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ÖNSÖZ   

Performans Yönetimi ve Kalite GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından, 14-18 Mart 2011 tarihleri 

arasında Antalya ilinde gerçekleĢtirilen 1. HKS Okulu‟na 81 ilden Ġl Performans ve Kalite Koordi-

natörleri ile Kalite Yönetim Direktörleri olmak üzere toplam 450 kiĢi katılmıĢtır. Ayrıca okulda Ma-

kedonya Sağlık Bakanlığından 4 temsilci ve sahada kalite çalıĢmalarının içerisinde bulunan 

Bakanlığımız çalıĢanları da bulunmuĢlardır.  

Okulda, kalite alanında yeni bir döneme girildiği ve bu yeni dönemde Bakanlığımızın vizyonu, 

bundan sonraki yol haritası ve kalite yönetim direktörlerinin sorumlulukları katılımcılarla paylaĢıl-

mıĢtır. Ayrıca baĢta Hizmet Kalite Standartlarının metodolojisi, standartların hastanelerde nasıl 

uygulanması gerektiği, uygulamalardaki püf noktalar anlatılmıĢtır. Ana ekseninde hizmet kalite 

standartları olan ve geniĢ bir perspektiften olayları irdeleyen toplam 23 sunum, konusunda uz-

man Bakanlık eğitimcilerimiz tarafından katılımcılara aktarılmıĢtır.  

HKS Okulu kalite alanında önemli bir boĢluğu doldurmaktadır. HKS Okulu, hastanelerimizde gü-

venlik kültürünün geliĢtirilmesi, hasta ve çalıĢan güvenliğinin kurumun en öncelikli konusu ve 

ortak değeri olarak kabullenilmesinin sağlanmasına da vesile olmuĢtur.  

Tüm paydaĢlarımıza karĢı duyduğumuz sorumluluğun bir sonucu olarak geldiğimiz noktada bu 

platformda paylaĢılan konuların daha geniĢ kitlelere ulaĢabilmesi için okul programında aktarı-

lan konulara iliĢkin ders notlarının kitaplaĢtırılmasına karar verilmiĢtir. Bu yayının, önümüzdeki gün-

lerde verilecek tüm eğitimlere de alt yapı oluĢturması öngörülmektedir.    

Alanında bir ilk olan bu yayının kalite alanında emek veren çalıĢanların baĢucu kitabı olmasını 

diliyorum. 1. HKS Ders Notları sağlık çalıĢanlarına verilecek eğitimlerde, bu alanda yapılacak 

akademik yayınlarda da faydalı olacaktır.  

Bu yayının hazırlanmasında emeği geçen Bakanlık eğitimcilerine ve Daire BaĢkanlığı çalıĢanla-

rına teĢekkür ediyorum.   

 

Dr. Hasan GÜLER 

                                                                                                               Okul Müdürü 
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HASTANELERDE KALĠTE YÖNETĠMĠ 

1. Genel Bilgiler 

Sağlık Bakanlığı,  hasta güvenliğini, çalıĢan 

güvenliğini,  hasta ve çalıĢan memnuniyetini 

kaliteli sağlık hizmeti sunumu içinde değer-

lendirmektedir.  

Bu açıdan bakıldığında hastanelerde kaliteli 

hizmet sunumu bir hobi veya psikolojik tatmin 

aracı olmayıp, hizmet alanların talep ettiği, 

hizmet sunucularının yerine getirmesi gere-

ken bir zorunluluk olarak karĢımıza çıkmakta-

dır. Ülkemizde 2003 yılında yürürlüğe giren 

sağlıkta dönüĢüm programı ile kaliteli hizmet 

sunumu, hem bir devlet politikası hem de bir 

zorunluluk haline gelmiĢtir. 

Dünyada uygulanan kalite sistemlerine bak-

tığımızda her ülkenin kendine özgü bir kalite 

sisteminin olduğunu görüyoruz. GeliĢtirilen 

programların tamamen veya kısmen devlet 

tarafından veya tamamen devletten ba-

ğımsız kuruluĢlar tarafından geliĢtirilen prog-

ramlar olduğunu görüyoruz. Örneğin Ġngilte-

re, Kanada, Avustralya, Fransa, Tayland, 

Malezya, Dubai, Danimarka, Hollanda, Hin-

distan, Mısır, Polonya, Japonya gibi pek çok 

ülke tamamen ya da kısmen devlet tarafın-

dan geliĢtirilen programları kullanmaktadır. 

Şekil 1. Akreditasyon Programlarının Gelişimi, 1999-2004 

 

Bu gün ülkemiz sağlık kurum ve kuruluĢlarında 

uyguladığımız kalite sistemi Bakanlık tarafın-

dan geliĢtirilen ve uygulanan bir sistem ola-

rak karĢımıza çıkmaktadır. 

Sistemin uygulanmaya baĢlamasıyla öncelik-

le muayene eriĢim ve ilaca eriĢim noktasında 

hızlı bir iyileĢme ve memnuniyet artıĢı gözlem-

lenmiĢtir. Artık hastalarımız beklenti düzeyleri-

ni yükseltmiĢ daha fazlasını talep eder ko-

numa gelmiĢtir. Bu aĢamadan sonra hasta 

rızası, teĢhis ve tedavi sürecine katılım, hasta 

memnuniyeti, hasta güvenliği, çalıĢan gü-

venliği hususlarına özen gösteren hizmet su-

numu istenir duruma gelinmiĢtir. 

Kurumsal açıdan bakıldığında, hizmetin de-

vamının sağlanması,  finansal sürdürülebilirli-

ğin sağlanması, hizmet yarıĢının sürdürülebil-

mesi, çalıĢanların ekonomik kazanımların 

sürdürülebilmesi ve hesap verebilirliğin sağ-

lanması için kaliteli hizmet sunumu kaçınılmaz 

hale gelmiĢtir. 

Ülkemizde uyguladığımız kalite yönetim sis-

temi modelinin hiyerarĢik yapısının sağlık ba-

kanlığı performans yönetimi ve kalite geliĢtir-

me daire baĢkanlığı, il performans ve kalite 
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koordinatörlüğü ve hastane kalite yönetim 

birimleri Ģeklinde olduğunu görüyoruz. 

Şekil 2. Sağlıkta Ulusal Kalite Yapılanması 

 

Hastane içinde ise daha yatay bir yapılan-

manın olduğunu görüyoruz. Her ne kadar 

hastane baĢhekimi ve kalite yönetim direktö-

rü hastane içindeki yapılanmada piramidin 

tepesinde yer alsa da aslında sistemin tüm 

çalıĢanları kapsadığını görmemiz mümkün. 

Burada komiteler ile bölüm kalite sorumluları-

nın rolleri ve etkinlikleri de büyük önem taĢı-

maktadır. 

2. Üst Yönetimin HKS Sürecine Katılması 

Ulusal kalite modelimizde kalite, performans 

ile iliĢkilendirilerek etkinliği ve sürdürülebilirliği 

noktasında büyük avantaj elde edilmiĢtir. 

HKS‟nin kurumsal performansı, yönetici per-

formansını etkiliyor olması, “Hasta ve ÇalıĢan 

Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” 

ve  “Kurumsal Performans ve Kalite Yönerge-

si” gereği bağlayıcı olması, vicdani ve pro-

fesyonel sorumluluk ve hesap verebilirlik açı-

sından büyük önem taĢıması nedeniyle sağlık 

yöneticileri ve çalıĢanları tarafından sahiple-

nilmesini zorunlu kılmıĢtır. 

3. Kalite Yönetim Direktörü 

Kalite yönetim direktörü kalite yönetim siste-

mi içinde kilit role sahiptir. BaĢhekimin belirle-

diği bir çalıĢan valiliğin teklifi bakanlığın onayı 

ile kalite yönetim direktörü olarak görevlendi-

rilir. Kalite yönetim direktörü, kalite yönetim 

biriminden ve kurumdaki tüm süreçlerden 

sorumludur.  

Kalite yönetim direktörü; HKS uygulamalarını 

yürütmek kurum kalite hedeflerini gerçekleĢti-

rebilmek ve gerekli koordinasyon görevini 

layıkıyla yapabilmek için iletiĢim tekniklerini 

ileri düzeyde kullanmak, çalıĢma alanıyla ilgili 

konulara hakim olmak, takip etmek ve so-

nuçlandırmak hususunda yeterli ve hünerli 

olmalıdır.  

4. Kalite Yönetim Birimi 

Bölüm kalite sorumlularının çalıĢmalarının 

koordinasyonu, anket sonuçlarının değer-

lendirilmesi, doküman yönetimi, bölüm he-

deflerine yönelik analiz sonuçlarının değer-

lendirilmesi, hizmet sunumuna yönelik istatisti-

ki bilgilerin değerlendirilmesi, öz değerlen-

dirme sürecinin yönetimi ve düzeltici önleyici 

faaliyet sürecinin yönetimi, kalite yönetim 

biriminin sorumluluğundadır. Bu görevleri 

yerine getirebilmesi için personel, altyapı, 

donanım ve eğitim gibi tüm gereksinimleri 

karĢılanmıĢ sağlam bir yapıya sahip olması 

gerekir.  
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5. Bölüm Kalite Sorumluları 

Bölümler; hizmetin verildiği ve hizmet kalite 

standartlarının uygulanacağı uygulama 

alanlarıdır. Hizmetin verildiği bölümlerde hiz-

met kalite standartlarının uygulanmasından 

sorumlu kiĢiler de bölüm kalite sorumlularıdır. 

Görevlerinin önemi gereğince bölüm kalite 

sorumluları,  doğru kiĢiler arasından seçilmeli, 

mutlaka yardımcıları olmalı ve görevlendiril-

meleri baĢhekim tarafından yapılmalıdır. 

Bölüm kalite sorumluları; bölümleriyle ilgili 

HKS‟yi uygulamak, eğitim ihtiyaçlarını KYB‟ye 

bildirmek, bölüm hedeflerinin belirlenmesi 

için yapılan çalıĢmalara katılmak, bölüm 

hedeflerine iliĢkin analizleri kalite yönetim 

birimine bildirmek gibi önemli görevleri yerine 

getirirler.  

6. Komiteler  

Hizmet kalite standartları kapsamında tanım-

lanan komiteler, yine HKS kapsamında çer-

çevesi çizilen çalıĢma alanlarıyla ilgili görevle-

ri yerine getirmek üzere kalite yönetim direk-

törünün teklifi, baĢhekimin onayıyla kurulurlar. 

Komiteler faaliyetlerini kalite yönetim direktö-

rünün koordinasyonunda yürütmekle birlikte 

bağımsız birer organ gibi çalıĢırlar. 

Şekil 3. Komite Faaliyet Döngüsü 

 

Görev alanlarıyla ilgili faaliyetler KYB tarafın-

dan komiteye iletildikten sonra komiteler, 

görev alanına giren faaliyetlerle ilgili bir plan 

hazırlar ve plan doğrultusunda faaliyetlerini 

yürütürler. Faaliyetlerin gözden geçirilmesi 

amacıyla belirli aralıklarla toplantılar düzen-

leyerek gerektiğinde düzeltici-önleyici faali-

yetleri baĢlatabilirler, olay bildirimine iliĢkin 

analiz sonuçlarını ve yapılan faaliyetlerle ilgili 

belgeleri kalite yönetim birimine gönderirler.  

7. Eğitim Komitesi 

Hizmet kalite standartları temelinde hizmet içi 

eğitimleri planlamak ve organize etmek, 

bölümlerden gelen eğitim taleplerini değer-

lendirmek, çalıĢanların uyum eğitimlerini 

planlamak, hastalara yönelik eğitimleri koor-

dine etmek ve özellikle eğitim planlarında 

göz ardı edildiği düĢünülen hekimleri de kap-

sayacak Ģekilde tüm bölüm çalıĢanlarına 

yönelik eğitim faaliyetleriyle ilgili süreçleri 

yönetmekle yükümlüdürler. Eğitim faaliyetle-

rinin istenen düzeye ulaĢtırılamadığı kurum-

larda hizmet kalite standartlarının uygulan-
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ma düzeyini istenen düzeye çıkarmak ta 

mümkün değildir. Bu nedenle eğitim komite-

sinin görevi tüm hizmetleri kapsayan ve etki-

leyen çok önemli bir görevdir. 

8. Bina Turları 

Hastanelerde kalite yönetim faaliyetlerinin 

baĢarıya ulaĢması,  bina turlarının baĢarılı bir 

Ģekilde yapılması ile büyük ölçüde iliĢkilidir. 

Hastanedeki fiziksel durum ve iĢleyiĢ ile ilgili 

aksaklıkları tespit emek amacıyla üçer aylık 

periyotlarda yapılan bina turları tıbbi, idari ve 

hemĢirelik hizmetleri yöneticilerinden birer 

temsilci, kalite yönetim direktörü ve teknik 

iĢler sorumlusunun yer aldığı bir ekip tarafın-

dan yapılır. Bina turlarında görev alacak 

olan ekip üyelerinin sorumluluklarını yerine 

getirebilecekleri Ģekilde yetkileri de kullanabi-

lecek olan çalıĢanlar arasından seçilmesi de 

büyük önem taĢımaktadır. 

Şekil 4. Bina Turları 

 

 

 

9. Öz Değerlendirmeler  

Daire BaĢkanlığı tarafından yapılacak olan 

merkezi değerlendirmeler öncesi yapılan öz 

değerlendirmeler,  baĢta kalite yönetim di-

rektörü olmak üzere hastane üst yönetimine 

önemli bilgiler ve uygunsuzlukları düzeltmek 

için önemli fırsatlar verir. Öz değerlendirme-

lerde bakıĢ açısı kesinlikle eksiklikleri ve uy-

gunsuzlukları ortaya çıkarmaya yönelik olma-

lıdır.  

Şekil 5. Öz Değerlendirmeler 

 

Öz değerlendirmede yer alan ekip üyeleri 

empati yaparak merkezi değerlendirmede 

görev alan değerlendiricilerin yerine kendini 

koymalıdır. Öz Değerlendirmede ne kadar 

çok eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilirse 

yapılacak olan düzeltici önleyici faaliyetler 

nedeniyle merkezi değerlendirmede o kadar 

az uygunsuzluk tespit edilecektir. 

Sonuç olarak hastanelerde kalite yönetimi 

ciddi bilgi birikimi, özverili çalıĢma ve bu 

alanda çalıĢma arzusu gerektiren bir hizmet 

alanıdır. Bu alanda yapacağımız çalıĢmalar 
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sonucunda daha nitelikli sağlık hizmeti su-

numuna zemin hazırlanacağı, hasta güven-

liği ve çalıĢan güvenliğinin daha yüksek dü-

zeyde sağlanacağı, hasta memnuniyetinin 

daha yüksek seviyelere çıkacağı muhakkak-

tır.  Bu nedenle bu çalıĢmalar içinde yer al-

mak ve rollerimizi en üst düzeyde yerine ge-

tirmek en önde gelen görevlerimiz arasında 

olduğu unutulmalıdır. 
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HASTA GÜVENLĠĞĠNĠN HUKUKĠ 

BOYUTU 

1. Hastanın Rızasının Alınması 

Ġnsan niçin hastaneye baĢvurur? 

Beklentisi nedir? 

Sadece sağlıkta mı bilgilendirme var? 

Satın aldığımız her türlü mal ve hizmet hakkın-

da bilgilendirme ihtiyacı duyarız. Edindiğimiz 

bilgiler, aldığımız mal veya hizmeti doğru kul-

lanma noktasında bize ıĢık tutar. Sonrasında 

doğabilecek olumsuz durumlar hakkında bilgi 

sahibi olmak hem hukuki hem ekonomik hem 

de sağlık açısından önem arz eder. 

Sağlık hizmeti alınması sırasında, hasta ve ya-

kınlarının bilgilendirilmesi, tedavi esnasında ve 

sonrasında oluĢabilecek her türlü durumdan 

haberdar olması, doktor–hasta iliĢkisinde gü-

ven ortamının oluĢması açısından önemlidir. 

2. Hasta Rızası 

Şekil 6.Hastanın Rızasının Alınması Süreci 

      

 

3. Bilgilendirme  

Hastanın bilgilendirilmesi; 

a) Hastalığın seyri   

b) TeĢhis ve uygulanacak tedavi yön-

temleri 

c)  Faydaları ve muhtemel riskleri 

d)  Tedavinin kabul edilmemesi halinde 

ortaya çıkabilecek muhtemel sonuç-

lar 

e) Öngörülemeyen acil durumlarda 

önerilen tedavinin dıĢına çıkma 

f)  Tedavi veya müdahalenin nerede, 

ne zaman ve kim tarafından yapıla-

cağı 

g)  Tıbbi müdahale öncesinde, sırasında 

ve sonrasında hastadan beklentilerin 

neler olduğu   

konularında aydınlatılmasıdır. 

4. Bilgilendirme Nasıl Yapılmalıdır? 

a) Basit ve sade bir anlatımla 

b) Mümkün olduğunca tıbbi terimler kul-

lanılmadan 

c)  Tereddüt ve Ģüpheye yer bırakma-

yacak biçimde 

d)  Hastanın ruhsal durumuna uygun ve 

nazik bir  anlatımla, 

bilgilendirme yapılmalıdır. 

5. Nereye Kadar Bilgilendirme Yapılır? 

 Hastanın kararını etkileyebilecek her 

Ģey genel hatlarıyla hastaya anlatıl-

malıdır. 

 Detaylı bilgilendirme sadece hasta-

nın talebi üzerine olmalıdır.  
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6. Bilgilendirmede Altın Kurallar 

 Zamanında ve Yeterli Bilgi Aktarma  

 Etkili ve Sürekli ĠletiĢim  

 Benimsemek  

7. Kim Bilgilendirilir? 

 Hasta 

 Küçük veya kısıtlı hasta bakımından 

velisi veya vasi  

8. Kim Bilgilendirmelidir? 

 Temel olarak her hastaya özel bilgi-

lendirme yapılmalıdır. 

 Bilgilendirme yapılmasında sorumlu-

luk müdahale/tedaviyi uygulayacak 

personele aittir. 

9. Rızanın ġekli 

 Rıza herhangi bir Ģekle bağlı değildir.  

 Ancak ispat kolaylığı bakımından rıza 

yazılı olmalıdır. 

 Bilgilendirmenin yapıldığını ispat yü-

kümlülüğü sağlık çalıĢanındadır. 

10. Hukuken Kabul Görmeyen Rızalar 

 Bilgilendirme yapılmadan alınan rıza-

lar 

 Etik ilkelere ve yasalara aykırı olarak 

alınan rızalar 

 Ötenazi için verilen rızalar 

11. Bilgilendirmenin Aranmadığı Durum-

lar 

 Hastanın manevi yapısı üzerinde fe-

na tesir yapması halinde teĢhis sakla-

nabilir 

 Hastanın, sağlık durumu hakkında 

kendisine veya yakınlarına bilgi veril-

memesini istemesi 

 Acil durumlar 

 Ölmek üzere olan hastanın acısını 

dindirmek için yapılan iĢlemler 

12. Bilgilendirme Yeter Mi? 

Hastadan rıza alınmıĢ olması, tıbbi uygulama 

hatalarına karĢı personelin hukuki sorumlulu-

ğunu ortadan kaldırmaz. 

13. Bilgilendirmede Püf Noktalar 

 Hastaya yapılacak her tıbbi müda-

hale ve tedavi için ayrı rıza alınmalı-

dır. 

 Genel rıza almak geçerli değildir. 

 Formlar Sistematik hazırlanmalıdır. 

14. Rıza Formunda Neler Olmalı 

AĢağıdaki ifadeler bulunmalıdır: 

 Alternatif tedavi yöntemlerini ve bun-

ların risklerini biliyorum.  

 Müdahalenin risk ve yan etkilerini bili-

yorum.  

 BaĢarı olasılığını biliyorum.  

 Tedavi olmadığımda ne olabileceği-

ni biliyorum.  

 Bana söylenenlerin tümünü anladım.  

 Doktorum tüm sorularımı cevapladı. 

 AydınlatılmıĢ onam formunun anla-

mını biliyorum.  

 Bana müdahale yapacak kiĢileri bili-

yorum.  

