bozucu etki yapan faktörler en fazla preanalitik saf-

hada gözlenmektedir. Bu faktörlerin izlenmesi ve kontrolü oldukça zordur; 

çünkü bu safhadaki işlemlerin çoğu laboratuvar alanı dışında olmaktadır ve 

birçok kişinin koordinasyonunu gerektirmektedir. 

Preanalitik hata kaynakları ikiye ayrılır: 

Preanalitik hata kaynakları ikiye ayrılır

Kontrol edilemeyen faktörler Kontrol edilebilen faktörler
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Kontrol edilemeyen faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 » Yaş

 » Cinsiyet

 » Irk 

 » Çevre 

 » Uzun süreli periyodik değişiklikler

 » Şişmanlık  

Kontrol edilemeyen faktörlerin test sonuçlarına etkisini azaltmak için yaşa, 

cinsiyete, ırka göre referans değerler, numune alma saati, numune alma pos-

türü vb. belirlenmiştir.

Kontrol edilebilen faktörler ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

a. Numunenin alınmasından önce etkili faktörler:

• Hasta ile ilişkili çevresel faktörler

• Hasta ile ilişkili fiziksel faktörler

• Siklik biyolojik varyasyonlar

• Hasta ile ilgili tıbbi durumlar (ilaçlar, uzun yatış süreleri vb.)

• Test isteminin yapılması (eksik giriş)

• Bilgi işlem hatası (çift giriş/hatalı laboratuvar)

• Kimlik belirleme hatası

• Numune tüpü seçimi

• Numune tüpüne hasta kimliğinin tanımlanmaması

Bu evredeki hataların minimize edilmesi amacıyla otomatik tüp barkotlama 

sistemi kullanılarak, tüm numune kaplarının hatasız olarak seçilmesi ve çok 

hızlı barkotlanması, kan alan hemşirenin isminin ve kan alma zamanının 

gerçek zamanında otomasyona girilmesi sağlanabilir. Bu sistemle bankonun 

önünde uzun hasta kuyrukları oluşması da engellenerek hasta memnuniyeti 

artırılabilir. Kan almadan önce yapılan isim kontrolü hataları azaltmakta ba-

sit ve etkili bir önlemdir. 

b. Numunenin alınması esnasında etkili faktörler:

• Venöz stazla kan alınması
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• İnfüzyon yapılan ekstremiteden numune alınması

• Numune alınmasında uygulama hataları (hemoliz vb.)

• Numune alınmasında zamanlama hataları (yetersiz açlık, tokluk vb.)

• Koruyucular

Bu evredeki hatalar tamamen kan alan personelin eğitimiyle ilgili eksiklik-

lerden kaynaklanmaktadır. Hataların azaltılması için kan alma ünitesinde sa-

bit personel uygulamasına geçilmeli, hemşirelerin eğitimi yeterli ve sürekli 

olmalıdır. Hassasiyeti artırmak için reddedilen numunenin o numuneyi ha-

talı alan hemşireye bildirilmesi de biyokimya laboratuvarında tercih edilen 

bir uygulamadır. Servislerde ve polikliniklerde tüp sırasına dikkat ederek, 

özel aparatla (holder) kan alınmasını zorunlu tutmak, hemolizli ve hatalı se-

viyede kan alımının azaltılmasında etkilidir. 

c. Numunenin alınmasından sonra etkili faktörler:

• Uzun transport

• Uygun olmayan koşullarda transport (soğuk zincir)

• Yanlış tasnif

• Numunenin uygun olmayan koşullarda saklanması

• Numunelerin karışması

• Laboratuvarda örneğin analize hazırlığında yapılan hatalar

Bu evredeki hataları azaltmak için numuneler, gidecekleri laboratuvara göre 

hızla ayrılmalı ve eğitimli personel tarafından soğuk zincir kurallarına uyu-

larak transfer edilmelidir. Transfer elemanı da sabit olmalı ve belirli aralık-

larla tekrarlanan eğitimle standardizasyon sağlanmalıdır. Numune, mutlaka 

numune kabul ünitesindeki görevli elemana teslim edilmelidir. Bu uygula-

ma, gerçek numune kabul zamanının otomasyona girilmesini sağladığı gibi 

numune kayıplarını da önler (numunenin görevli elemana teslim edilmemesi 

biyokimya laboratuvarımız için ret nedenidir). Uygun olmayan örneklerin 

reddedilmesi doğru sonuç elde edilmesinde çok önemlidir. Transfer süresinin 

ret seçenekleri arasında olması, numunelerin zamanında laboratuvara ulaş-

tırılması yönünde tüm hastane personelinin azami katılımını sağlamaktadır. 
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Tüp tasnif cihazı kullanılması, toplu gelen numunelerde gerçek zamanında 

numune kabul yapılmasını sağlar (örneğin 600 tüp laboratuvara geldiğinde 

numune kabulü manuel yapılırsa, birinci numune ile sonuncu numunenin 

kabulü arasında bir saat olabilir ve bu otomasyona gecikmiş transport ola-

rak yansır. Oysa numune zamanında teslim edilmiş, fakat numune kabulü 

gecikmiştir).

Neden Analitik Süreç Kontrolü?

Klinisyenin testi istemesinden test sonuçlarını yorumlamalarına kadar bir-

çok basamak ve alt basamağın sistem performansı üzerindeki etkisini göz-

lemlemek için analitik süreç kontrolü gereklidir. Yukarıda anlatılan tüm bu 

düzenlemeler yapıldıktan sonra analitik süreç kontrolü sonucu; 

 » Hataların türünü, 

 » Hataların sayısını, 

 » Hata görülen basamakları,

tespit etmek ve neticede süreçler içinde oluşan hataları azaltmak mümkündür. 