 Kendi özgür irademle karar veriyo-

rum. 
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 Bu müdahaleyi kabul etmeme yada 

istediğim zaman vazgeçme hakkı-

mın olduğunu biliyorum. 

Ayrıca; 

 Form 2 sayfayı geçmemelidir. 

 Spesifik durumlar için boĢluk bırakıl-

malıdır. 

15. Formlar Nasıl Yürürlüğe Girmeli? 

 Ġlgili Uzmanlar Hazırlamalı  

 Kalite direktörü kontrol etmeli  

 BaĢhekim onaylamalı  

16. Yargı Kararları 

Yargıtay 4. HD 

“Tıbbi müdahaleler kiĢinin sağlığını, vücut 

bütünlüğünü ilgilendirdiği, muhtemel tehlike-

leri meydana getirici nitelikte olduğu için 

bunların gerçekleĢtirilmesine karar vermek 

yetkisi hekime değil müdahalelere maruz 

kalacak kiĢiye(Hastaya) aittir.” 

“Davalı hekim aydınlatma görevini yerine 

getirdiğini, bütün veri ve sonuçları tıp bilimi-

ne uygun olarak davacının anlayacağı bi-

çimde bildirdiğini iddia ve ispat edemediği-

ne göre meydana gelen TCK‟da da mayu-

biyet olarak nitelendirilen zararlı sonuçtan 

sorumludur.” 

Gerçekte de doktor hastasına uygun teda-

viyi tavsiye etmek ve gerekli her türlü tedbir-

leri düĢünüp, alarak iĢi yapmak ve tamam-

lamak zorundadır. Özellikle müdahale sıra-

sında ameliyat tekniğinin, halin icaplarının 

gerektirdiği bütün önlemleri almalı ve onun 

rızasını muhakkak surette almalıdır. Ameliya-

tın rizikoları; muhtemel hasıl olacak sonuç ve 

komplikasyonlar hakkında yeterli derecede 

davacının aydınlatıldığı ona rağmen ameli-

yata bilerek rıza gösterdiği davalı tarafından 

savunulmamıĢ ve kanıtlanamamıĢtır. 

 

17. Bilgilendirmenin Sonuçları 

 Hasta ile iletiĢimi güçlendirir. 

 Hasta ile paylaĢımı arttırır. 

 Hasta ile sorumlulukların paylaĢılması-

nı sağlar. 

 Hastanın tepkisini azaltır ve fiziksel 

Ģiddeti önlemede en etkili araçtır. 

 Hukuki sorumluluktan kurtarır. 

 VatandaĢın gözünde sağlık personeli 

algısını değiĢtirerek  mesleki prestij ka-

zandırır. 
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HKS ĠLE ĠLĠġKĠLĠ MEVZUATLAR 

HKS Ġle ĠliĢkili 3 ayrı Mevzuat: 

a) Hasta ve ÇalıĢan Güvenliği Yönet-

meliği 

b) Özel Hastanelerin Puanlandırılması 

Yönergesi 

c) Hizmet Kalite Standartları Eğitim Yö-

nergesi 

 

A. Hasta Ve ÇalıĢan Güvenliği Yönetmeliği 

 Çerçeve Yönetmelik yayımlandı. 

 „Sağlık Kurum Ve KuruluĢlarında Has-

ta Ve ÇalıĢan Güvenliğinin Sağlan-

ması Ve Korunmasına ĠliĢkin Usul Ve 

Esaslar Hakkında Tebliğ‟ yürürlükten 

kalktı. 

  Yönetmeliğin ana dayanağı HKS‟dir. 

 

Hasta Ve ÇalıĢan Güvenliği Yönetmeliğinin 

Amacı 

Tüm sağlık kurumlarında; 

 Hasta ve çalıĢan güvenliği için gü-

venli hizmet sunumu ve güvenli bir or-

tam sağlanması,  

 Hizmet sunumunda kalitenin artırıl-

ması,  

 Hasta ve çalıĢanlar için muhtemel 

risklerin belirlenmesi,  

 Bu risklerin giderilmesi için uygun yön-

tem ve tekniklerin belirlenmesi 

 Hizmet içi eğitimler ile güvenli hizmet 

sunumu ve güvenli çalıĢma ortamının 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. 

 

Yönetmelik Kimleri Kapsar? 

Kamu, üniversite ve özel sektör 2. ve 3. ba-

samak sağlık kurumlarını kapsar. 

 

Hasta Güvenliği Uygulamaları 

 Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması 

ve doğrulanması, 

 Hastaya uygulanacak giriĢimsel iĢ-

lemler için hastanın rızasının alınması, 

 Sağlık hizmeti sunumunda iletiĢim gü-

venliğinin sağlanması, 

 Ġlaç güvenliğinin sağlanması, 

 Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon 

güvenliğinin sağlanması, 

 Cerrahi güvenliğin sağlanması, 

 Hasta düĢmelerinin önlenmesi 

 Radyasyon güvenliğinin sağlanması, 

 Engelli hastalara yönelik düzenleme-

lerin yapılması,  

 

ÇalıĢan Güvenliği Uygulamaları 

 ÇalıĢan güvenliği programının hazır-

lanması, 

 ÇalıĢanlara yönelik sağlık taramaları-

nın yapılması, 

 Engelli çalıĢanlara yönelik düzenle-

melerin yapılması, 

 ÇalıĢanların kiĢisel koruyucu önlemleri 

almasının sağlanması, 

 ÇalıĢanlara yönelik fiziksel saldırıların 

önlenmesine yönelik düzenleme ya-

pılması, 
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Hasta ve ÇalıĢan Güvenliği Ortak Uygula-

maları 

 Enfeksiyon güvenliği 

 Laboratuvar güvenliği  

 Renkli kod uygulamaları 

 Güvenlik raporlama sistemi  

 Hasta ve çalıĢan güvenliği eğitimleri 

 Hasta ve çalıĢan güvenliği komitele-

rinin kurulması 

 Radyasyon güvenliği ile ilgili olarak; 

tanı ve tedavi amaçlı radyoaktif 

madde kullanılan alanlarda koruyu-

cu önlemlerin alınması, 

Yönetmelikte yer alan usul ve esasların uygu-

lanmasından kurumların en üst yöneticisi 

sorumludur. 

 

Değerlendirme 

Tüm kurumlar; yılda bir kez, BaĢkanlık değer-

lendiricileri tarafından değerlendirilir. 

Hizmet Kalite Standartlarından BaĢkanlıkça 

belirlenecek bölümlerde değerlendirme 

yapılabilir. Kurumlar, değerlendirilen bölüm-

lerde yer alan hasta ve çalıĢan güvenliği ile 

ilgili standartlardan 100 üzerinden en az 80 

puan almalıdır. Bakanlık bu puanı artırabilir. 

HKS‟de “H”, “Ç” ve “G” olarak kodlanan 

standartlar değerlendirilir. 

 

Netice olarak; 

HKS, Ülkemizdeki tüm kamu, üniversite ve 

özel kurumların odağına yerleĢmektedir. 

 

B. Özel Hastanelerin Puanlandırılması Yöner-

gesi 

Kapsam: 

Yönerge SGK ile tüm branĢlarda sözleĢme 

imzalayan Özel Hastaneleri kapsar. 

SGK tarafından Özel Hastaneler için yapılan 

Puanlandırma çalıĢması hastanelerin alabi-

leceği ilave ücret miktarını belirlemektedir. 

                         %30                  %70 

Tablo 1. Puanlandırma Parametreleri 

PARAMETRE PUAN 

Hizmet Kalite Standardı  150 

Hasta Hakları, Hasta ve ÇalıĢan 

Güvenliği  
100 

Hastane Hizmet Dilim Endeksi  550 

Kapasite 100 

ÇalıĢan Hakları ve Hukuki Sorumlu-

luklar  
100 

Her yıl Ekim ayı baz alınarak hastane mesul 

müdürü/baĢhekimi tarafından öz değerlen-

dirme yapılır.  

Sağlık Bakanlığınca tespit edilen HKS puanı-

nın hastane tarafından beyan edilen HKS 

puanından % 10 veya daha fazla oranda 

eksik olması halinde hizmet kalite standardı 

faktörü 0 (sıfır) puan olarak kabul edilmekte-

dir. 

 

Özel Hastaneler Merkezi Değerlendirmesin-

de (01 Haziran-02 Temmuz 2010) Değerlen-

dirme Yapılan Bölümler: 
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1. Klinik 

2. Ameliyathane 

3. Eczane 

4. Hasta Kayıtları ve Dosyası 

5. Depolar 

6. Hasta ve ÇalıĢan Güvenliği 

Tablo 2. Özel Hastane Merkezi Değerlendirme 

İstatistikleri (01 Haziran-02 Temmuz 2010) 

PARAMETRE SAYI 

Değerlendirme Yapılan Ġl 63 

Değerlendirilen Hastane 388 

Değerlendirmeye Katılan Değerlen-

dirici 
127 

Değerlendirmeye Katılan Ekip 41 

Değerlendirme Yapılan ĠĢ Günü 29 

 

C. Hizmet Kalite Standartları Eğitim Yönergesi 

Amaç 

Bu Yönergenin amacı, sağlık kurum ve kuru-

luĢlarında performans ve kalite alanında 

çalıĢan personele hizmet kalite standartları 

eğitimi verilmesidir. 

Kapsam 

Bu yönerge, kamu, üniversite ve özel sağlık 

kurum ve kuruluĢlarında performans ve kalite 

alanında çalıĢan personelin hizmet kalite 

standartları çerçevesinde eğitime tabi tu-

tulmasını kapsar. 

BaĢvuru KoĢulları 

 En az iki yıllık yüksek okul mezunu olan 

personel baĢvurabilir. 

 BaĢkanlıkça ilan edilen dönemlerde 

baĢvuru formu doldurularak baĢvuru 

yapılır. 

Şekil 7. Eğitim Programı 

 

Tablo 3. Değerlendirici Adayı Karnesi 

 Değerlendirme Kriterleri Puan 

1 Değerlendirici usul ve esasla-

rına uyum 

 

2 Ekip ile uyum  

3 HKS Bilgisi  

4 Değerlendirme sürecinde 

hastane çalıĢanları ile iletiĢimi 

 

5 Tutum ve DavranıĢları  

6 Sorumluluk Duygusu  

7 Tarafsızlığı  

8 Genel Kanaat  

 Toplam Puan  

 (Toplam Puan/32)*100  

Ekip Liderinin Genel GörüĢleri 

 

5 merkezi değerlendirmeye katılan ve eğitim 

sonunda yapılan sınavdan en az 80 puan 

alan adaylar değerlendirici olmaya hak ka-

zanırlar. 
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SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALĠTE 

YÖNERGESĠ 

1. Kimin Ġçin Kalite? 

Sağlık hizmetlerinde kalite; 

Hem sağlık hizmeti alanlar hem de sağlık 

hizmeti verenler içindir. 

 

2. Sağlık Hizmeti Nasıl Olmalı? 

Sağlık Hizmetleri; 

 Hakkaniyetli, 

 Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, 

 Kolay eriĢilebilir, 

 Verimli, 

 Kaliteli,  

 Etkin  

Ģekilde sunulmalıdır.  

3. Kurumsal Performans Uygulamasının 

Amacı 

 Sağlık hizmetlerinin iyileĢtirilmesi,  

  Kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunu-

munun sağlanması            

 Hizmet sunum Ģartlarının belirlenmesi,  

 Halkın görüĢlerinin bu sürece yansıtıl-

masını 

    Sağlamaktır. 

 

4. Yönergenin Kapsamı 

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi; Ba-

kanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak 

sağlık kurumlarını (Entegre Ġlçe hastaneleri 

Hariç) ve Ġl Sağlık Müdürlüklerini kapsar. 

Bakanlığımıza bağlı 

 500 Hastanede, 

 117 Ağız ve diĢ sağlığı merkezinde, 

 112 Acil sağlık Hizmetleri Biriminde 

Uygulanmaktadır. 

 

5. Kurumsal Performans Katsayısının Et-

kisi 

Hastane gelirleri; 

a. % 40 – 80 kurum ihtiyaçları 

b. % 20 Hazine, SHÇEK, merkez payı 

c. % 0 – 40 Personele Dağıtılabilecek Ek 

Ödeme Miktarı  

Olarak ayrılır.  

 

Şekil 8. Kurumsal Performans Katsayısının Etkisi 
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Şekil 9. Karar Alınabilecek Tutar için Örnek He-

saplama 

 

 

6. Ġl Performans ve Kalite 

Koordinatörlüğü 

 Ġldeki performans ve kalite uygu-

lamalarını koordine etmek, izle-

mek ve değerlendirmek amacıy-

la kurulur. 

 Koordinatörlük, ildeki kalite yöne-

tim direktörleri ile üç ayda bir kez 

toplantı yapar. Bu toplantıda; öz 

değerlendirme sonuçları, HKS‟ye 

yönelik iyi uygulamalar, HKS çer-

çevesinde yapılacak eğitimler, 

direktörlerin görüĢ ve önerileri 

paylaĢılır. 

 Kurumları HKS çerçevesinde yılda 

2 kez değerlendirir. 

 Ġldeki PERFORMANSA DAYALI EK 

ÖDEME SĠSTEMĠNĠ takip eder ve 

gerektiğinde istatistikleri Bakanlı-

ğa ulaĢtırır. 

 Anket çalıĢmalarını koordine 

eder, gerektiğinde anketleri ya-

par veya yaptırır. 

 HKS uygulamaları ile hasta ve ça-

lıĢan güvenliği uygulamalarının 

geliĢtirilmesi için çalıĢmalar yapar. 

 Değerlendiricilere gerekli desteği 

sağlar. 

 Ġldeki kurumların değerlendirme 

verilerini Kurumsal Kalite Sistemine 

girer. 

7. Kalite Yönetim Birimi 

 Üst yönetimin belirlediği bir çalı-

Ģan, Valiliğin teklifi Bakanlığın 

onayı ile Kalite Yönetim Direktörü 

olarak görevlendirilir.  

 Kalite Yönetim Direktörü kalite 

yönetim biriminin sorumlusudur. 

 Kalite Yönetim Direktörü; Hasta 

Güvenliği, ÇalıĢan Güvenliği, En-

feksiyon Kontrol, Tesis Güvenliği 

ve Eğitim Komitelerinin doğal 

üyesidir. 
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Şekil 10. Kurumsal Performans Katsayısının (KPK) 

Hesaplanması 

 

 

Şekil 11. Kurumsal Performans Katsayısı (KPK) 

Parametrelerinin Oransal Ağırlıkları 

 

Tablo 4. KPK Parametreleri ve Hesaplanması 

HASTANE 

PARAMETRELE

RĠ 

DEĞERLENDĠR-

MEYĠ YAPAN 

UYGULAM

A 

PERĠYODU 

SONUÇ 

(KATSAY

I) 

Hizmet Kalite 

Standartları 

Ġl Performans 

ve Kal. Koor. 

Bakanlık De-

ğerlendiricileri 

6 ayda 1 0,65-1 

Memnuniyet 

Ölçümü 

Hastane 

Ġl Perf.ve Kal 

Koor. 

Bakanlık 

Her ay 0-1 

Ġndikatör 

Takibi 
Bakanlık Her ay 0-1 

 

8. HKS Değerlendirme 

 Bakanlıkça; bölümlerin ilan edil-

mesi halinde sadece ilan edilen 

bölümlerde değerlendirme yapı-

lır. 

 Hizmet Kalite Katsayısı sadece 

belirlenen Bölümlerdeki puanla-

maya göre belirlenir. 

 Değerlendirmenin BaĢkanlıkça 

yapılması veya yaptırılması esas-

tır. 

 BaĢkanlık, bir sonraki dönemin ilk 

ayının 25 inci gününün sonuna 

kadar, değerlendirme yapabilir 

 

9. Ġndikatör Takibi 

 Veri izleme indikatörleri seti içinde yer 

alan her bir indikatörün belirlenen 

esaslar çerçevesinde katsayısı he-

saplanır. 

 Kurumların veri izleme katsayıları BaĢ-

kanlık tarafından ilan edilir.  
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Tablo 5. İndikatör Takibi Parametreleri ve 

Puansal Ağırlıkları 

 

10. Ġstisnalar 

 Değerlendirmelerde, gerekçeleri be-

lirtilmek kaydıyla HKS‟de yer alan bö-

lüm ve/veya standartlar değerlen-

dirme dıĢı bırakılabilir 

 Hizmet Kalite Katsayısının (0,65)’in al-

tında olması durumunda  Hizmet Kali-

te Katsayısı (0,65) olarak esas alınır. 

 Sağlık hizmeti sunumuna yeni baĢla-

yan kurumlarda; içinde bulunulan 

dönem ve sonraki iki dönem için ku-

rumsal performans katsayısı (1) olarak 

kabul edilir.  

 Sağlık hizmetlerinin bir baĢka hizmet 

binasında verilmeye baĢlanması du-

rumunda bir sonraki dönem için ku-

rumsal performans katsayısı (1) olarak 

kabul edilir. 

 Entegre ilçe hastanesi iken statüsü 

değiĢen kurumların içinde bulunulan 

dönem ve bir sonraki dönem için ku-

rumsal performans katsayısı (1) olarak 

kabul edilir. 

 Yangın, sel, deprem gibi doğal afet-

lere maruz kalan kurumlarda içinde 

bulunulan dönem ve bir sonraki dö-

nem kurumsal performans katsayısı 

(1) olarak kabul edilir. 

 Bakanlık ve Üniversite tarafından bir-

likte sağlık hizmeti sunulan kurumlar-

da, birlikte kullanımın baĢladığı tarih-

ten itibaren içinde bulunulan dönem 

ve sonraki iki dönem için kurumsal 

performans katsayısı (1) kabul edilir.  

 

11. Kurumsal Performans Katsayısının 

Tespiti 

 En geç bir sonraki dönemin ilk ayının 

son gününe kadar tespit edilir. 

 BaĢhekim, baĢhekim yardımcısı, has-

tane müdürü, baĢhemĢire ve kalite 

yönetim direktörü tarafından katsayı 

tutanakla tespit edilir. 

 

12. Finansal Değerlendirme Katsayısı 

 Her ay için hesaplanır. 

 Aylık Kurumsal Performans Katsayısı = 

(Kurumsal Performans Katsayısı – Fi-

nansal Değerlendirme Katsayısı) 

 Aylık kurumsal performans katsayısı, 

kurumların Yönetmelik uyarınca da-

ğıtılabilecek ek ödeme tutarının belir-

lenmesinde kullanılır. 

PARAMETRE PUAN 

Performans Yönetimi Bilgi 

Sistemine (PYBS) Veri Gön-

derimi 

(0,5) puan 

Sağlık Nete Veri Gönderimi (0,7) puan 

Memnuniyet Anket Sonuç-

larının Gönderimi 
(0,3) puan 
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 Veriler takip eden ayın ilk iĢ günü 

TDMS‟den alınacaktır.  

 Sağlık hizmeti sunumuna yeni baĢla-

yan kurumlarda, 12 ay boyunca fi-

nansal değerlendirme katsayısı (0) 

olarak kabul edilir. 

 

Şekil 12. Aylık Kurumsal Performans Katsayısı 

Hesaplama Örnekleri 

 

13. Diğer Belgelendirme ÇalıĢmaları 

Kurum ve kuruluĢların, belgelendirme çerçe-

vesinde alacakları her türlü  

 Eğitim  

 DanıĢmanlık 

 Belgelendirme hizmetleri  

 Belge yenileme hizmetleri  

BaĢkanlıktan alınacak izne tabidir.  

 

14. Geçici Hüküm 

Performans ve Kalite Koordinatörlükleri tara-

fından 2011 yılı birinci döneminde HKS de-

ğerlendirmesi yapılmayacaktır. 

 

 

 

2011 Yılı Ġkinci Dönemi Ġçin  

Kurumsal Performans Katsayısı:  

Kurumlarda hizmet kalite katsayısı (1) olarak 

kabul edilmek suretiyle 02/07/2008 tarihli ve 

2011 sayılı “Yönerge” uyarınca; 

 Muayene eriĢim katsayısı,  

 Memnuniyet katsayısı,  

 Kurum verimlilik katsayısı hesaplan-

mak suretiyle  

bulunacaktır. 

 

15. Sonuç Olarak 

 Personele yapılacak ek ödemeyi be-

lirleyici olarak kurgulanarak sistemin 

DĠNAMĠK kalması  

 Kurum yöneticileri ve personel tara-

fından tarafından oldukça önemse-

nen bir husus olması sağlanmıĢtır. 

Kurumsal performans çalıĢmaları ile;  

 Hasta memnuniyetinin artırılması, 

 Kurum çalıĢanlarına kalite bilinci ka-

zandırılması, 

 Tüm süreçlerde sürekli geliĢtirme ve 

iyileĢtirmenin sağlanması, 

 Verimlilik ve etkililiğin artırılması, 

 Finansal sürdürülebilirliğin sağlanması,  

 Rekabet ortamının oluĢturulması, 

 Kalite uygulamalarının yaygınlaĢtır-

ması amaçlanmıĢtır. 

 

 



 
 

 

1. HKS Okulu, Antalya, 14-18 Mart 2011                25 

 
Performans Yönetimi ve Kalite GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 

MEMNUNĠYET ANKETLERĠ VE 

GÖRÜġLER 

1. GiriĢ 

Memnuniyet, sağlık hizmeti sunumunun te-

mel hedeflerinden birisidir. Hasta ve çalıĢan 

memnuniyeti kavramları,  hasta ve çalıĢanla-

rın beklenti ve gereksinimlerinin hangi ölçüde 

karĢılanabildiğini ifade etmektedir. Ayrıca 

hasta ve çalıĢanların görüĢ, deneyim ve ge-

ribildirimleri kurumların kalite çalıĢmalarına da 

yol gösterici olacaktır.   

Sağlık Bakanlığı kurumsal performans uygu-

lamalarını hasta ve çalıĢan deneyimlerinden 

aldığı faydalı geribildirimlerle geliĢtirmiĢtir. 

Bundan sonra da sistemin tüm aktörlerinin 

görüĢ ve deneyimlerine baĢvurulacak ve 

bunların ıĢığı altında politikaların Ģekillendiril-

mesine özen gösterilecektir. 

Bugüne dek Sağlık Bakanlığı olarak memnu-

niyet anketleri konusunda çeĢitli uygulama 

değiĢikliklerine gidilmiĢ, edinilen tecrübeler 

doğrultusunda anketlere bugünkü Ģekli ve-

rilmiĢtir. Sahadaki uygulayıcılardan geribildi-

rim alınmıĢ, pilot çalıĢmalar yapılarak anket 

3‟lü Likert ölçeğindeki cevaplarıyla daha çok 

uygulayıcı dostu hale getirilmeye çalıĢılmıĢtır.  

Her ne kadar ağırlığı azaltılsa da memnuni-

yet anketleri kurumsal performans modeli 

içerisindeki yerini korumaktadır.  

Anket sonuçlarının hasta ve çalıĢan görüĢleri 

ile birlikte değerlendirilmesi oldukça önemli-

dir. 

Şekil 13. Memnuniyet Katsayısının Kurumsal Performans 

Katsayısına Etkisi 

 

2. Hasta Memnuniyet Anketleri  

Anketlerin sonuçları hastaneler açısından 

fırsat olarak görülmeli ve hastaneler bu so-

nuçlarla kendi eksikliklerini düzeltme yolları 

aramalıdırlar.  

Hastalardan aldıkları hizmet konusundaki 

algılarını ölçmek literatürde genel olarak 

kabul görmüĢ bir uygulamadır. Ancak karĢı 

çıkanlar ve uygulanması için nedenleri orta-

ya koyan argümanlar da mevcuttur. 

KarĢı çıkanlar;  

 Hastalar ne istediklerini bilmezler.  

 Ġstedikleri Ģey sağlıklarına zarar verebi-

lir. 

 Hasta olmak baĢlı baĢına kiĢinin doğ-

ru karar vermesine engeldir.  

 Hastalar sağlıklı düĢünemiyor olabilir-

ler.  

 Soru sorunca ortaya çıkan olumsuz 

düĢünceler memnuniyetsizliğe neden 

olabilir.  
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 Anketler, kaliteden ziyade popülerliği 

teĢvik eder. 

 Çok yüksek memnuniyet seviyesinde 

tedavi baĢarılı olmamıĢ neye yarar? 

 Öznel duyguları ölçemezsiniz. 

 Anketler, gerçekçi olmayan beklenti-

ler yaratır. 

Uygulanması için nedenler;  

 Sadece doğru biçimde uygulamak 

bile istenen bir çıktıdır.  

 Anket sonuçları, diğer istenen çıktılar-

la iliĢkilidir.  

 Hastaların çalıĢanlardan çoğu za-

man daha geniĢ bir bakıĢ açıları var-

dır (henüz körleĢmemiĢlerdir).  

 Çoğunlukla hastaların durumu karar 

vermek için en uygundur.  

 Kamu hizmeti hakkında görüĢ beyan 

etmek demokratik bir haktır.  

 Toplumun kamu hizmetine katılımının 

bir örneğidir.  

 Organizasyonel, profesyonel perfor-

mansı ölçmenin bir aracıdır.  

 Organizsayonel rekabet bunun ara-

cılığıyla kazanılabilir.  

Memnuniyet ölçümünün çeĢitli düzlem-

lerde etkileri mevcuttur. 

Şekil 14. Memnuniyet Ölçümü 

 

 

Şekil 15. Ayaktan Hasta Memnuniyet Anketi Uygulaması 

 

 

Şekil 16. Yatan Hasta Memnuniyet Anketi Uygulaması 
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Şekil 17. Acil Servis Hasta Memnuniyet Anketi Uygula-

ması 

 

3. Anketler Nasıl Uygulanır? 

 Anketler mümkünse hastaya veril-

memeli ve bir personel tarafından 

yüz yüze görüĢme Ģeklinde yapılmalı-

dır (sorular personel tarafından oku-

nur ve hastanın verdiği cevaplar 

forma iĢlenir).  

 Sorular anlaĢılmadığı takdirde anketi 

uygulayan personel, soruya örnekler 

vererek açabilir.  

 Anketler çoğaltılırken üzerindeki pu-

anlar silinmelidir.  

 Anketlerin, koordinatörlüğün sağla-

dığı insan kaynakları, hastanenin sağ-

ladığı insan kaynakları, hizmet alımı 

yolu ile yaptırılması halinde anketörle-

re mutlaka kısa süreli bir eğitim veril-

melidir. Anketin özellikleri ve uygula-

ma esasları hakkında verilen bu eği-

timler kayıt altına alınmalıdır. 

 Anketör, hastanenin sağladığı insan 

kaynaklarıyla sağlanıyorsa anketin 

uygulanması sırasında çalıĢan üni-

forma giymemelidir.  

 Anketör ankete baĢlamadan önce 

kendini tanıtmalı ve hastayı yönlendi-

recek davranıĢlardan kaçınmalıdır.  

 Anketör, anketin önemini anlatarak, 

gizlilik konusunda güvence vermeli-

dir. 

 Anketör, cevaplayıcının anlamadığı 

noktaları açıklamalıdır. 

 Anketörün, soruların cevaplanma sü-

resi üzerinde kontrolü olmalıdır. 

 Anketör, boĢ bırakılmıĢ soru bulun-

mamasına dikkat etmelidir. 

 Kalite Yönetim birimi, anket sonuçla-

rının taraflı olmamasına dikkat etme-

lidir. 

4. Anket Uygulanamayacak KiĢiler 

 16 yaĢından küçükler (yakınlarına uy-

gulanır),  

 Terminal dönemdeki hastalar, 

 Cevaplamak istemeyenler, 

 Psikiyatri hastaları, 

 Diyaliz hastaları. 

Şekil 18. Çalışan Memnuniyet Anketi Hesaplaması 
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2008 yılından bu yana çalıĢan memnuniyeti 

anketleri uygulanmaktadır. Ancak yeni for-

matı ve daha çok HKS‟nin hastanelerdeki 

uygulanıĢını sorgulayan içeriğiyle yılda 2 kez 

uygulanmaya devam edecektir. 

5. Kalite Yönetim Birimi 

Hastanelerde, kalite yönetim birimi anketlerin 

uygulanmasını takip etmek ve bundan do-

ğacak iĢ ve iĢlemleri yürütmekle sorumludur.   

Buna göre görevleri:  

 Anketlerin uygulanmasını sağlamak, 

 Takibiyle sorumlu olmak, 

 Anketlerin bir merkezde toplanmasını 

sağlamak, 

 Anketlerin gizliliğini sağlamak, 

 Anket (soru seti) uygulanacak kiĢilerin 

nasıl seçildiğini anket raporuna ayrın-

tılı olarak yazmak,  

 Anket verilerini istatistiksel analiz prog-

ramları aracılığıyla değerlendirmek, 

 Anketlerden elde edilen bulgular 

doğrultusunda mevcut sorun alanla-

rını belirlemek, 

 Elde edilen sonuçlara göre tespit edi-

lecek olumsuz durumu iyileĢtirici dü-

zenlemeleri yönetime önermek, 

 Ġstendiğinde hizmet kalite standartları 

değerlendirmesi sırasında raporları 

değerlendiriciyle paylaĢmak,  

 Verileri, Kurumsal Kalite Sistemi‟ne ak-

tarmak.  

Tablo 6. Memnuniyet Katsayılarının Hesaplanması 

KATSAYI FORMÜL 

Ayaktan Hasta 

Memnuniyet Katsa-

yısı  

(Anket toplam 

puan/kiĢi sayısı) x 

100/36  

Yatan Hasta Mem-

nuniyet Katsayısı  

(Anket toplam 

puan/kiĢi sayısı) x 

100/48  

Acil Servis Hasta 

Memnuniyet Katsa-

yısı  

(Anket toplam 

puan/kiĢi sayısı) x 

100/30  

Ağız ve DiĢ Sağlığı 

Merkezi Hasta 

Memnuniyet Katsa-

yısı  

(Anket toplam 

puan/kiĢi sayısı) x 

100/33  

ÇalıĢan Memnuni-

yet Katsayısı  

(Anket toplam 

puan/kiĢi sayısı) x 

100/36  

Genel Hastane 

Memnuniyet Katsa-

yısı  

(Ayaktan Hasta 

Memnuniyet Katsa-

yısı x 0,4)+(Yatan 

Hasta Memnuniyet 

Katsayısı x 0,4)+(Acil 

Servis Hasta Mem-

nuniyet Katsayısı 

x0,2)   

Dal Hastanesi 

Memnuniyet Katsa-

yısı  

(Ayaktan Hasta 

Memnuniyet Katsa-

yısı x 0,5)+(Yatan 

Hasta Memnuniyet 

Katsayısı x 0,5)  

Yatak sayısı 75 ve 

altı hastaneler 

Memnuniyet Katsa-

yısı  

Ayaktan Hasta 

Memnuniyet Katsa-

yısı  
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6. Dikkat Edilecek Hususlar  

 Hastaneler tercih ettikleri anket uygu-

lama yöntemini (koordinatörlüğün 

sağladığı insan kaynakları, hastane-

nin sağladığı insan kaynakları, hizmet 

alımı yolu ile) kayıt altına almalıdır.  

 Yapılan iĢlemler (kararlar, tutanaklar 

ve raporlar) baĢhekim tarafından 

onaylanarak kayıt altına alınmalıdır.  

 Kurumlarda, hesaplanan memnuni-

yet anketi katsayıları baĢhekim, baĢ-

hekim yardımcısı, hastane müdürü, 

baĢhemĢire ile kalite yönetim direktö-

rü tarafından tutanakla tespit edilme-

lidir.  

 Yatan hasta memnuniyet anketlerin-

de anketlerin yıl içinde servisle-

re/kliniklere eĢit Ģekilde dağıtılmasına 

dikkat edilmelidir.  

 Anket toplam puanı her bir ankette 

üçlü Likert ölçeğinde iĢaretlenmiĢ 

puanlar toplanarak bulunur.  

 Anket sonuçları ve hesaplanan kat-

sayı her ay düzenli olarak “Kurumsal 

Kalite Sistemine” girilir.   

 Her dönem sonunda da memnuni-

yet katsayısı hesaplanarak “Kurumsal 

Kalite Sistemine” girilir.   
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HASTANE DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ 

1. Genel Bilgiler 

Sağlıkta DönüĢüm Programının 8 ana bileĢe-

ninden biri olan ve kaliteli sağlık hizmetini 

hedefleyen "Sağlık Kurumlarında Kalite ve 

Akreditasyon" çalıĢmaları Bakanlığımızca 

kurumsal ve sistematik bir Ģekilde 2005 yılında 

hayata geçirilmiĢtir. Bu kapsamda öncelikle 

Bakanlığımıza bağlı hastanelerde hastanele-

rin kalite değerlendirmesinde kullanılmak 

üzere kalite kriterleri hazırlanarak yayınlanmıĢ 

ve bu kriterler her yıl dört ayda bir hastane-

lerce öz değerlendirme mantığı çerçevesin-

de değerlendirilmiĢtir.  Sonrasında değerlen-

dirmeler il sağlık müdürlüğü bünyesinde yer 

alan performans ve kalite koordinatörlükle-

rince yapılmaya baĢlanmıĢtır. Ayrıca dört 

ayda bir olan bu değerlendirmeler süreç 

içerisinde altı ayda bir yapılmaya baĢlanmıĢ, 

bununla birlikte kalite kriterleri de ihtiyaçlara, 

önceliklere ve Bakanlığımız stratejik hedefle-

rine göre revizyonlara uğrayarak daha da 

geliĢtirilmiĢtir.    

Ġl performans ve kalite koordinatörlükleri tara-

fından yapılan değerlendirmelere ilaveten 

sistemin daha da geliĢtirilmesi, iller arası iyi 

uygulamaların ve deneyimlerin paylaĢılması 

amacıyla Daire BaĢkanlığımızca farklı illerden 

değerlendirici ekipler oluĢturulmuĢ ve ekipler 

baĢka bir ilin merkez hastanelerinde değer-

lendirmeler yapmıĢtır. Bu uygulama ile kalite 

çalıĢmalarına yeni bir boyut kazandırılmıĢtır. 

Söz konusu değerlendirmeler 2007 yılında 7 

ilde yapılmaya baĢlanmıĢ ve "çapraz değer-

lendirme" adı altında kurumsallaĢtırılmıĢtır. 

Daha sonra 2010 yılına kadar, kurumsal per-

formans katsayısının hesaplandığı her dö-

nemde Türkiye'nin farklı illerinde çapraz de-

ğerlendirmeler yapılmaya devam etmiĢtir.   

 Bu hızlı değiĢim ve geliĢim sürecinde kalite 

kriterlerinde önemli ve kapsamlı bir revizyon 

yapılmıĢtır.  "Hizmet Kalite Standartları" adı 

verilen bu yeni standart set ile kalite çalıĢma-

ları yeni bir sürece girmiĢtir.   Tabii ki Bakanlı-

ğımıza bağlı hastanelerde baĢlatılan kalite 

çalıĢmalarının kapsamına 2009 yılında özel 

hastanelere yönelik olarak yayınladığımız 

"Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları" 

seti ile özel hastaneler de dahil edilmiĢtir.    

Buna paralel olarak 2009 yılında Sosyal Gü-

venlik Kurumunun özel hastanelerin hasta-

lardan alacağı ilave ücretlerin belirlenmesi 

amacıyla yayınladığı puanlandırma yöner-

gesinde kullanılan puanlandırma parametre-

lerinden birini Bakanlığımızca hazırlanan 

"Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartla-

rı"nın oluĢturması fiili olarak ve resmen özel 

hastanelerin de kalite süreçlerine dahil edil-

mesini sağlamıĢtır.    

 Bu çerçevede, 2010 yılı ilk yarısında, özel 

hastaneler Bakanlığımızca belirlenen ekipler 

tarafından "Merkezi Değerlendirme" kapsa-

mında değerlendirilmiĢtir.  Ayrıca 2010 yılı 

sonunda 81 il merkezinde bulunan kamu 

hastaneleri ve Ağız DiĢ Sağlığı Merkezleri de-

ğerlendirilmiĢ ve kamuda Ģuana kadar çap-

raz değerlendirme adı altında yapılan de-

ğerlendirmeler en son yapılan bu değerlen-
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dirmeler ile "HKS Merkezi Değerlendirme" 

adıyla kurumsallaĢtırılmıĢtır.    

 Sonuçta ister kamu hastanesi ister özel has-

tane için uygulansın, Türkiye genelinde ger-

çekleĢtirilen bu değerlendirme süreci artık 

"HKS Merkezi Değerlendirme" olarak adlandı-

rılmaktadır. Bundan sonraki süreçte de, ka-

mu hastaneleri, ADSM, özel hastaneler ve 

üniversite hastanelerinin değerlendirilmesi 

"HKS Merkezi Değerlendirme" ile yapılacaktır.  

Bugüne kadar, HKS Değerlendirmeleri sade-

ce puanlama amacıyla gerçekleĢtirilen bir 

uygulama olarak kalmamıĢ, aynı zamanda 

hastanelerimiz için kalite konusunda etkili bir 

eğitim niteliği de taĢımıĢtır. Bundan sonra da, 

merkezi değerlendirmeler, kalite konusunda 

standart bir bakıĢ açısının oluĢturulması ve 

sağlık hizmetlerinin ülkenin her köĢesinde 

istenilen seviyelere ulaĢması için eğitim ve 

teĢvik unsuru olmaya devam edecektir.  

2. Merkezi Değerlendirmelere BakıĢ                         

(2010) 

Değerlendirme; 

Değerlendirilen hastane ve değerlendiricile-

rin birlikte ekip oldukları bir süreçtir. Bu süreç;  

 Daha güvenli  

 Daha kaliteli 

Hizmet sunumunun sağlanmasında bir araçtır.  

Değerlendirmenin Amacı; 

 Hizmet Kalitesini Değerlendirmek 

 Sürekli GeliĢime Katkı Sağlamak   

 Hasta Güvenliğini Sağlamak  

 ÇalıĢan Güvenliğini Sağlamak 

 Kaynakların Etkin Kullanımını Sağlamak 

3. Değerlendirmenin Tarihçesi 

Tablo 7. Merkezi Değerlendirmeler Özeti 

 Öz  

Değerlen-

dirme 

Ġl Sağlık  

Müdürlüğü 

Değerlendirmesi 

Çapraz 

Değerlendirme 

Merkezi 

Değerlendirme 

Yıllar 2007 2008-2009 2008-2009 2010 

Değerlendiren 
Hastaneler 

Kendilerini 

Ġl Sağlık  

Müdürlükleri 

Daire  

BaĢkanlığı 

Daire  

BaĢkanlığı 

Değerlendirme 

Gün Sayısı 
2-3 2-3 2-3 1-2 

Değerlendirilen 

Bölümler 

Tüm 

Bölümler 
Tüm Bölümler Tüm Bölümler 

Randomize 

Seçilen 

Bölümler 

Değerlendirme 

Sayısı 
Yılda 4 Yılda 3 Yılda 2 Yılda 2 

Şekil 19. 2007 Yılı 2. Dönem Çapraz Değerlendirme 

 

Şekil 20. 2008 Yılı 2. Dönem Çapraz Değerlendirme 

 

Şekil 21. 2009 Yılı 2. Dönem Çapraz Değerlendirme 

 

Şekil 22. 2010 Yılı 2. Dönem Çapraz Değerlendirme 
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Şekil 23. Değerlendirme Sürecinin Bileşenleri 

 

Tablo 8. 2010 Yılı Kamu Hastaneleri Değerlendirme 

Raporu Özet 

2010 YILI KAMU HASTANELERĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU 

ÖZET 

Değerlendirilen Ġl Sayısı 81 

Değerlendirilen Hastane Sayısı 249 

Değerlendirilen ADSM Sayısı 93 

Ekip Lideri Sayısı 38 

Ekip Üyesi Sayısı 86 

Gözlemci Sayısı 24 

Tablo 9. 2010 Yılı Kamu Hastaneleri Değerlendirme 

Sonuçları 

DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 

PUAN HASTANE SAYISI 

0,90 Ve Üstü 63 

80 - 89 89 

70 - 79 63 

60 - 69 34 

Tablo 10. Standartların Karşılanma Durumu İLK 5 

STANDART MADDESĠ 
KARġILANMA 

YÜZDESĠ (%) 

Doktor hastaların laboratuvar sonuçla-

rını poliklinikten görebilmelidir. 
100 

Hasta Kayıt Birimi, kolaylıkla görülebi-

lecek ve ulaĢılabilecek yerde bulun-

malıdır. 