Analitik süreç kontrolü için gerekli veriler; 

 » Reddedilen numunenin dağılım tablosu,

 » Tetkik işlem zamanları istatistiği (zamanında verilmeyen numunelerin 

istatistiği)

 » Analitik izlem tablosu, 

 » Otomasyondan alınan panik değer listesiyle formlara kaydedilen panik 

değer listesi kayıtlarının karşılaştırılması,

ile elde edilebilir. 

Biyokimya laboratuvarında, otomasyonda analitik izlem tablosu oluşturmak 

amacıyla farklı çalışan her bir birim için ve farklı her bir numune türü için 

analitik süreçler tanımlanmıştır. Örneğin; merkez laboratuvarında 08.00-

11.00 saatleri içerisinde alınan biyokimya numuneleri için analiz süreçleri 

otomasyonda şu şekilde belirlenmiştir:
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 » Barkotlama- kan alma süresi 30 dakika

 » Kan alma -numune kabul süresi 45 dakika

 » Kan alma-çalışma, yani analiz süresi 135 dakika 

 » Onay süresi 90 dakika 

 » Sonuç verme saati 13.00

Hastanemizin 2011 Şubat Ayı Raporları

Tüm analitik süreçler için hedef % 3’ün altı olarak belirlenmiştir.  Reddedi-

len numunenin dağılım tablosu incelendiğinde hem bölüm bazında hem de 

toplam olarak hastane bazında oranların çok iyi olduğu görülmektedir. Ret 

oranı başta %10’lar civarındayken şu anda % 0,3’tür.

Tablo. Reddedilen Numunenin Dağılım Tablosu

37 
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Zamanında verilmeyen numunelerin istatistiği liste halinde alınmaktadır. 

“Tetkik İşlem Zamanları İstatistiği Tablo”sundaki oranların daha da iyileş-

tirilmesi amacı ile birtakım tedbirler alınmıştır. Biyokimya ve hormon test-

lerinin geç sonuçlandığı belirlenmiştir. Analitik izlem tablosuna bakılarak 

biyokimya test sonuçlarında gecikme olan basamağın numune kabul - analiz 

süreci olduğu tespit edilmiştir. Analizörde analiz süresi sabit olduğundan ör-

neklerin numune kabul ünitesinde oyalandığı kanaatine varılmıştır. Bunun 

üzerine numune kabul birimine bir eleman takviyesi yapılmış ve bir sant-

rifüj daha eklenmiştir. Analitik izlem tablosuna bakılarak hormonda hangi 

aşamada gecikme olduğu araştırıldığında onay sürelerinin çok uzun olduğu 

gözlenmiş ve onayı hızlandırmak için hormon testlerini onaylayan uzman 

sayısı arttırılmıştır.

Tablo. Tetkik İşlem Zamanları İstatistiği Tablosu

38 

Zamanında verilmeyen numuneler 
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Tablo. Tetkik İşlem Zamanları İstatistiği Analizi

39 Aşağıdaki tabloda poliklinikler için oluşturulmuş analitik izlem tablosu gö-

rülmektedir. İlk sütunda ret sayıları, 2. sütunda barkot basma zamanı-kan 

alma zamanı, 3. sütunda transfer (kan alma -numune kabul zamanı), 4.sü-

tunda analiz (numune kabul zamanı-analiz), 5. sütunda onay (post analitik 

süreç) izlenmektedir.

Genel durum iyi olduğu halde daha iyi olması için birtakım düzenlemelere 

gidilmiştir. Polikliniklerde hastaların kan aldırmak amacıyla bekleme süre-

lerinin kısaltmak için barkot basma- kan alma zamanı 30 dakika olarak be-

lirlenmiştir. Laboratuvara numune transfer periyodu 30 dakikada bir olacak 

şekilde ve yoğun saatler olan 10.00 -12.00 arasında 20 dakikada olacak şekil-

de belirlenmiştir. 
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Tablo. Eskişehir Devlet Hastanesi 01.02.2012 – 29.02.2012 Tarihleri Arasında Poliklinikler  
Analitik İzlem Raporu

40 

Aşağıdaki tabloda servisler için oluşturulmuş analitik izlem yapılmaktadır. 

Bu tabloda 2. sütundaki barkotlama-kan alma zamanı dikkate alınmamakta-

dır. Yani hemşire akşamdan barkot basıp sabah kan alabilir. Gecikmiş trans-

fer oranı belirlenen hedefin altındadır. Eskişehir Devlet Hastanesi birkaç ay 

önce Kadın Doğum Hastanesi ile birleşmiştir. Kadın doğum ve çocuk bölüm-

lerinde diğer bölümlere göre göreceli bir gecikme tespit edildiği için DÖF 

(Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu) gönderilmiştir.

Otomasyondan alınan panik değer listesiyle, formlara kaydedilen panik de-

ğer listesi karşılaştırıldığında, hasta grubuna göre panik değer olarak tanım-

lanması gerekmeyen testler ilgili klinisyenler ile görüşülerek (diyaliz hasta-

larında hep panik değer çıkan üre, kreatinin gibi), panik değer grubundan 

çıkarılmıştır. 40 dakikada bildirebilmek için panik değeri olan testler onay 

için ayrı bir dosyada toplanmış ve tekrarların manuel takip edilmesine karar 

verilmiştir. 
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Tablo. Eskişehir Devlet Hastanesi 01.02.2012 – 29.02.2012 Tarihleri Arasında Servisler  
Analitik İzlem Raporu