100 

Hastaların yazılı olarak Laboratuvar 

sonuçlarına ulaĢabilmelerine yönelik 

düzenleme yapılmalıdır. 

99 

Poliklinik odaları doktor ile hastanın 

karĢılıklı olarak oturabileceği bir dü-

zenlemeye sahip olmalıdır. 

99 

Hastane sunduğu hizmetler, çalıĢma 

saatleri ve nasıl hizmet alınabileceği 

konusunda etkili bir bilgilendirme 

yapmalıdır (web sitesi, broĢür vs). 

99 

Tablo 11. Standartların Karşılanma Durumu SON 5 

STANDART MADDESĠ 
KARġILANMA 

YÜZDESĠ (%) 

Tedavi planı; ilaç adı, dozu, zamanı ve 

uygulama seklini içerecek sekilde, 

okunaklı olarak her bir hasta tabelası-

na hastanın kendi doktoru tarafından 

yazılmalıdır. 

64 

Hastanın hastalıgına ve tedavisine 

yönelik bilgilendirme ve onay formu 

doldurulmalıdır. 

56 

Ameliyathanede kullanılan tüm ilaçla-

rın ve anestezik ajanların kritik stok 

seviyeleri ve miad takipleri otomasyon 

sistemi üzerinden yapılmalıdır. 

46 

MüĢahede odalarında hasta kalıĢ 

süreleri ne iliĢkin kayıtlar tutularak 

gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler 

yapılmalıdır. 

43 

Cerrahi güvenlik kontrol listesine göre 

dogrulama yapılmalıdır. 
40 

 

Sonuç: 

• Değerlendirmeler kurumların aynası-

dır.  

• Değerlendirme sürecinde elde edi-

len somut kanıtlar değerlendirme sü-

recinin fotoğraflarıdır.  

• Değerlendirme sürecinden elde edi-

len veriler hastanelerin daha kaliteli 

hizmet sunumu için kullanılmalıdır.  
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HKS METODOLOJĠSĠ  

1. GiriĢ 

Ülkemizde sağlıkta ulusal bir kalite sistemi 

oluĢturulurken, Kamu ve özel hastaneler iki 

farklı standart seti ile değerlendirilmekteydi. 

Ancak ülkede sağlık kurumlarını kamu, özel 

ve üniversite olarak ayırmadan hizmet stan-

dardizasyonunda yakınlık sağlamak, kurum-

lar arası deneyim paylaĢımı için zemin hazır-

lamak ve sağlıkta ulusal kalite sisteminin ku-

rulması amacıyla kamu, üniversite ve özel 

hastanelerde pilot çalıĢmalar yapılarak tüm 

kurumları kapsayacak Ģekilde “Hastane Hiz-

met Kalite Standartları” hazırlandı.  

2. Hastane Hizmet Kalite Standartları 

Ülkemizdeki tüm sağlık kurumlarını kapsayan 

“Hastane Hizmet Kalite Standartları” setinde 

yer alan standartlar hazırlanırken bilimsel bir 

metodoloji izlenmesi hedeflenmiĢti.  Bu kap-

samda aĢağıda yer alan hususlar gözetilerek 

standartlar hazırlanmaya baĢlandı.   

a) Standartların kurum içinde değer-

lendirilmesi, birbiri ile iliĢkilendirilmesi 

ve kurumun tüm bölümlerini kapsa-

ması için boyutlandırma yapısının ge-

liĢtirilmesi, 

b) Standartların bu boyutlandırma yapı-

sına göre hazırlanması ve dizayn 

edilmesi, 

c) Belirlenen standartların geçerlilik ve 

güvenilirlik çalıĢmasının yapılması, 

d) Standartların izlenebilirliği ve analizi 

için özgün bir kodlama sisteminin ge-

liĢtirilmesi, 

e) Standartların puanlandırılmasının belli 

bir kural ve stratejiye göre yapılması, 

f) Tanımlar dizininin oluĢturulması, bilgi-

lendirme tablolarının oluĢturulması.  

3. Boyutlandırma  

Boyutlandırma sisteminde, Standartlar dikey 

ve yatay olmak üzere 5 boyuttan oluĢan bir 

model üzerine yerleĢtirildi ve kurumun tüm 

bölümlerini kapsayacak Ģekilde dizayn edildi. 

Dikey boyutlarda, Kurumsal Hizmet Yönetimi, 

Sağlık Hizmeti Yönetimi, Destek Hizmeti Yö-

netimi, Ġndikatör Yönetimi yer alırken yatay 

boyutta ise Hasta ve ÇalıĢan Güvenliği bu-

lunmaktadır. Bu Ģekilde ülkemize özgü bir 

boyutlandırma yapısı geliĢtirildi. 

Şekil 24. HKS'nin Boyutları 

 

4. HKS’nin Hazırlanması  

a) Bakanlık hedefleri, stratejisi ve önce-

likleri, 
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b) Ülke ihtiyaçları, 

c) Uluslar arası uygulamalar (DSÖ), 

d) Kamu HKS, 

e) Özel HKS, 

f)  Edindiğimiz tecrübeler, 

g) Sahanın görüĢ ve önerileri dikkate alı-

narak hazırlandı. 

5. Geçerlilik ve Güvenirlik ÇalıĢması  

GeliĢtirilen standartların hastanelerde uygu-

lanabilirliğini ve anlaĢılabilirliğini değerlendir-

mek amacıyla farklı illerden, farklı hastane 

türünden ve farklı sektörlerden 24 hastanede 

pilot çalıĢmalar yapılarak standartların ge-

çerlilik ve güvenilirlik çalıĢması yapılmıĢtır. 

6. Kodlama Sisteminin GeliĢtirilmesi  

Amacı: 

a) Standartlara kimlik kazandırmak 

b) Standartların kurumlarda karĢılanma 

derecesini belirlemek 

c) Veri analizine ve kurumlar arası kıyas-

lamaya olanak sağlamak 

Ana kural: 

a) Kodlama 5 kısımdan oluĢur: 

 Ġlk 4 kısım iki basamaklı sayıdan,  

 5‟inci kısım bir harften oluĢur. 

b) Birinci kısım; Dikey Boyutu tanımlar. 

c) Ġkinci kısım; Dikey Boyutta yer alan 

Bölümü tanımlar. 

d) Üçüncü kısımda yer alan iki basa-

maklı sayı, bölüm içindeki standardın 

sıralamadaki yerini tanımlar.  

e) Dördüncü kısımdaki iki basamaklı sa-

yı standardı ve değerlendirme ölçü-

tünü tanımlar.  

 Standart 00 ile tanımlanır.   

 Değerlendirme ölçütü 01‟den 

baĢlayıp ardıĢık artan sayılar ile 

tanımlanır. 

 Değerlendirme ölçütüne ait alt kı-

rılımlar “o” iĢareti ile tanımlanır.  

f) BeĢinci kısım,  yatay boyutu gösterir. 

“H”, “Ç” ve “G” harfleri ile tanımlanır.  

 Hasta güvenliği ile ilgili bir stan-

dartta, standart ve değerlendir-

me ölçütü “H” harfi ile tanımlanır.   

 ÇalıĢan güvenliği ile ilgili standart-

ta, standart ve değerlendirme öl-

çütü “Ç” harfi ile tanımlanır.  

 Hasta ve çalıĢan güvenliği ile ilgili 

standartta, standart ve değerlen-

dirme ölçütü “G” harfi ile tanımla-

nır.  

 Hasta güvenliği, çalıĢan güvenliği, 

hasta ve çalıĢan güvenliği ile ilgili 

olmayan standartta, standart ve 

değerlendirme ölçütünde harf 

kullanılmaz. 
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Şekil 25. HKS Kodlama Sistemi 

 

Örnek: 

01.01.21.01.H kodu;  

 Birinci kısımdaki “01”, Kurumsal 

Hizmet Yönetimini,  

 Ġkinci kısımdaki “01”, Yönetim 

Hizmetleri Bölümünü, 

 Üçüncü kısımdaki “21”, 21. Stan-

dardı,  

 Dördüncü kısımdaki “01”, Stan-

dardın 1. Değerlendirme Ölçütü-

nü,  

 BeĢinci kısımdaki “H”, Standardın 

Hasta Güvenliği ile ilgili olduğunu 

tanımlar.  

7. Kritik Noktalar  

a) Kurumsal Hizmet Yönetimi‟nde yer 

alan bazı standartlar Sağlık Hizmeti 

Yönetimi ve Destek Hizmeti Yönetimi 

ile iliĢkili olduğundan bu standartlar 

Kurumsal Hizmet Yönetimindeki kod-

ları ile ilgili bölümlerde de yer almak-

tadır.  

b) Yürürlükten kaldırılan standartların 

kodları baĢka bir standartta kullanıl-

maz. Revizyonu yapılan standart için 

aynı kod kullanılmaya devam eder 

ve kodun baĢına kaçıncı revizyon ol-

duğu yazılır.  

 

8. Puanlama Sistemi  

Tablo 12. Standardın Özelliğine Göre Puanı 

STANDART ÖZELLĠĞĠ  PUAN 

Yazılı düzenleme ile ilgili standartlar  5 

Eğitim ile ilgili standartlar  10 

Kalite yönetimi ile ilgili standartlar  10 

Fiziksel özellikler ile ilgili standartlar  10 

Sürece yönelik uygulamaları içeren 

standartlar-1  

10 

Sürece yönelik uygulamaları içeren 

standartlar-2  

15 

Hasta ve çalıĢan güvenliği ile ilgili stan-

dartlar-1  

15 

Ġndikatör takibi ile ilgili standartlar-1  15 

Hasta ve çalıĢan güvenliği ile ilgili stan-

dartlar-2  

20 

Öz değerlendirme, komiteler, engelli 

kiĢilere yönelik standartlar  

20 

Ġndikatör takibi ile ilgili standartlar-2  20 

 

9. Puanlama Kuralları  

a) Puanlamada 5 ve 5‟in katları kullanılır.  

b) Puanlamada, standart puanlandırılır.  

 Değerlendirme ölçütleri puanlan-

dırılmaz.  

c) Değerlendirmede standart ve stan-

dardın değerlendirme ölçütleri EVET, 
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HAYIR ve DEĞERLENDĠRME DIġI olarak 

tanımlanır.  

d) Değerlendirme sonucu puanlama 

yapılırken;  

 EVET: Standardın tüm değerlen-

dirme ölçütleri ile birlikte karĢılan-

ması durumunu ifade eder ve tam 

puan verilir.   

 HAYIR: Standardın kendisinin veya 

en az bir değerlendirme ölçütünün 

karĢılanmadığı durumu ifade eder 

ve 0 (sıfır) puan verilir. 

 DEĞERLENDĠRME DIġI: Hastanede 

değerlendirilmeyecek standartları 

ifade eder ve puanlandırma ya-

pılmaz.  

Şekil 26. Değerlendirmelerde Puanlama 

 

 Hastane HKS Sağlık Hizmeti Yönetimi 

boyutunda yer alan bölümlerden 

birden fazla aynı bölüm (klinikler, yo-

ğun bakım vb.) değerlendirildiğinde 

puanlamada tek bir bölüm olarak 

puanlandırma yapılır.  

 Hastane HKS Kurumsal Hizmet Yöne-

timi‟nde yer alan standartlar hasta-

nenin genelinde ve tüm bölümlerin-

de değerlendirilir ve puanlandırılır.    

Hazırlanan standartların puanlanması için bir 

sistem geliĢtirilmiĢtir. Bu sistemde belli bir kural 

ve stratejiye göre puanlama yapılarak stan-

dartlar arasında birbiriyle kıyaslanma ve 

standartları belli bir kategorizasyona dahil 

ederek puanlamada bütüncül, dengeli ve 

ağırlıklı bir dizayn yapılması sağlanmıĢtır.   

10. Özet Tablolarla HKS                                                                                                                                                                   

Tablo 13. Standart Sayılarının Boyutlara Göre Da-

ğılımı 

DĠKEY BOYUT 
STANDART 

SAYISI 
PUANI 

Kurumsal Hizmet Yöne-

timi  

121 1580 

Sağlık Hizmeti Yönetimi  458 6000 

Destek Hizmeti Yönetimi  25 315 

Ġndikatör Yönetimi  19 310 

TOPLAM  623 8050 

 

Tablo 14. Hasta ve Çalışan Güvenliği Standartları-

nın HKS'deki Oransal Dağılımı 

STANDARTLAR TOPLAM PUANI 

Hizmet Kalite Standartları  8050 

Hasta ve ÇalıĢan Güvenliği  2445 

Oranı(%) 30,37 
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ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ  

1. Genel Bilgiler 

Hastanelerde hizmet sunumuna yönelik kali-

tenin arttırılmasına yönelik hazırlanan Hizmet 

Kalite Standartlarının temelinde hasta ve 

çalıĢan güvenliği yatmaktadır. Hasta güven-

liğinin sağlanmasındaki ana unsur ise çalıĢan 

güvenliğinin sağlanmasıdır. ÇalıĢanlar için 

güvenli çalıĢma ortamlarının sağlanması ve 

çalıĢanların kendilerini güven içinde hisset-

meleri hastanelerde güvenlik kültürü geliĢimi-

nin de önemli bir göstergesidir.  

ÇalıĢan güvenliğinin sağlanmasında 4 ana 

unsur görev yapmaktadır. Ancak bu 4 grup 

içinde grupların birbirleri ile olan iletiĢimini ve 

bilgi aktarımını sağlayan ve bu özelliğinden 

dolayı da çalıĢan güvenliğinin sağlanmasın-

da merkezi role sahip olan ÇalıĢan Güvenliği 

Komitesidir.  

Şekil 27. Çalışan Güvenliği Komitesi 

 

2. Bakanlığın Sorumluluğu  

Bakanlık, hastanelerde yapılan çalıĢmalara 

rehberlik görevi üstlenmektedir. Rehberlik 

olarak yol gösterici olarak HKS hazırlanmıĢtır. 

HKS ülke genelindeki tüm hastanelerde çalı-

Ģanlar için standart güvenli çalıĢma ortamla-

rının sağlanması için bir rehberdir.  

Bakanlık bunun yanında standartların uygu-

lanmasına yönelik çalıĢanlara ayrıca eğitim-

ler vererek de rehberlik görevini yerine getirir. 

Bu amaçla kongreler, kurslar, sempozyumlar 

ve okullar düzenlenmektedir.  

Şekil 28. Bakanlıkça Düzenlenen Kongre, Sempozyum, 

Kurs ve Okullar 

 

Bakanlık ayrıca rehberlik yaptığı bu konular-

da hastanelerde yerinde değerlendirmeler 

yapmalıdır ki standartların uygulanabilirliğini 

ortaya koymalıdır. Bakanlık olarak 2010 yılın-

da merkezi değerlendirme yaparak ülke 

genelinde kalite standartların karĢılanma 

derecesini ortaya koymuĢtur.  

3. Yönetimin Sorumluluğu  

Hastane yönetimi, çalıĢan güvenliğinin sağ-

lanması konusunda sorumludur ve çalıĢanla-

rın güvenliğinin sağlanması için yapılan tüm 

çalıĢmalara öncülük etmelidir.  

Hastane üst yönetimi ana sorumluluğu taĢı-

makla birlikte ara kademe yöneticilerde bu 

sorumluluğu paylaĢmalıdır.  
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Yöneticiler öncelikle çalıĢanların kendilerini 

güvende hissedebilecekleri ortamlar oluĢ-

turmalıdır. Bu amaçla çalıĢanlar ile arasında 

iyi bir iletiĢim ağı oluĢturmalı, çalıĢanları yap-

tıkları iĢler ve verilen görevler hakkında bilgi-

lendirmelerini tam ve net olarak yapmalı 

ayrıca çalıĢanları takdir etmelidir. 

Hastane üst yönetimi hastanede bu süreçleri 

gerçekçi bir Ģekilde yapmak için hastanede 

görevini tam anlamıyla yerine getiren kiĢiler-

den oluĢan çalıĢan güvenliği komitesi kurma-

lıdır. ÇalıĢan güvenliği komitesi, yöneticilerin 

çalıĢanlara ulaĢabilen yüzü olmalıdır.  

4. ÇalıĢan Güvenliği Komitesinin So-

rumluluğu  

Meslek gruplarının temsilcilerinden oluĢan 

çalıĢan güvenliği komitesi çalıĢan güvenliği-

nin sağlanmasında merkezi bir rol oynamak-

tadır. ÇalıĢan güvenliği komitesi, çalıĢanların 

çalıĢma ortamlarından kaynaklanabilecek 

tehlikeleri ve bu tehlikelerden kaynaklanabi-

lecek riskleri belirlemelidir. Belirlenen bu riskle-

re yönelik koruyucu önlemleri ve tedbirleri 

almalıdır. Risk değerlendirmesi bölüm bazın-

da ve çalıĢan bazında yapılmalıdır.  

Bu risklerin belirlenmesinde;  

 HKS değerlendirme sonuçları,  

 ÇalıĢanların iĢ değiĢtirme devir hızları,  

 ÇalıĢan görüĢ ve önerileri  

 ÇalıĢan anket sonuçları 

 ÇalıĢan güvenliği komitesinin gözlem 

ve tespitleri  

 Güvenlik Raporlama Sistemine yapı-

lan bildirimler  

kullanılabilir.  

ÇalıĢan güvenliği komitesi, belirlenen risklere 

yönelik bölümde çalıĢanlar ile birlikte değer-

lendirmeler yaparak gereken önlemleri al-

malıdır. Alınan önlemlere yönelik çalıĢanlara 

eğitimler verilmesini sağlanmalı ve sürekli 

kontrol etmelidir. Bölüm bazlı kontrollerin ya-

pılmasında bölüm kalite sorumluları çalıĢan 

güvenliği komitesine yardımcı olmalıdır.  

ÇalıĢan güvenliği komitesinin en önemli gö-

revlerinden biri de Kalite Yönetim Birimine 

yapılan olay bildirimlerinin kendisi ile ilgili olan 

olaylarda kök neden analizlerini yapmaktır.  

5. ÇalıĢanların Sorumluluğu  

ÇalıĢanlar, kendi güvenliklerinin sağlanma-

sında önemli bir role sahiptir. Çünkü sistemi 

düzeltmek çalıĢanların elindedir.  

ÇalıĢanlar;  

 Memnuniyet anketlerini gerçekçi 

doldurmalıdır,  

 Olay bildiriminde bulunmalıdır,  

 Hastanede tüm kayıtların düzgün tu-

tulmasını sağlamalıdır,  

 Sağlık taramalarını takip etmelidir,  

 Eğitimlere katılmalıdır,  

 Yeni eğitim programları önermelidir,  

 GörüĢ ve önerilerini komiteye iletme-

lidir.  

Unutulmamalıdır ki çalıĢanlar bakanlık içinde 

yönetim içinde önemlidir.  

Sonuç olarak; çalıĢanlar için güvenli çalıĢma 

ortamlarının sağlanması ana hedeftir.  
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HASTA GÜVENLĠĞĠNDE ĠLETĠġĠM 

1. Genel Bilgiler 

ĠletiĢim, en az iki kiĢi arasındaki her türlü mesaj 

alıĢveriĢi olarak tanımlanabilir. 

ĠletiĢim hasta bakım sürecinin önemli bir bile-

Ģeni olması sebebiyle önemlidir. 

Hasta bakım süreci; sağlık çalıĢanlarının bilgi, 

eylem ve performansını sürece yansıtmasını 

sağlayan; yönetim, durum izlemi ve diğer 

sağlık çalıĢanları ile karĢılıklı destek gibi bile-

Ģenlerden oluĢmaktadır. Sağlık çalıĢanları 

arasındaki iletiĢim ise bu süreci doğrudan 

etkileyen, bazen de kendisi etkilenebilen bir 

biçimde hasta bakım sürecini tamamlayan 

diğer önemli unsur olarak karĢımıza çıkmak-

tadır. 

Şekil 29. Hasta Bakım Süreci Bileşenleri 

 

ĠletiĢim, sağlık hizmetlerinin sunumunda sıklıkla 

ortaya çıkan tıbbi hatalara doğrudan neden 

olması bakımından önemlidir.  

Tıbbi hataların kök nedenlerine yönelik olarak 

yapılan bir çalıĢmada iletiĢimin büyük oran-

da tıbbi hataların kaynağı olduğu saptan-

mıĢtır. 

Şekil 30. Tıbbi Hataların Kök Nedenleri 

 

2. ĠletiĢim Sürecinden Kimler Sorumlu-

dur? 

ĠletiĢim süreci, bildiğimiz gibi kaynak ve alıcı 

arasındaki karĢılıklı mesaj alıĢveriĢi olarak ta-

nımlanır. ĠletiĢimde bu alıĢveriĢi sağlayan ka-

nallar bulunmaktadır. 

Hastanelerde iletiĢim süreci, hastalar, sağlık 

çalıĢanları, idari ve diğer çalıĢanlar arasında 

gerçekleĢtirilmektedir. 

Bilgi iĢlem kayıtları, sözel-telefonla alınan is-

temler, tetkik sonuçları vb. hastanelerde ileti-

Ģim sürecinde mesajın iletilmesini sağlayan 

kanallar olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Sağlık çalıĢanları arasındaki iletiĢim bazı fak-

törler nedeniyle engellenebilmektedir. Bu 

faktörleri aĢağıdaki gibi sıralamak mümkün-

dür; 

 Sağlık hizmetlerinin karmaĢık hale 

gelmesi 

 HiyerarĢi (hekim-hemĢire, hemĢire-

personel arasında)  

 Dil farklılıkları 
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 Okunaksız bir yazıyla yazılmıĢ order  

 Hastalarla ilgili eksik veriler  

 Yoğun ve stresli çalıĢma ortamları 

 Hastanın durumu ve tedavi planla-

rındaki günlük-anlık değiĢiklikler 

 Gürültü  

 

3. ĠletiĢim Hastanelerde Nerelerde Uy-

gulanır? 

Klinikler, Acil Servis, Ameliyathane, Yoğun 

Bakımlar, Görüntüleme, Halkla ĠliĢkiler Birimi, 

Eczane, Laboratuvarlar gibi hastanenin tüm 

bölümlerinde iletiĢim süreci uygulanmaktadır. 

4. ĠletiĢim Hasta Güvenliğini Nasıl Tehdit 

Ediyor? 

Hastanelerde iletiĢim, özellikle doktor-doktor 

arası konsültasyon süreçlerinde, hemĢire-

doktor arası sözel istem alım sürecinde ve 

hemĢire-hemĢire arası nöbet teslim süreçle-

rinde hasta güvenliği açısından risk oluĢtur-

maktadır. 

Bu süreçlerde hasta güvenliğini tehdit etmesi 

bakımından önemli olan ve sıklıkla karĢımıza 

çıkan hata kaynaklarını aĢağıdaki gibi sıra-

lamak mümkündür; 

a) Sözel/Telefonla Ġstem Uygulamaları  

b) Kısaltma ve Sembollerin Kullanılması  

c) Kritik Test Sonuçlarının Ġletilmesi  

5. Bu Hataları Nasıl Önleyebiliriz? 

ĠletiĢimden kaynaklı tıbbi hataların önlenmesi 

amacıyla, DSÖ tarafından oluĢturulmuĢ Has-

ta Güvenliği Hedefleri ve Sağlık Bakanlığı 

tarafından hazırlanmıĢ Hizmet Kalite Stan-

dartları belirlenmiĢtir. 

Hastanelerde, iletiĢimden kaynaklı hataların 

önlenmesine yönelik olarak aĢağıdaki uygu-

lamalar yürütülmelidir. 

a) Sözel/telefonla Ġstem Alımına 

 Yönelik Uygulamalar  

 Sözel Ġstem; steril giriĢimler, hastaya 

acil ilaç verilmesi gibi zorunlu durum-

lar dıĢında uygulanmamalıdır. 

 Sözel istem alımı sırasında mutlaka 

doğrulama yapılmalıdır. 

 Sözel istem kayıt altına alınmalıdır.  

b) Kısaltma ve Sembollerin Kullanımında 

Standardizasyon  

 Hastaneler kendi özgün koĢullarına 

göre kullanılmaması gereken kısalt-

ma ve sembollere iliĢkin liste oluĢtur-

malıdır. 

 Liste tüm sağlık çalıĢanları tarafından 

biliniyor ve uygulanıyor olmalıdır. 

Tablo 15. Kısaltma ve Sembollerin Doğru ve Yanlış 

Kullanımı 
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Örneğin yukarıdaki tabloda belirtilen 

“.5mg”Ģeklinde yazılmıĢ bir kısaltmada, 5 

rakamının önündeki “. (nokta iĢareti)” görül-

meyerek yanlıĢlıkla 5 mg ilaç uygulamasına 

neden olabilmektedir. Bunu önlemek ama-

cıyla bu ifade 0.5 mg Ģeklinde açıkça ve 

kısaltma kullanılmadan yazılmalıdır. 

c) Doğrulama 

Hasta ile ilgili her türlü bilginin, bir sağlık çalı-

Ģanından diğer sağlık çalıĢanına iletilmesi 

esnasında iletilen tüm bilgiler doğrulanmalı-

dır. Doğrulama iĢlemi aĢağıdaki Ģekilde ya-

pılmalıdır. 

Şekil 31. İletişimde Doğrulama Döngüsü 

 

Doğrulama iĢlemi özellikle sözel istem alımı ve 

kritik test sonuçlarının iletilmesi esnasında 

mutlaka uygulanmalıdır. 

6. Profesyonel ĠletiĢim Tekniklerinin Kul-

lanılması 

Hastanelerde sağlık çalıĢanları arasında aĢa-

ğıda belirtilen profesyonel iletiĢim teknikleri 

kullanılabilir. 

a) HANDOVER (ELDEN ELE) 

b) SBAR  

  Situation-Durum 

  Background-Arkaplan  

  Assesment- Değerlendirme 

  Recomendaditon-Tavsiye 

 

7. “ELDEN ELE” (HANDOVER) Nedir? 

Hastanın özellikli bilgilerinin, bir bakım veren-

den diğerine interaktif bir Ģekilde, tam ve 

doğru olarak ve standart bir iletiĢim tekniği 

kullanılarak devredildiği profesyonel bir ileti-

Ģim tekniğidir.  

a) Kimler arasında etkili iletiĢim sağlar? 

Doktor-doktor arası konsültasyon süreçlerin-

de, hemĢire-doktor arası sözel istem alım 

sürecinde ve hemĢire-hemĢire arası nöbet 

teslim süreçlerinde etkili iletiĢim sağlar. 

b) Hangi durumlarda kullanılır? 

 Nöbet değiĢim süreçlerinde  

  Kısa bir süre için personelin görev ye-

rini terk ettiği süreçlerde 

  Anestezi uyanma sürecinde hastanın, 

post anestezik bakım ünitesine veya 

diğer yataklı birimlere nakli sırasında  

  Bir bakım seviyesinden diğerine geçiĢ-

lerde (acil bölümden yoğun bakım 

ünitesine)  

  Konsültasyon sürecinde 

  Diğer transfer durumlarında (ambu-

lans ile bir baĢka sağlık kuruluĢuna na-

killerde)  
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c) Nasıl Uygulanır? 

Basit profesyonel iletiĢim araçları kullanılarak 

uygulanır. 

Bu araçlardan bazıları aĢağıdaki gibidir. 

a) SBAR (En sık kullanılan) 

b) I PASS THE BATON 

c) 5 P‟s 

d) ACTION 

8. SBAR ne anlama gelir? 

SBAR, bir sağlık çalıĢanının diğer sağlık çalıĢa-

nına hastayla ilgili acilen iletmesi gereken bir  

bilginin  hızlıca, tam, net ve açık bir biçimde 

iletilmesini sağlayan iletiĢim adımlarının Ġngi-

lizce baĢ harflerinden oluĢan bir iletiĢim tekni-

ğidir.  

SBAR iletiĢim tekniğine göre bilgi aĢağıdaki 

sırayla iletilir. 

a) Önce kiĢi kendini tanıtır. 

b) Sonra sırasıyla aĢağıdaki bilgiler iletilir; 

 Situation-Durum: Hastayla ilgili 

mevcut durum nedir? 

 Background-Arka plan: Klinik ar-

ka plan veya geliĢ nedeni ne? 

 Assesment-Değerlendirme: Ben 

problemin ne olduğunu düĢünü-

yorum? 

 Recommendation-Öneri: Ben 

ne önerirdim? 

 

 

 

Örnek  

Merhaba Dr. Leyla YILMAZ, ben hemĢire Aslı 

KAYA, 2. göğüs cerrahi servisinden Ali Korkut 

isimli hasta hakkında arıyorum. 

S-ituation (Durum) 

Hastamız 54 yaĢında.  Son 1 saat öncesine 

kadar durumu stabil olan hastanın Ģu an 

solunum sıkıntısı var. 

B-ackground (GeçmiĢ)  

Hastamız gittikçe kötüleĢen bir kronik akciğer 

hastası, Ģu anda akut bir sorun geliĢti. 

A-ssesment (Değerlendirme) 

ġu anda sağ göğsünden dinlemekle ses 

alamıyorum, pnömotoraks geliĢtiğini düĢünü-

yorum. 

R-ecommendation (Öneriler) 

Hastayı hemen görmeniz gerekiyor. Göğüs 

tüpü takılması gerekebilir. 

SBAR iletiĢim tekniği ile iletilecek bilgi aĢağı-

daki özellikleri taĢımalıdır; 

 Kısa ve Öz 

 Tam  

 Açık  

 Zamanında  
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HASTALARIN DOĞRU TANIMLANMASI 

1. Kimlik Doğrulaması Yapılacak Bö-

lümler 

Hastaların doğru tanımlanması olası tıbbi 

hataların önlenmesi ve hasta güvenliğinin 

sağlanması açısından önemlidir. Hasta kimli-

ğinin doğrulanması aĢağıda belirtilen bölüm-

lerde değerlendirilir: 

a) Acil Servis 

b) Klinikler 

c) Ameliyathane 

d) Yoğun Bakım 

e) Yeni Doğan Yoğun Bakım 

f) Doğum Hizmetleri 

g) Nükleer Tıp 

2. Hasta kimliğinin doğrulanması iĢlemi;  

a) Tanı ve tedavi iĢlemleri öncesi 

b) Herhangi bir test veya iĢlem öncesi 

c) Ġlaç ve kan/kan ürünü uygulamadan 

önce 

d) Hasta transferi sırasında yapılmalıdır.  

3. Hastanede Hasta Kimliğinin Doğru-

lanmasına Yönelik Bazı Düzenleme-

ler Yapılmalıdır.  

a) YatıĢı yapılan her hastada beyaz 

renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır.  

 Alerjik hastalarda ise sadece kırmızı 

renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalı, 

  Kimlik tanımlayıcı barkotlu olmalı,  

  Kimlik tanımlayıcıda; protokol numa-

rası, hasta adı–soyadı, doğum tarihi 

(gün/ay/yıl) bilgileri yer almalı,  

  Tanı ve tedavi için yapılacak tüm iĢ-

lemlerde hasta kimliği doğrulanmalı-

dır. 

b) Psikiyatri klinik hastaları için kullanıla-

cak kimlik tanımlayıcısı hastane tara-

fından belirlenmelidir.  

c) Doğum sırasında kız bebeklere pem-

be, erkek bebeklere mavi kimlik ta-

nımlayıcı kullanılmalıdır.  

 Aynı seri numaralı anne-bebek kimlik 

tanımlayıcısı kullanılmalı, 

 Annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı 

bebeğin cinsiyetine göre belirlenen 

kimlik tanımlayıcı ile değiĢtirilmeli, 

 Bebeğin kimlik tanımlayıcısında; an-

nenin adı-soyadı, bebeğin doğum 

tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri ve anne 

veya bebeğin protokol numarası bu-

lunmalıdır. 

d) Sağlık çalıĢanları, kimlik tanımlayıcıla-

rın kullanımı ve hasta kimliğinin doğ-

rulanması konusunda eğitilmelidir.  

AĢağıda Hizmet Kalite Standartlarında isten-

diği Ģekliyle doğru uygulama örnekleri gö-

rülmektedir (ġekil 32). 
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Şekil 32. HKS'ye Uygun Kimlik Bileklikleri 

 

AĢağıda yanlıĢ uygulama örneklerine yer 

verilmiĢtir. 

Şekil 33. Kimlik Bilekliği Yanlış Uygulama Örnekleri-1 

 

Şekil 34. Kimlik Bilekliği Yanlış Uygulama Örnekleri-2 

 

4. Kimlik tanımlayıcılar;  

a) Anne doğum yaptığında, 

b) Hasta baĢka bir kliniğe nakil oldu-

ğunda,  

c) Hastanın bir alerjisi tespit edildi-

ğinde,  

d) Kimlik tanımlayıcı özelliğini yitirdi-

ğinde değiĢtirilmelidir. 

5. Hasta kimliğinin doğrulanması konu-

sunda;  

a) Sağlık çalıĢanlarına 

b) Hastalara 

c) Hasta yakınlarına eğitim verilmeli-

dir.  
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ĠLAÇ GÜVENLĠĞĠ 

Ġlaç hataları hastanelerdeki önlenebilir hata-

ların içerisinde en ön sıralarda yer almakta-

dır.  

1. Ġlaç Güvenliğinin Amacı  

a) Hasta güvenliğini sağlamak, 

b) ÇalıĢan güvenliğini sağlamak, 

c) Ülke genelinde ortak bir dil oluĢ-

turmak, 

d) Standardizasyonu sağlamaktır. 

Ġlaç güvenliği uygulaması aĢağıda belirtilen 

bölümlerde değerlendirilir: 

a) Klinikler 

b) Eczane 

c) Psikiyatri 

d) Diyaliz 

e) Yoğun Bakım 

f) Yeni Doğan Yoğun Bakım 

g) Acil 

h) Doğum  

i) Ağız-DiĢ 

j) Ameliyathane 

k) Nükleer Tıp 

2. Ġlaç Yönetim Süreci 

Ġlaç yönetim sürecini altı baĢlık altında özet-

lenebilir. 

a) Ġlaç Temini 

b) Depolama 

c) Ġstem ve Kayıt 

d) Hazırlama ve Dağıtım 

e) Uygulama 

f) Ġzleme 

3. Ġlaç Uygulamada 8 Doğru 

Ġlaç uygulamada 8 doğruyu uygulamanın 

hataların oluĢmasını engellemede büyük rolü 

vardır. 

a) Doğru Hasta  

• Hastanın adı soyadı, 

• Protokolü, 

• Doğum tarihi doğrulanmalı,  

• Kimlik tanımlayıcı kontrol edilmeli,  

• Ġlacın ismi ve verilme nedeni hastaya 

açıklanmalıdır.  

b) Doğru Ġlaç 

• Ġlacın jenerik ve satıĢ ismi bilinmeli 

• Ġlaç isimleri birbirine benzediği için 

doğru ilaç olduğundan mutlaka 

emin olunmalıdır. 

c) Doğru Doz 

• Ġlacın minimum ve maksimum dozu 

bilinmeli 

• Önceki dozlardan farklılıklar araĢtırıl-

malı 

• Doğru Ģekilde hesaplama yapılmalı, 

gerekirse ikinci bir hemĢirenin de fikri 

alınmalıdır. 

d) Doğru Zaman 

• Belli aralıklarla verilen ilaçlar genellik-

le yarım saat önce ya da sonra veri-

lebilir. 

• Sabah/öğle/akĢam gibi günde 3 ke-

re verilen ilaçlar hastanın yat-

ma/kalkma alıĢkanlıklarına göre 

ayarlanabilir. 

• Saatlik ilaçlar dakik verilmelidir. 



 
 

 

46  1. HKS Okulu, Antalya, 14-18 Mart 2011 

 
Performans Yönetimi ve Kalite GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 

e) Doğru Yol 

• Ġlacın veriliĢ yolu hekim isteminde be-

lirgin olmalı 

• Bazı ilaçlar birkaç yolla verilebilir, he-

kimin istediği yol hangisi buna dikkat 

edilmelidir. 

f) Doğru Etki 

• Ġlacın beklenen etkisi ve yan etkisi bi-

linmeli 

• Ġlacın baĢka ilaçlarla ya da besinlerle 

etkileĢimi olup olmadığı bilinmeli 

g) Doğru Ġlaç Formu 

• Aynı ilacın birden fazla formu olabilir. 

(kapsül, tablet gibi)  

h) Doğru Kayıt 

• Verildikten sonra en kısa sürede kayıt 

yapılmalıdır. 

4. Ġlaç Uygulamalarındaki Genel Ġlkeler 

• Sakin ortamda/ dikkatli bir Ģekilde 

hazırlanmalı 

• BaĢkasının hazırladığı ilaç verilmemeli 

• Ġlaçlar hastanın yanında bırakılma-

malı 

• Etiketi tam olarak okunmayan ilaçlar 

kullanılmamalı 

• Hastanın alerjisi olup olmadığı kontrol 

edilmeli 

5. Ġzleme 

• Ġlaçların hastaya etkilerini izleme 

• ĠĢbirliği içinde izleme (doktor, hemĢire, 

hasta, eczane, Laboratuvar) 

• Ġlaçların yan etkilerinin izlenmesi ve 

kaydı  

• Hangi etkilerin kaydedileceğinin ta-

nımlanması  

• Ġlaç hatalarının raporlanması 

6. Sonuç 

 

 

 Raporlama 

Sayınız 

ĠyileĢtirmele-

riniz 

BAġARINIZ 
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TRANSFÜZYON GÜVENLĠĞĠ 

1. Transfüzyon Güvenliği Uygulamaları-

nın Amacı  

a) YanlıĢ transfüzyon uygulamalarını en 

aza indirmek, 

b) Hasta ve bağıĢçının güvenliğini sağ-

lamak, 

c) ÇalıĢan güvenliğini sağlamaktır.  

2. Transfüzyon Hatalarının Nedenleri: 

a) Kayıt sistemlerindeki eksiklikler, 

b) Kimlik doğrulanmaması, 

c) Uygulayıcıların dikkatsizliği, 

d) Grubu uygun olmayan ürün kullanı-

mı, 

e) Saklanma zamanı geçmiĢ ürün kulla-

nımı, 

f) Cross match yapılmamıĢ ürün kulla-

nımı olarak sıralanabilir. 

3. HKS Kapsamında Transfüzyon Gü-

venliği Uygulamalarının Değerlendiri-

leceği Bölümler  

a) Transfüzyon Merkezi 

b) Klinikler 

c) Ameliyathane 

d) Doğumhane 

e) Yoğun Bakım 

f) Diyaliz 

g) Yeni Doğan Yoğun Bakım 

4. HKS Kapsamında Ġstenen Yazılı Dü-

zenlemelerin Ġçeriği 

a) Kan ve/veya kan ürünü istemi nasıl 

yapılmalı  

b) Kimlik doğrulama nasıl olmalı  

c) Çapraz karĢılaĢtırma test sonucunun 

kontrolü nasıl yapılmalı  

d) Vital bulgular nasıl izlenmeli  

e) Transfüzyon reaksiyonu durumunda 

yapılması gerekenler nelerdir.  

5. Kan ve Kan Ürünleri Ġstem Formu 

Kan ve kan ürünleri istem formunda hastanın 

adı soyadı, bölümü, tanısı, kan grubu ve en-

dikasyonu bulunmalıdır.  

6. Kimlik Doğrulama ĠĢlemi 

a) Bilinci açık olan hastadan aktif iletiĢim 

yoluyla, 

b) Hastadan örnek alırken ve transfüz-

yon öncesinde, 

c) Hastaya ait barkod hasta baĢında 

yapıĢtırılmalı,  

d) Hasta hastanede tek bir protokol ile 

tanımlanmalıdır. 

Transfüzyon iĢlemine baĢlamadan önce riskli 

giriĢimsel iĢlemler öncesinde hasta bilgilendi-

rilmeli ve rızası alınmalıdır. (01.01.63.00.H) 
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Devamında son kez;  

 Hasta baĢında,  

 Ġki sağlık personeli ile, 

 Kimlik ve ürün doğrulaması yapılmalı, 

 Ġlk 15 dakikada yavaĢ ve sağlık çalı-

Ģanı kontrolünde yapılmalı. 

Transfüzyon iĢlemi normal devam ediyorsa; 

 Uygun hızda iĢleme devam edilmeli, 

 Her 30 dakikada vital bulgular izlen-

meli, 

 Elde edilen veriler transfüzyon takip 

formuna  kaydedilmelidir.  

Reaksiyon oluĢması durumunda personelin 

ne yapacağını biliyor olması önemlidir. Ayrı-

ca yaĢanan her olayda olay bildirim formu 

doldurulması gerekmektedir.  
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DÜġMELERĠN ÖNLENMESĠ 

1. DüĢme nedir? 

DüĢme; Ģiddetli vurma ya da maksatlı hare-

ketlerin dıĢında, ani, kontrol edilemeyen,  

istemsiz bir Ģekilde vücudun bir yerden baĢka 

bir yere ya da nesnelere doğru hareket et-

mesi olarak tanımlanabilir. 

Hastanelerde düĢme olayına neden olan 

faktörler aĢağıdaki gibi sıralanabilir;  

 Hasta değerlendirme eksikliği  

 ĠletiĢim yetersizliği  

 Çevre güvenliğinin yetersizliği  

2. DüĢmeler neden önemlidir? 

DüĢmeler özellikle sonuçları ve maliyeti açı-

sından önemlidir. 

DüĢmelerin; femur ve kalça kırıkları, düĢme 

korkusu ve bağımsız hareket edebilme yete-

neğinin azalması ve hatta mortalite gibi ağır 

ve önemli sonuçları olabilmektedir. 

3. DüĢmeler hastanelerde nerelerde 

karĢımıza çıkar? 

Klinikler, psikiyatri, yoğun bakımlar gibi hasta-

nenin tüm tesis yönetim alanlarında karĢımıza 

çıkabilir. 

4. DüĢmelerin önlenmesinden kim(ler) 

sorumludur? 

 Hastane Yönetimi  

 Kalite Yönetim Birimi/Hasta Güvenliği 

Komitesi  

 Sağlık ÇalıĢanları (HemĢire,  ebe, he-

kim, fizyoterapist, eczacı vb.)  

DüĢmelerin önlenmesinde primer sorumlu, 

bölümde hastaya 24 saat bakım veren Hem-

Ģire‟dir. 

5. DüĢmeler nasıl önlenebilir? 

DüĢmelerin önlenmesine yönelik olarak Hiz-

met Kalite Standartları açısından 5 uygulama 

adımı belirlenmiĢtir. 

Bu uygulama adımları aĢağıdaki gibidir; 

1.Adım: Düşme Riski Değerlendirilmesine 

Yönelik Yazılı Düzenleme Hazırlanması 

Yazılı Düzenleme aĢağıdaki bilgileri içermeli-

dir; 

 Kuruma Özgü DüĢme Risk Faktörleri  

 DüĢme Riskinin Değerlendirilme Yön-

temi  

 Risk Düzeyine Göre Alınması Gereken 

Önlemler 

Kuruma özgü düĢme risk faktörleri belirlenir-

ken hastalar aĢağıdaki risk faktörleri açısın-

dan değerlendirilmelidir; 

Ġçsel Faktörler(Hastanın durumuyla ilgili)  

 Önceki düĢme hikayesi 

 YaĢ (65 yaĢ üstü) 

 Kullanılan Ġlaçlar 

 Mevcut Hastalıklar (Osteoporoz, Kar-

diyak Aritmi vb.)  



 
 

 

50  1. HKS Okulu, Antalya, 14-18 Mart 2011 

 
Performans Yönetimi ve Kalite GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 

DıĢsal Faktörler (Çevreyle Ġlgili)  

 Islak/kaygan zemin 

 Dağınık oda 

 Yetersiz aydınlatma desteği 

 Serbest ip ya da kablolar 

 Arızalı ekipmanlar 

 Yatakların yüksek pozisyonda tutul-

ması 

DüĢme riskinin değerlendirilmesi amacıyla 

hastanelerde Morse ve Henrich II gibi düĢme 

risk değerlendirme skalaları kullanılmakla 

birlikte, kurumların kendi koĢullarına uygun 

olarak hazırladıkları skalalar da kullanılabil-

mektedir. Burada önemli olan kullanılan ska-

lanın hastanenin kendi özgün koĢullarına 

uygun olarak hazırlanmıĢ olmasıdır. 

DüĢme riski ne zaman değerlendirilmelidir? 

 Hastanın kuruma kabulünde, 

 Durumunda herhangi bir değiĢiklik 

olduğunda  

 DüĢme sonrasında  

 Transfer sırasında değerlendirilmelidir  

Risk Düzeyine Göre Alınması Gereken Ön-

lemler belirlenirken kullanılan skala ne tür bir 

skala olursa olsun belirlenen risk düzeylerine 

uygun faaliyetlerin planlanmıĢ olması ve yazılı 

düzenlemede yer alması önemlidir. 

2.Adım : Yatan Hastaların Düşme Riskinin 

Önlenmesine Yönelik Düzenlemeler Yapıl-

ması  

a) Yatan hasta,  bölüme kabulünde 

düĢme riski yönünden değerlendi-

rilmelidir.  

 Değerlendirme, hastane tarafın-

dan belirlenen bir ölçekle yapıl-

malıdır. 

 Hastanın klinik durumuna göre 

düĢme riski değerlendirmesi tek-

rarlanmalıdır.  

b) DüĢme riski olan hastalar için, hasta-

nın risk düzeyine yönelik önlemler 

alınmalıdır.  

 DüĢme riski olan hastalar dört 

yapraklı yonca figürü ile tanım-

lanmalı ve bu tanımlayıcı hastanın 

odasının giriĢ kapısında bulunma-

lıdır.  

3. Adım: Tesis Kaynaklı Düşmelere Yönelik 

Önlemler Alınması  

Tesis kaynaklı düĢme olaylarını engellemek 

için;  

 Merdivenlerde korkuluk bulunmalı  

 Alçak tavan uyarıları bulunmalı 

 Islak zemin uyarı levhaları kullanılmalı  

 Zemindeki engellere karĢı önlemler 

alınmalıdır. 
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4. Adım: Hasta Güvenliği Komitesince Düş-

me Olayı Gerçekleştiğinde Olay Bildirimi 

Yapılması 

Yatan hastalarda ve tesis kaynaklı düĢme 

olayı gerçekleĢtiğinde kalite yönetim birimine 

bildirim yapılmalıdır.  

 Olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici 

çalıĢmalar baĢlatılmalıdır.  

5. Adım: Düşen Hasta Oranının İzlenmesi  

DüĢen Hasta Oranı izlem basamakları aĢağı-

daki gibi olmalıdır; 

 Ġndikatör kartı hazırlanmalı,  

 Ġndikatör kartına göre takip yapılmalı, 

 Ġndikatörle ilgili dönemsel analizler 

yapılmalı,  

 Gerektiğinde düzeltici önleyici faali-

yet baĢlatılmalıdır. 

 



 
 

 

52  1. HKS Okulu, Antalya, 14-18 Mart 2011 

 
Performans Yönetimi ve Kalite GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 

EL HĠJYENĠ 

1. GiriĢ 

Sağlık hizmeti iliĢkili enfeksiyon kavramı ve bu 

kavramın önemi artık tüm dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de gittikçe daha çok kiĢi tara-

fından bilinir ve dile getirilir oldu.  

El hijyeni sağlık hizmeti iliĢkili enfeksiyonların 

kontrolünde tek baĢına en etkili ve en önemli 

yöntemdir. 

Yapılan araĢtırmalarda sağlık hizmeti iliĢkili 

enfeksiyonların % 40‟dan fazlasının önlenebilir 

olduğu ve sadece el hijyeninin doğru uygu-

lanması ile enfeksiyonların çok büyük oranda 

azaltılabileceği gösterilmiĢtir. 

2. El Hijyeni Uygulamaları ve Bazı 

Önemli Noktalar 

a) 5 Endikasyon Kuralı 

DSÖ tarafından belirlenen 5 Endikasyon Ku-

ralı sağlık çalıĢanlarına el hijyeninin ne zaman 

uygulanması gerektiğini net olarak özetle-

mektedir. Bu kurala göre; 

1. Hasta ile temastan önce, 

2. Aseptik iĢlerden önce, 

3. Vücut sıvıları ile temastan sonra, 

4. Hasta ile temastan sonra, 

5. Hasta çevresi ile temastan sonra 

el hijyeni uygulaması yapmak gerekmekte-

dir. 

Şekil 35. El Hijyeninde 5 Endikasyon 

 

b) El Hijyeni Sınıflandırması 

El hijyeni çeĢitli Ģekillerde sınıflandırılabilir. ġekil 

1‟de yaygın olarak kullanılmakta olan bir 

sınıflandırma görülmektedir.  Bu dersin konu-

su el hijyeni uygulamalarının detaylı olarak 

anlatılmasından ziyade hastanelerimizde el 

hijyeni ile ilgili politikanın nasıl belirleneceği ve 

çalıĢanların el hijyenine uyumunun nasıl artırı-

lacağına iliĢkin uygulamaları kapsamaktadır.  

Ancak yine de el hijyeni uygulamaları ile ilgili 

bazı önemli noktalara değinilecektir. 

Şekil 36. El Hijyeni Sınıflandırması 

 

El hijyeni ile ilgili Ģıkça akla gelen sorulardan 

biri, ne zaman el yıkamak gerektiği ve ne 

zaman el antisepsisi uygulamak gerektiğine 

nasıl karar verileceği yönündedir.  
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 Ellerde gözle görülür kirlenme varlı-

ğında,  

 Sporlu bakteri ile temas Ģüphesi varsa 

(Ģarbon, gazlı gangren) elleri yıka-

mak gereklidir.  

Her iki durumda da su ve sabunun mekanik 

uzaklaĢtırıcı etkisinden faydalanılmaktadır. El 

antiseptikleri sporlu bakterilere karĢı yeterli 

antiseptik etkiye sahip olmadıklarından bu-

rada da mekanik uzaklaĢtırıcı etkiye ihtiyaç 

vardır.  

c) El Yıkarken Dikkat Edilmesi Gereken 

Hususlar:  

 El yıkama ile doğru sonuç almak 

için 30- 60 saniyelik bir süreye ihti-

yaç vardır. 

 El yıkarken sıcak su kullanmaktan 

kaçınılmalıdır. Sıcak su dermatit 

riskini artırabilir.   

 Sıvı sabun katı sabuna göre da-

ha az kontamine olmaktadır. Bu 

nedenle sıvı sabun kullanımı uy-

gun bir seçenektir. 

 Yıkama sonrası eller çok iyi kuru-

lanmalıdır, çünkü nemli ellerin 

daha fazla kontaminasyon riski 

taĢıdığı gösterilmiĢtir. 

 El kurulamada tek kullanımlık 

havlular kullanılmalıdır. 

 Kısmen boĢ sabun dağıtıcısına 

sabun eklenmesi sıvı sabunun 

kontamine olma riskini artırmak-

tadır. Bu nedenle boĢalan sıvı sa-

bun dağıtıcıları yıkanıp kurutul-

duktan sonra tekrar kullanıma 

sunulmalıdır. 

Ellerde gözle görülür kirlenme ve sporlu bak-

teri ile temas Ģüphesi yoksa sağlık hizmeti 

sırasında el antiseptiği kullanılması önerilmek-

tedir. 

d) El antisepsisi için kullanılan pek çok 

ürün bulunmaktadır: 

 Antimikrobiyal sabun  

 Chlorhexidine  

 Hexachlorophene  

 Iodin ve iodoforlar  

 Para-chloro-meta-xylenol (PCMX) 

 Quaternar ammonium bileĢikleri 

 Triclosan  

 Diğer ajanlar 

 Alkoller 

DSÖ ve uluslar arası pek çok sağlık kuruluĢu-

nun da önerdiği gibi bu seçenekler içinde en 

uygun ajan alkollerdir. Yani el antisepitği 

olarak alkol bazlı el antiseptiklerinin kullanımı 

uygundur. 

e) Alkol Bazlı El Antiseptiklerinin Tercih 

Edilme Nedenleri: 

 Hızlı antimikrobiyal etkileri (20-30 

saniye) 

 Daha iyi tolere edilmeleri 

 Uygulama kolaylığı 

  GeniĢ spektrumlu olmaları 
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 Uygulama için lavabo gerekme-

mesi  

 Her hasta baĢında kolaylıkla uygu-

lanabilmesi 

f) Alkol Bazlı El Antiseptiklerini Kullanır-

ken Dikkat Edilmesi Gereken Güven-

lik Kuralları: 

 Preparatın güvenli biçimde duva-

ra monte edilmiĢ kutulara konul-

ması,  

 Kutuların alkol içeriği daha az gö-

rünecek Ģekilde  etiketlenmesi, 

 Tüketimi hakkında uyarı eklenmesi, 

 Yüksek ısı ve ateĢten uzak tutul-

ması gerekmektedir.  

ABD‟de gerçekleĢen ve literatürde yer bulan 

bir olay alkolün yanıcı özelliğini vurgulamak 

üzere örnek olarak verilebilir. Bir sağlık çalıĢanı 

ellerine alkol uyguladıktan hemen sonra pol-

yester izolasyon önlüğünü çıkarmıĢ, alkol bu-

harlaĢmadan önce metal kapıya dokunmuĢ 

ve oluĢan elektrik yükü nedeni ile alkol alev 

almıĢtır.  Bu örnekten de yola çıkarak Ģöyle bir 

sonuca varmak mümkündür: 

 Alkol buharlaĢana kadar eller ovul-

malıdır.  

Bu hem güvenlik nedeni ile hem de antisep-

tik etkinin sağlanabilmesi açısından gereklidir.  

g) Eldiven Kullanımı 

Vücut sıvıları, mukoza veya bütünlüğü bo-

zulmuĢ deri ile temas olasılığı varsa eldiven 

giyilmelidir. 

Eldiven kullanırken dikkat edilmesi gereken 

hususlar Ģunlardır: 

 Aynı eldiven birden fazla hastanın 

bakımı için kullanılmamalı, 

 Farklı hastalar arasında yıkanarak 

tekrar kullanılmamalı, 

 Kontamine vücut bölgesinden temiz 

vücut bölgesine geçerken eldivenler 

değiĢtirilmeli, 

 Eldivenin kontaminasyona karĢı tam 

olarak korumadığı unutulmamalı ve 

eldiven giymeden önce ve eldiven 

çıkarıldıktan sonra el hijyeni uygu-

lanmalıdır. 

3. Sağlık ÇalıĢanlarının El Hijyenine 

Uyumunu Artırmak 

Dünyada yapılan pek çok çalıĢmada sağlık 

çalıĢanlarının el hijyenine uyum düzeyi genel 

olarak %50‟nin altında bulunmuĢtur. 

Uyumu artırmak için sağlık çalıĢanlarında bir 

davranıĢ değiĢikliğinin geliĢtirilmesi gerekmek-

tedir. Burada çalıĢanlarda bu yönde bir kül-

tür değiĢimine ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Böyle bir kültür değiĢimi için uzun yıllara, istik-

rarlı bir çabaya ve belirli bir politikaya gerek-

sinim vardır. 

Hastanelerimizde el hijyeni uygulamalarının 

belli bir politika çerçevesinde ve planlı bir 

istikrar ile yürümesi için aĢağıdaki baĢlıklarda 

faaliyetler Ģekillendirilmelidir. 
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 El hijyeni programının oluĢturulması 

 El hijyeni  sorumlularının belirlenmesi 

 Ġdari desteğin temini ve katılımının 

sağlanması 

 Eğitimlerin planlanması ve uygulan-

ması 

 Rutin gözlem ve geri bildirimler 

 El hijyeni malzemelerinin temini ve 

konumlandırılması (kolay eriĢim) 

 El hijyeni malzemelerinin kullanımının 

takibi 

 ÇalıĢanların teĢviki  

a) Eğitimler 

Bir kültür değiĢimi gerektiren her konuda ol-

duğu gibi bu konuda da eğitimin yadsına-

maz bir rolü bulunmaktadır. Eğitimlerin içeri-

ğini belirlerken dikkat edilmesi gerekenler 

Ģunlardır: 

Eğitimlerin içeriği mesleki kategorilere göre 

planlanmalı ve hazırlanmalıdır. Eğitimlerde 

asgari; 

 El hijyeni endikasyonları  

 Uygulama yöntemleri 

 Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar 

 El antiseptikleri ile ilgili güvenlik ön-

lemleri yer almalıdır. 

b) Malzemeye Kolay EriĢim 

El hijyeni uyumunun artırılmasında en önemli 

unsurlardan biri de malzemeye kolay eriĢimin 

sağlanmasıdır. 

 Her hasta  baĢında el antiseptiği bu-

lunmalıdır.  Ġki yatak arasında bir adet 

bulunması da yeterlidir. Önemli olan 

sağlık hizmeti sırasında el antiseptiği-

ne ulaĢımın kolay olmasıdır. 

 Gerekli yerlerde lavabo, sıvı sabun, 

tek kullanımlık havlu, eldiven bulun-

malıdır. 

c) Gözlem ve Geri Bildirimler 

ÇalıĢmalar göstermektedir ki, çalıĢanlara 

uygulamaları ile ilgili gözlemler yapılması ve 

geri bildirimde bulunulması uyum düzeyini 

artırmaktadır. Bu nedenle Performans Yöne-

timi ve Kalite GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı web 

sitesinde yayınlanmıĢ olan gözlem formu ile 

çalıĢanların periyodik olarak gözlenmesi, 

çalıĢanlara geri bildirim verilmesi ve sonuçla-

rın değerlendirilerek gerekli iyileĢtirme çalıĢ-

malarının yapılması uyum düzeyini artırmak 

için uygulanması gereken faliyetlerdendir. 

Burada dikkatle üzerinde durulması gee-

reken nokta çalıĢanların haberli olarak göz-

lenmesi gerektiğidir. 

ġekil 37‟de “El Hijyeni Gözlem Formu” görül-

mektedir. Bu form gözlemi yapacak kiĢi tara-

fından gözlem sahasında doldurulacaktır.  

Formda yer alan “Fırsat” kelimesi, el hijyeni 

eylemini gerektiren her bir durumu ifade eder. 

“Yıkama” kelimesi, doğru olarak yıkama yolu 

ile yapılan el hijyeni iĢlemini, “Ovma” kelimesi 

ise doğru Ģekilde el antiseptik solüsyonu ile 

geçekleĢtirilen el hijyeni iĢlemini ifade eder. 
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Gözlem yapan kiĢi sahada herhangi bir çalı-

Ģanı sağlık hizmeti sunumu sırasında gözler. 5 

Endikasyon kuralına göre bir fırsat oluĢması 

durumunda bunu gözlem formuna uygun 

Ģekilde kaydeder. Fırsat durumu, gözlem yapı-

lan kiĢinin ünvanı, hangi endikasyonun oluĢtu-

ğu, el hijyeni uygulamasının yapılıp yapılma-

dığı, yapıldı ise hangi yolla yapıldığı konusun-

da formda bilgi yer almalıdır.  

Şekil 37. El Hijyeni Gözlem Formu 

 

Gözlem formundaki bilgilere göre unvan 

bazında, bölüm bazında, 5 endikasyona 

göre ve genel uyum oranları hesaplanır (ġekil 

38, 39, 40, 41). Elde edilen sonuçlar değer-

lendirilir ve gerekli görülen iyileĢtirme  

çalıĢmaları yapılır. 

Şekil 38. Genel El Hijyeni Uyumu 

 

Şekil 39. 5 Endikasyona Uyum Oranı 

 

Şekil 40. Unvanlara Göre El Hijyenine Uyum Oranı 

 

Hasta 

Temas 

Öncesi 

Aseptik 

ĠĢlem 

Öncesi 

Vücut 

Sıvılarının 

BulaĢma 

Riski 

Sonrası 

Hasta 

Temas 

Sonrası 

Hasta 

Çevresi 

Temas 

Sonrası 

Doktor HemĢire  

- Ebe 

Sağlık 

Memuru 

Diğer 

Sağlık 

Personeli 

Temizlik 



 
 

 

1. HKS Okulu, Antalya, 14-18 Mart 2011                57 

 
Performans Yönetimi ve Kalite GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 

Şekil 41. Servis/Ünitelere Göre El Hijyen Uyumu Oranları 

 

d) Ġç Ġstemlerin Takibi 

El hijyeni malzemelerinin kullanımının izlenme-

si, uyumun takip edilmesi için bir araç olarak 

kullanılabilir.  

e) Yöneticinin rolü 

Hasta güvenliği kültürünün geliĢtirilmesinde 

en önemli faktörlerden biri yöneticilerin tu-

tum ve davranıĢlarıdır. Yöneticiler el hijyeni 

konusunda çalıĢanlara rol model olmalı, bu 

konuyu önemsediklerini ve kurumsal bir politi-

kanın parçası olarak gördüklerini her fırsatta 

dile getirmelidirler.  

Ayrıca idari teĢvik ve ödüllerle çalıĢanların 

uyum düzeyini artırmaya yönelik faaliyetler 

planlanabilir.  Sağlık çalıĢanlarının cilt bakımı-

nı kolaylaĢtırmak ve desteklemek için bazı 

çözümler hayata geçirilebilir. Örneğin allerjisi 

olan çalıĢanlar için uygun eldivenler ya da 

kuruluktan Ģikayet edenler için el kremleri 

sağlanması gibi. 

Kurumlar uyum düzeyini artırmaya yönelik 

kendilerine özgü farklı uygulamalar da geliĢti-

rebilirler. Her kurumun farklı avantaj ya da 

dezavantajları bulunabilir. Zayıf ve güçlü 

yanların tespitinde gözlemler ve sürekli izle-

min büyük önemi olduğu aĢikardır. 

Servis-1 Servis-2 Servis-3 
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GÜVENLĠ CERRAHĠ 

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre yılda 

234 milyon ameliyat yapılmakta, bu da yılda 

her 25 kiĢiden birinin ameliyat olduğu anla-

mına gelmektedir. Yine Dünya Sağlı Örgü-

tü‟ne göre yapılan bu ameliyatların 7 milyo-

nunda ameliyatla iliĢkili komplikasyon görü-

lürken 1 milyonunda ise ameliyatla iliĢkili ölüm 

görülmekte. Hastanelerde yaĢanan kötü 

olayların yarısının cerrahi bölümlerde yaĢan-

dığı ve bunların da yarısının güvenli cerrahi 

uygulamaları ile önlenebildiği gerçekliğinden 

yola çıkılarak cerrahi iĢlemlerin daha güvenli 

hale gelmesi için Dünya Sağlık Örgütü tara-

fından “Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır” pro-

jesi geliĢtirildi.  

Günümüzde DSÖ tarafından 2008 yılında ilk 

kez yayınlanan ve günümüzde 25‟den fazla 

ülkede, 300 organizasyonda ve 3000‟den 

fazla hastanede kullanılan  Güvenli Cerrahi 

Kontrol Listesi Sağlık Bakanlığı Performans 

Yönetimi ve Kalite GeliĢtirme Dairesi tarafın-

dan ülkemiz Ģartlarına uygun olarak düzen-

lenmiĢ ve tüm Kamu ve Özel Hastanelerde 

2009 yılından beri kullanılmaktadır.   

Güvenli Cerrahi uygulamasının 3 aĢaması 

vardır:  

a) Ameliyat öncesi 

b) Ameliyathane 

c) Ameliyat sonrası  

Ameliyat öncesi ve ameliyathanede yapıl-

ması gereken son kontroller Performans Yö-

netimi ve Kalite GeliĢtirme Dairesi tarafından 

düzenlenen Güvenli Cerrahi Kontrol Liste-

siTR„de bir araya getirilmiĢtir. Unutmamak ge-

rekir ki Güvenli Cerrahi Kontrol ListesiTR kısa 

hatırlatmalar yaparak cerrahi güvenliği sağ-

lar. 

Ameliyat öncesinde hasta ameliyathaneye 

gitmeden,  DSÖ‟ nün hedefleri çerçevesinde 

son kontrolleri yapılmalıdır. 

Bu kontrolde hasta, ameliyatı, ameliyat böl-

gesi, ameliyat rızası kontrol edilir. Ameliyat 

güvenliği için hastanın aç olması, ameliyat 

bölgesinin tıraĢlı olması, hastada makyaj/oje/ 

protez olmaması ve ameliyat önlüğünü ve 

bonesini giymiĢ olması gerekmektedir. Yapı-

lacak ameliyata göre hastaya uygulanacak 

özel iĢlem veya tedavi protokolü varsa bu 

aĢamada sorgulanması gerekir. Ayrıca hasta 

ameliyathaneye gitmeden ameliyat sırasın-

da kullanılacak özel malzeme, implant, kan 

veya kan ürününün hazır olup olmadığı teyit 

edilmeli ve hasta tüm laboratuvar ve radyo-

loji tetkikleri ile birlikte ameliyathaneye güven 

içerisinde teslim edilmelidir. 

Ameliyathane‟de Güvenli Cerrahinin 3 bile-

Ģeni vardır: 

1) Güvenli cerrahi ekip 

2) Güvenli anestezi 

3) Cerrahi alan enfeksiyonlarının engel-

lenmesi 
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Şekil 42. Ameliyathane’de Güvenli Cerrahinin 3 Bileşeni 

 

DSÖ, “Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır” proje-

sinde güvenli cerrahi için bilinen 10 gerçek-

ten yola çıkarak 10 ana hedef belirlemiĢ ve 

Kontrol Listesinin bu hedefleri karĢılamasını 

planlamıĢtır. 

10 ANA HEDEF: 

1. Doğru Hasta, Doğru Taraf: Dünya 

üzerinde yapılan ameliyatların 1500-

2500‟ünde bu aĢamada hata yapıl-

makta.  Güvenli cerrahi için öncelikle 

hasta doğru hasta olmalı, yapılacak 

iĢlem ve ameliyat bölgesi doğru ol-

malıdır. Bu doğrulama yapılmadan 

diğer maddelerin kontrolünün sağ-

lanması anlamlı değildir. Bu nedenle 

hasta ve taraf doğrulaması Güvenli 

Cerrahi Kontrol ListesiTR‟nin her aĢa-

masında yapılmaktadır.  

2. Anestezi Zararını Engelleme: Son 30 

yıl içersinde anestezi uygulamaların-

da oldukça fazla geliĢme olmuĢtur. 

Ancak halen bazı ülkelerde ameliyat 

olan her 150 kiĢiden birinde anestezi 

iliĢkili komplikasyon görülmektedir. Bu 

nedenle DSÖ güvenli anestezi uygu-

laması için Anestezi Güvenlik Kontrol 

Listesi oluĢturmuĢtur. Anestezi öncesi 

değerlendirmeyi, anestezi cihazı, 

anestezik ilaç ve malzemelerin kont-

rolünü kapsayan bu listenin ameliyat 

öncesinde anestezi ekibi tarafından 

kontrol edilmesi gerekmektedir.  

3. Hava Yolu ve Solunum Kaybını En-

gelleme: Anestezi Güvenlik Kontrol 

Listesin‟de sorgulanan Mallopati sınıf-

laması, aspirasyon riski sorgulaması 

hastanın hava yolu ve solunum kay-

bını engellemek için gereklidir. 

4. AĢırı Kan Kaybını Engelleme: Ameli-

yat sırasında beklenmedik bir Ģekilde 

aĢırı kan kaybı olması ve bunun için 

önlem alınmaması hastanın hayatını 

tehdit eden bir durumdur. Bu neden-

le her ameliyat öncesi bu durumun 

sorgulanması gerekir. 

5. Bilinen Alleji Sorgulanması: Cerrahi sı-

rasında geliĢen anaflaksi (alerjik reak-

siyon) nedeni ile %34 oranında mor-

bidite, %24 oranında ise ölüm ger-

çekleĢir. DSÖ bu konuda hem anes-

tezi verme aĢamasında hem de cer-

rahi iĢlem sırasında hastanın bilinen 

alerjisine yönelik tedbir alınmasını 

önermektedir. 

6. Cerrahi Alan Enfeksiyonunu Engel-

leme: Dünya üzerinde yapılan ame-
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liyatlarda yılda 780.000 cerrahi alan 

enfeksiyonu geliĢmekte.  Güvenli 

Cerrahi Kontrol ListesiTR‟de sorgula-

nan profilaktik antibiyotik uygulama-

sı, kullanılan alet ve malzemelerin ste-

rilizasyonunun uygunluğu enfeksiyon 

geliĢimini tek baĢına engelleyemez. 

Bu konuda alınması gereken tedbir-

ler daha ameliyathanenin kuruluĢ 

aĢamasında sağlanmıĢ olmalıdır. 

Şekil 43. Cerrahi Alan Enfeksiyonunu Engelleme 

 

Ameliyathane‟de cerrahi iĢlemi güvenli bir 

Ģekilde tamamlayabilmek için ameliyathane 

ısısının 20-23 0C olması, hatta 18-26 0C arasın-

da ayarlanabilir olması gerekir. Ameliyat 

odasındaki nem oranı %30-60 olmalı, Hava 

beslemesi en az 2400m³/h, taze hava debisi 

ise1200m³/h olmalı. Saatte en az 15 hava 

değiĢimi olmalı bunların 3‟ü taze hava ile 

olmalıdır. Filtrasyon  %90 ve üzerinde sağ-

lanmalı, ameliyat odasının havası pozitif ba-

sınçlı ve akım laminar olmalıdır. Ameliyatha-

nede olması gereken bu Ģartlar belirli periyot-

larda kontrol ve sürekli takip edilmelidir.  

7. Cerrahi Alanda Alet ve Spanç Kal-

masını Engelleme: Ameliyat sırasında 

kullanılan cerrahi aletler, iğneler, 

spanç ve kompresyonlar ameliyat bi-

timinde, vücut boĢlukları kapatılma-

dan önce sayılmalı ve tam olduğu 

kontrol edilmelidir. Eksik söz konusu 

olduğunda tüm ekip uyarılmalı ve 

gerekli önlemler alınmalıdır. 

8. Patoloji Numuneleri Güvencede Ol-

malı: Cerrahi iĢlemin sonucu olan çı-

karılan patolojik numune üzerinde 

doğru etiketleme yapılmalıdır. Pato-

lojik inceleme sonucunda tedavi sü-

recinin planlanacağı unutulmamalı 

ve bu konu üzerinde hassasiyet gös-

terilmelidir. Numune üzerinde doğru 

hastanın kimlik bilgileri ve doğru nu-

mune ismi olmalıdır. 

9. Ameliyathanede Takım Ruhu Olmalı:  

Cerrahinin güvenli bir Ģekilde baĢla-

yıp, devam edip sonlanabilmesi için 

bu çarkı döndüren Cerrah, anestezi 

ekibi, ameliyat hemĢiresi ve servis 

hemĢiresi bir takımın üyeleri oldukları-

nı bilmeli ve takım ruhu ile çalıĢmalı-

dırlar.  
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Şekil 44. Güvenli Cerrahinin Temel Bileşenleri 

 

10. Doğru Kayıt Tutulmalı: Günümüzde 

hastane bilgi sistemlerinin yaygın kul-

lanılmaya baĢlaması ile doğru kayıt 

tutulması ve aktif sürveyans yapılması 

kolaylaĢmıĢtır. Ancak otomasyon sis-

teminin kullanılmadığı bazı ülkeler için 

cerrahi alanda doğru kayıt tutulması 

için güvenli Cerrahi Kontrol Listesi bir 

vasıta olacaktır. 

Yapılan çalıĢmalarda kontrol listesinin ameli-

yathanede yapılan bölümlerinin 0.58-3.58 dk 

arasında sürdüğü tespit edilmiĢtir. Ortalama 

2.16 dk süren kontrol listesi uygulaması za-

man geçtikçe ekipler tecrübe kazandıkça 1 

dk hatta yarım dakikaya kadar kısalabilmek-

tedir. 

Kontrol listesinin düzenli ve doğru olarak uy-

gulanmasından sorumlu olan hastanın ame-

liyatını yapan cerrahtır. Ancak listenin kim 

tarafından sesli olarak okunup kutucukları 

doldurulacağı uygulayıcılar tarafından  ku-

rumun kendi Ģartları göz önünde bulunduru-

larak belirlenir. 

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin kullanılma-

ya baĢlanması ile cerrahi komplikasyon ve 

ölüm oranları düĢmüĢtür. DSÖ‟nün 2008 yılına 

kadar yaptığı Dünya üzerinde 8 ülkede de-

vam ettirdiği pilot çalıĢmanın sonuçları 2009 

yılında New England Journal of Medicine‟da 

yayınlandı. Buna göre komplikasyon ve ölüm 

oranları Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi‟nin 

uygulanması ile %30 azalmıĢtır. 
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GÜVENLĠK RAPORLAMA SĠSTEMĠ  

Güvenlik Raporlama Sistemi; Hastanelerde 

meydana gelen olaylardan ders çıkartmak 

ve benzer olayların bir daha yaĢanmasını 

engellemek amacıyla oluĢturulan bir sistem-

dir. Bu sistem içinde ana öğe, çalıĢanlar tara-

fından yaĢanan olayların bir daha yaĢanma-

sını engellemek için yapılan bildirimlerdir.  

Güvenlik raporlama sisteminin amacı hasta-

nelerde kurumsal bir öğrenme sürecinin oluĢ-

turulmasıdır. Bu sistemde ana hedef bireyler 

değil sistemdir. Bu nedenle olayın sorumluları 

ile değil sistemin kendisi odak noktasıdır. Gü-

venlik raporlama sisteminde düzenlemeler 

kiĢiler üzerinden değil sistem üzerinden yürü-

mektedir.  

Güvenlik raporlama sistemi iyi iĢleyen hasta-

nede, hastalar için güvenli hizmet sunumu ve 

çalıĢanlar için güvenli çalıĢma ortamları sağ-

lanır. Güvenlik raporlama sistemi, hasta ve 

çalıĢan güvenliğini güvenliği tehdit eden 

olaylara karĢı koruyucu görev üstlenmekte-

dir.  

Şekil 45. Güvenlik Raporlama Sistemi 

 

Güvenlik Raporlama Sisteminde asgari;  

 Ġlaç güvenliği  

 Transfüzyon güvenliği  

 Cerrahi güvenlik  

 Hasta düĢmeleri 

 Kesici delici alet yaralanmaları 

 Kan ve vücut sıvıları ile temas  

konularını kapsamalıdır.  

Şekil 46. Güvenlik Raporlama Döngüsü 

 

Güvenlik raporlama sisteminde olay bildirim-

leri, kalite yönetim birimine yapılır. Kalite yö-

netim birimi bildirimi yapılan olayın özelliğine 

göre hastanede çalıĢan ilgili komite ve/veya 

sorumluları olay bildirimlerini gönderir ve ilgili 

komite ve/veya sorumluları olay ile ilgili kök 

neden analizlerini yapar. Kök neden analizi 

yapılan olaylar hakkında yapılan düzeltici 

önleyici çalıĢmalar hakkında düzenlemeler 

yapılmalıdır. Yapılan bildirimlerden elde edi-

len çalıĢmalar çalıĢanlar ile eğitim ortamında 

paylaĢılmalıdır.  
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Güvenlik raporlama sistemlerinde kilit rolü; 

olay bildirim formları oynamaktadır. Olay 

bildirimi yapılacak formlar;  

 Kolay doldurulabilir olmalı,  

 AnlaĢılabilir olmalı,  

 KarmaĢık olmamalı,  

 Bildirimi yapanın cümlelerine yer 

vermeli,  

 Olayın nedeni ve çözümü hakkında 

bildirimi yapanın görüĢ ve önerileri 

alınmalıdır.  

Formlarda olaya karıĢan kiĢilerin isimlerine yer 

verilmemelidir. ÇalıĢanların isimlerinin verildiği 

olay bildirimleri Kalite Yönetim Birimi tarafın-

dan kabul edilmemelidir. Bu hastanenizde 

kurduğunuz güvenlik raporlama sisteminin 

kiĢiler üzerinden değil sistemin düzeltilmesi 

yönünde çalıĢtığının en iyi ve en önemli gös-

tergesidir.  

Güvenlik Raporlama Sistemlerinde kullanıla-

cak formlarda;  

 Olayın konusu 

 Olay 

 Olayın nedeni ve/veya çözümü hak-

kında görüĢ ve öneriler  

bölümleri bulunması yeterlidir.  

Güvenlik raporlama sisteminin iĢlemesi ancak 

çalıĢanlar tarafından yapılan olay bildirimleri 

ile yakından iliĢkilidir. Bu amaçla çalıĢanlara 

güvenlik raporlama sisteminin tanıtımı, form-

ların kullanımı ve bildirimlerin nasıl yapılması 

gerektiği noktasında eğitimler verilmelidir.  

Hastanede eğer olay bildirim raporları yete-

rince yapılmıyorsa;  

 Formlar tekrar gözden geçirilmeli,  

 ÇalıĢanlara bildirim sistemi hakkında 

sürekli eğitimler verilmeli,  

 Olay bildirimi sonucunda çalıĢanların 

cezalandırılmayacağı aktarılmalı,  

 Yapılan bildirim sonuçları hakkında 

çalıĢanlara geri bildirimlerde bulu-

nulmalıdır.  

Güvenlik raporlama sistemlerinin iĢlerliği; has-

tanelerin güvenlik kültürünün önemli bir yan-

sımasıdır.  
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HASTA BAKIMI 

1. Hasta Bakımı Nedir?  

Bir sağlık kuruluĢunun hasta ve sağlık çalıĢanı 

olmak üzere iki önemli unsuru vardır. Bu un-

surlar arasındaki her türlü etkileĢimi “hasta 

bakımı” olarak tanımlamak mümkündür. 

Hasta bakım süreci, hastanın medikal gerek-

sinimlerinin yanı sıra, fiziksel ve çevresel ge-

reksinimlerinin de karĢılanması gereken bir 

süreçtir. 

2. Hasta Bakımı Neden Önemlidir?  

Bir sağlık kurumunun temel amacı  

„Hasta Bakımı‟dır.  

Hastalara uygulanacak iyi bir hasta bakımı, 

• ĠyileĢmenin çabuklaĢmasını,  

• Komplikasyonların önlenmesini  

• Hasta yaĢamının canlılık kazanmasını 

sağlar.  

3. Hasta Bakımı Nere(ler)de Uygulanır?  

Hasta bakım hizmetleri yoğun bakımlar, kli-

nikler, doğum ve psikiyatri bölümleri gibi has-

tanın yatarak tedavi gördüğü bölümlerde 

uygulanmaktadır. 

4. Hasta Bakımının Sorumlusu Kim(ler)dir? 

Bir sağlık kuruluĢunda görev yapmakta olan 

hekim, hemĢire vb. sağlık çalıĢanlarının tümü 

hasta bakımında görevli olmakla birlikte, 

primer sorumlu hastaya 24 saat bakım veren 

“hemĢire”lerdir. 

5. Hasta Bakımı Nasıl Uygulanır?  

Hasta bakımının uygulanmasında temel yak-

laĢım, “her hastanın özgün olduğu” ve “ba-

kımın hastaya özgü olması” gerektiğidir. 

Her hastanın kendine özgü ihtiyaçlarına yanıt 

veren ve destekleyen bir ortamda en uygun 

bakımın sağlanması bir planlama ve koordi-

nasyon gerektirir.  

Hasta bakımının planlanması ve uygulanma-

sına yönelik olarak Hizmet Kalite Standartları 

kapsamında 5 uygulama adımı belirlenmiĢtir. 

1. Adım: Hastanın/Hasta Yakınının Bölüme 

Uyumunun Sağlanması  

 Hastanın bölüme kabulünde has-

ta/hasta yakınları aĢağıdaki konular-

da bilgilendirilmelidir.  

 Kahvaltı ve yemek saatleri 

 Hasta ve yakınının uyması gere-

ken kurallar 

 Ziyaret saatleri ve kuralları 

 Telefon kullanımı 

 Tuvalet-banyo kullanımı 

 HemĢire çağrı sistemi kullanımı 

 Hekimin günlük vizitleri  

 Hastaya hizmet verecek olan bölüm 

çalıĢanları hasta/hasta yakınına ken-

dini tanıtmalıdır.   
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2. Adım: Hastanın Bölüme Kabulünde Genel 

Durumunun Değerlendirilmesi  (Hasta Gerek-

sinimlerinin Değerlendirilmesi) 

Hastanın genel durumu fiziksel, ruhsal ve sos-

yal yönden değerlendirilmelidir.  

 Hastanın fiziksel gereksinimlerinin de-

ğerlendirilmesi amacıyla oksijen des-

teği, cilt bakımı, aktivite, beslenme, 

boĢaltım vb. gereksinimler değerlen-

dirilmelidir. 

 Hastanın ruhsal ve sosyal gereksinim-

lerinin değerlendirilmesi amacıyla 

hastanın servise adaptasyonu, bakım 

sürecine katılım, ailevi destek, sosyal 

statü vb. gereksinimler değerlendiril-

melidir. 

Hasta gereksinimlerinin değerlendirilmesi 

amacıyla HemĢirelik Yönetmeliği eklerinde 

yer alan formlar kullanılabildiği gibi, kurumla-

rın kendi özgün koĢullarına göre hazırlanmıĢ 

“HemĢirelik Değerlendirme Formları” da kul-

lanılabilmektedir. 

3. Adım: Hasta Gereksinimleri Doğrultusunda 

Hemşire Bakım Planı Düzenlenmesi  

Bakım planı hekim tedavi planı ile koordineli 

olmalıdır.  

HemĢire Bakım Planı aĢağıdaki bölümleri 

içermelidir. 

• HemĢirelik Tanısı  

• Hedefler  

• Planlama  

• Uygulama  

• Değerlendirme  

4. Adım: Hemşire Nöbet Teslimlerine Yönelik 

Düzenleme Yapılması 

HemĢire nöbet teslimleri; nöbeti devreden ve 

devralan hemĢire(ler) arasında, önce deskte, 

sonra hasta odasında olmak üzere 2 defa, 

hasta bakım sürecindeki tüm bilgileri kapsa-

yacak Ģekilde aktif iletiĢim yöntemiyle yapıl-

malıdır.  

Şekil 47. Hemşire Nöbet Teslimleri 

 

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 “he-

kim” tarafından yapılmalıdır. 

Hasta Bakımı Ne Zaman Uygulanır?  

Hastanın servise kabulünde  

Yatarak bakım aldığı süre boyunca  
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LABORATUVAR HĠZMETLERĠ 

Tıbbi TeĢhis ve Tedavi hizmetlerinde verilen 

tıbbi kararların nerdeyse % 70 inden fazlasının 

laboratuvar verilerine dayanmakta olduğu 

bilimsel olarak da kanıtlanmıĢtır. Verilen sağlık 

hizmetinin kalitesi, doğru teĢhis ve tedavinin 

yapılabilmesi için laboratuvar hizmetlerinin 

mümkün olan en yüksek kalitede verilmesi 

gerekmektedir. Bu durum laboratuvar hiz-

metlerine önemli bir sorumluluk yüklemekte 

ve uygun biçimde yapılmasının önemini 

açıkça ortaya koymaktadır. 

Şekil 48. Standartların Uygulanmasında Hedef 

 

Hasta güvenliği ve sağlık hizmet maliyetleri-

nin iyileĢtirilmesi açısından da laboratuvar 

hizmetlerinin önemi çok fazladır. YanlıĢ-hatalı 

bir analiz sonucunun, hastanın gereksiz cer-

rahi müdahaleye maruz kalması, yanlıĢ ilaç 

kullanımı gibi hizmetin kalitesini bozan, mali-

yetlerini artıran, hasta güvenliğini tehlikeye 

sokan sonuçlara sebep olma riski mevcuttur. 

Laboratuvarların hastaya doğru sonuç vere-

bilmeleri için süreç kalitesinin ve sonuç kalite-

sinin belirli standartlar ile kontrol altında tut-

ması gerekmektedir. Laboratuvarların farklı 

cihaz, ekipman ve sarf malzemeleri kullana-

rak farklı çalıĢma prosedürleri uygulamaları 

sonucu test sonuçlarında belirgin farklılıklar 

oluĢması mümkündür. Laboratuvarlar arası 

uyumluluğu ve hasta sonuçlarının güvenilirli-

ğini artırmak amacıyla Laboratuvarlar arası 

analitik standardizasyonun sağlanması zorun-

lu hale gelmiĢtir. Bunun için mutlaka labora-

tuvarların süreç ve sonuç kalitesinin belirli 

standartlara göre değerlendirilmesi gerek-

mektedir.  GeçmiĢ uygulamalarda laboratu-

varlarda hasta ve çalıĢan güvenliğinden 

bahsetmek mümkün olmayıp sadece sorum-

lu kiĢinin vicdanına ve bilgisine kalmaktadır. 

Hizmet kalitesi ile ilgili değerlendirme ve izle-

me sistemi tüm sektörü kapsayacak Ģekilde 

kurulmalı ve iĢletilmelidir. 

Güvenli ve kaliteli bir laboratuvar kurmak için 

en kaliteli kit ve cihazı almak ve en deneyimli  

laboratuvar uzmanı ve teknisyeni ile çalıĢ-

manın bize sağlayabileceği tek Ģey, cihazda 

ölçtüğümüz değerin doğru olmasıdır, ama 

bu bize hastaya verdiğimiz sonucun doğru 

olduğunu göstermez. 

Eğer laboratuvarı sadece cihaza kanı ver 

sonucu al yöntemi ile çalıĢan bir yer olarak 

görüyorsak, zaten baĢtan hata yapmıĢ olu-

ruz. Kaliteli ve güvenilir bir laboratuvardan 

bahsetmek için laboratuvarı, bir birim olarak 

değil bir süreç olarak değerlendirmek gerek-

lidir. 

Test güvenliğini ve hasta güvenliğini sağla-

mak için tüm süreci yani analiz öncesi (prea-
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nalitik), analiz (analitik) ve analiz sonrası (post 

analitik) süreçlerde hataları ölçen ve değer-

lendiren bir sistem kurulması gerekmektedir. 

Şekil 49. Laboratuvar Sürecinde Hata İhtimal 

Oranları 

 

Hasta ve çalıĢan güvenliğini sağlamanın 

temel kuralı:  hatalarını ölç, hatalarını önle ve 

hastaya zarar verme kuralıdır. 

Dolayısıyla hastaya zarar vermemek için 

mutlaka önceden hatalarımızı önlemek ve 

bunun için hatalarımızı ölçmek zorundayız. 

Hatalarımızı ölçmek için de sürecin içerisin-

deki risk faktörlerini belirlemek ve ölçecek bir 

sistem kurmamız gerekmektedir. 

Şekil 50. Hastanın Güvenliğini Tehlikeye Atan 

Risklerden Örnekler 

 

Laboratuvarlar ile ilgili standartlar hazırlanır-

ken, hasta ve çalıĢan güvenliğini tehlikeye 

atacak risk faktörlerini ölçecek ve önleyecek 

bir sistem kurulması hedeflenmiĢtir. 

“Hatalı Kabul”den örnek verecek olursak: 

“Laboratuvarda çalıĢılan tüm testleri içeren 

test rehberi bulunmalıdır” standardının uygu-

lanması ile bu risk faktörü büyük ölçüde ön-

lenecektir. Klinikte hastadan alınan örnekler 

uygun değilse (örneğin endokrinoloji kliniğin-

de alınan kan saatlerce bekletilmesi ile kan-

da glikoz değerin düĢmesi, gaitada gizli kan 

için hastanın 3 gün önce et yememesi gere-

kirken diyet yapmaması gibi) laboratuvarda 

ölçülen değer doğru ama hastaya verilen 

sonuç yanlıĢ olacaktır. 

Test rehberi aĢağıdakileri içermelidir: 

 Laboratuvar Örneklerinin çalıĢılma 

zamanı, (günlük, belirli günler) 

 Örnek türü, (serum, plazma, idrar, 

bos..) 

 Ön hazırlık iĢlemi gerektiren testlere 

ait bilgi, (gaitada gizli kan gibi) 

 Örnek alımı ile ilgili kurallar(24 saatlik 

idrar nasıl toplanır)  

 Örnek kabul ve ret kriterleri 

 Örneklerin uygun Ģekilde alınması ve 

uygun Ģekilde transferi (uygun ısı, sü-

re, taĢıma kabı vs. belirtilerek),kan 

gazlarının transferinde soğuk zincir 

kurallarına uyulması, 

 Örnek kaplarının uygun Ģekilde etiket-

lenmesi,  
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 Sonuç verme sürelerini içermelidir 

(Acil testlerin tanımı). 

Bu rehberin hazırlanması tek baĢına etkili 

olmayacaktır. Konu ile ilgili çalıĢanların (labo-

ratuvar çalıĢanları, örnek alan personel, dok-

torlar vs.) mutlaka eğitim almaları gerekmek-

tedir. 

Panik değerler:  

 Hasta güvenliği açısından önem arz 

eden ve hekime bekletilmeden bildi-

rilmesi gereken test sonuçlarıdır. 

 Panik değerler HBYS üzerinde tanım-

lanmalıdır.  

 Panik değer tespiti durumunda HBYS 

üzerinde çalıĢanı uyarıcı sistem bu-

lunmalıdır. 

 Eğer uyarı sistemi olmaz ise cihazda 

çalıĢan kiĢinin, panik değerleri fark 

etmemesi ve uzmana bilgi verilmesi 

konusunda hata yapma ihtimali faz-

ladır. 

 Bildirimlerde; bildirim yapılan kiĢi, pa-

nik değer sonucu, bildirimin yapıldığı 

tarih ve saat kayıt edilmelidir.  

 Laboratuvar çalıĢanlarına panik de-

ğerler ve panik değer bildirimi ile ilgili 

eğitim verilmelidir.  

Diğer önemli standart maddesinden örnek 

vermek gerekirse: “Hasta sonuç raporlarına 

yönelik düzenleme yapılmalıdır”. 

 Hasta sonuç raporlarında: Örneğin 

alındığı, örneğin laboratuvara kabul 

edildiği, sonucun onaylandığı tarih 

ve saat yer almalıdır.  

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli 

husus Ģudur;„numune alma saati, doktor is-

tem saati değildir‟. Birçok otomasyon prog-

ramında numune alma saatinin olmadığı 

ama doktor istem saatinin mevcut olduğu 

gözlenmektedir. Otomasyonla ilgili düzenle-

me yaparken sadece doktor istem saatini, 

numune alma saati olarak değiĢtirmek ger-

çekçi bir yaklaĢım olmayacaktır. Pratik uygu-

lamada bu hata ortaya çıkacaktır. Numune 

alma saati ve laboratuvara teslim saati ara-

sındaki fark, numune transfer süresinin uygun-

luğu hakkında bilgi verecektir. 

Bildiğiniz gibi kalitenin en önemli kuralı: “ölç-

mediğin bir Ģeyi iyileĢtiremezsin” kuralıdır. Ha-

talarımızı ölçmek ise bize 2 önemli veri sağ-

lamaktadır. Birincisi onlarca hatadan, hangi-

sinin öncelikli olduğunu ve nerden baĢlaya-

cağınızı göstermekte, ikincisi hatanın rastlan-

tısal mı yoksa sistematik mi olduğunu göster-

mektedir. 

HKS uygulanması esnasında dikkat edilmesi 

gereken 3 ana kural vardır. 

1. Standartlarının yeterliliği 

2. Standartların uygunluğu 

3. Standartların etkinliği 

BaĢka Laboratuvarlardan sadece kopyala 

kes yöntemiyle yazılan yazılı düzenlemelerin 

(örneğin: Laboratuvar güvenliği) eğer kendi 

laboratuvarınız için yeterli ve uygun bir sistem 

olup olmadığını kontrol etmez iseniz, kesinlikle 
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iĢinize yarayacak ve hatalarınızı önleyecek 

bir uygulama olmayacaktır. 

Öte yandan yeterli ve uygun bir laboratuvar 

güvenliği dokümanı olduğu halde, çalıĢanlar 

bu konuda eğitim almamıĢlar ise ve uygula-

mada güvenliği sağlayacak koĢullar yerine 

getirilmemiĢ ise, etkin bir standart uygulan-

ması olarak kabul edilmeyecektir. 

Yeni yayınlanan hizmet kalite standartlarında 

laboratuvar ile ilgili standartların üç önemli 

özelliği vardır. 

1. Laboratuvar standartları: biyokimya, 

mikrobiyoloji ve patoloji olarak 3 gru-

ba ayrılmıĢtır. 

2. Bu standartlar kamu, özel ve üniversi-

te hastanelerinin tümü için geçerlidir 

ve hepsi aynı standartlar üzerinden 

değerlendirilecektir. 

3. Daha önce kamu ve özel hastane 

laboratuvarları için yayınlanan stan-

dartlara ilaveten, hizmet kalite stan-

dartlarında, hastane dıĢında yapılan 

testlere yönelik standartlar oluĢturul-

muĢ ve laboratuvar süreçlerine yöne-

lik performans değerlendirmesi ya-

pılması öngörülmüĢtür. 

Laboratuvarlar ile ilgili standartlar ülke Ģartları 

göz önüne alınarak, uluslararası standartlar 

incelenerek belirli periyotlarla revize edilmiĢtir. 

Tek amaç Laboratuvar sürecinde hasta ve 

çalıĢan güvenliğini sağlayarak doğru hasta-

ya, doğru zamanda doğru sonucun ulaĢma-

sını sağlamaktır. 
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RENKLĠ KODLAR  

1. Neden Renkli Kodlar Hastanede Bu-

lunmalıdır?  

 Hastane çalıĢanlarını haberdar eder. 

 Risk durumunda iletiĢime olanak tanır. 

 Kısa ve net mesaj verir. 

 Zaman kazandırır. 

 Panik oluĢmasına engel olur. 

 Acil durumlara hazırlıklı olmayı müm-

kün kılar. 

 Hasta ve çalıĢan güvenliğini sağlar. 

(Renkler yerine rakamlar veya isimler (Dr. 

Beyaz gibi) de kullanılabilmektedir.) 

2. Renkli Kodlarda Dünya Örnekleri  

Dünyada farklı renkteki kodlar farklı uygula-

ma alanları için kullanılmaktadır. Burada 

önemli olan acil durumlarda hastanenin 

ortak dili konuĢabiliyor olmasıdır.  

Tablo 16. Renkli Kodlarda Dünya Örnekleri 

Pembe Kod 

HemĢirelerin uğradıkları 

taciz  

Pediatrik kardiyak arrest 

durumlarında  

Kırmızı Kod  Yangın 

GümüĢ Kod Silahlı saldırı 

Siyah Kod 

Pandemi durumlarında tüm 

hekimleri hastaneye çağır-

ma 

Patlama tehdidi 

YeĢil Kod Bomba tehdidi  

Beyaz Kod 
Kurallara uymayan has-

ta/ziyaretçi  

Mor Kod Kayıp hasta 

Sarı Kod Çoklu travma 

3. HKS’de Renkli Kodlar  

Renkli kodlar, HKS‟de Kurumsal Hizmet Yöne-

timi boyutu altında, Yönetim Hizmetleri bö-

lümüne yer almaktadır.  

4. Mavi Kod 

Acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hasta-

lar, hasta yakınları ve tüm hastane personeli-

ne en kısa sürede müdahale edilmesini sağ-

layan acil durum yönetim aracıdır.   

 ABD‟de, her yıl yaklaĢık 300,000 kar-

diyak arrest durumu meydana gel-

mektedir.  

 Bunların 1/3 ünden fazlası hastane-

lerde yaĢanmaktadır.  

 Ventriküler fibrilasyon kardiyak ölü-

mün en yaygın nedeni olduğundan, 

genellikle defibrilasyon gerekir.  

 Eğer defibrilasyon ventriküler fibrilas-

yonun ilk bir dakikasında yapılırsa 

%98 etkilidir. Her geçen dakika has-

tanın kurtulma Ģansını %7-10 arasında 

düĢürmektedir.   

 Verilen tüm kodların %63 ünde forma 

bilgi giriĢinde dokümantasyon prob-

lemleri yaĢanmaktadır. 

(Holcomb vd. 2002)  
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5. Mavi Kod Öncesi:  

a) Sorumlular belirlenmelidir.  

 Her vardiya için ekipler oluĢturulmalı-

dır.  

 Eğitim ve tatbikat organizasyonunu 

sorumlular yapmalıdır.  

b) Uyarı sistemi oluĢturulmalıdır.  

 Amaç, en kısa sürede ilk müdahale-

nin sağlanmasıdır (anons, çağrı ciha-

zı v.s). 

 Acil müdahale seti bulunmalıdır.  

c) Eğitim verilmelidir.  

 ÇalıĢanlara mavi kod eğitimi verilme-

lidir. 

 CPR eğitimi verilmelidir. 

 Tatbikat yapılmalıdır (ne kadar süre-

de olay yerine ulaĢıldığı kayıt altına 

alınmalı). 

6. Mavi Kod Sırasında  

 Mavi kod verilir.  

 En az bir hekim ve bir sağlık çalıĢa-

nından oluĢan mavi kod edibi en 

geç 3 dakika içerisinde olay yerine 

ulaĢmalıdır.  

 Müdahele yapılır.  

7. Mavi Kod Sonrasında  

Yapılan müdahale ile ilgili kayıtlar tutulmalı, 

 Müdahale edilen kiĢiye ait bilgiler,  

 Yapılan uygulama,  

 Müdahalenin yeri, 

 Çağrının yapıldığı zaman, 

 Ekibin olay yerine ulaĢma zamanı,  

 Müdahalenin sonucu,  

 Müdahale ekibinde yer alanların bil-

gilerini kapsamalı,  

 Kayıtlar kalite yönetim birimine gön-

derilmelidir. 

8. Pembe Kod  

Hastanede servislerde tedavi için bulunan 

bebek veya çocuk hastayı kaçırma giriĢimi 

veya kaçırma durumu tespit edilmesi halinde 

uygulanan acil durum yönetim aracıdır.   

(Çocuk hastaneleri, kadın doğum hastane-

leri, kadın doğum kliniği ve pediatri kliniği  

olan hastanelerde değerlendirilir.) 

9. Pembe Kod Öncesi  

a) Sorumlular belirlenmelidir.  

 Ġdari ve hemĢirelik hizmetleri yönetici-

lerinden birer temsilci,  

 Teknik servis elemanı  

 Güvenlik amiri  

 Pediatri servis hemĢiresi olmalıdır.  

b) Uyarı sistemi oluĢturulmalıdır.  

 Amaç, en kısa sürede ilk müdahale-

nin sağlanmasıdır (ĠĢaretleme, anons 

vs.).  
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c) Eğitim verilmelidir.  

• Ġlgili tatbikat ve eğitimlerin organizas-

yonu sorumlular tarafından yapılma-

lıdır.  

• Gerektiğinde düzeltici önleyici faali-

yet baĢlatılmalıdır.  

• Pembe kod uygulamasına yönelik 

olarak her dönem tatbikat yapılma-

lıdır.   

10. Pembe Kod Sonrası  

Pembe kod uygulamaları ile ilgili kayıtlar tu-

tulmalı,  

 Olaya maruz kalan kiĢiye ait bilgiler,  

 Olayın gerçekleĢtiği bölüm,  

 BaĢlangıç-bitiĢ zamanı,  

 Olayın sonucu ile ilgili bilgileri kapsa-

malı,  

 Kayıtlar kalite yönetim birimine gön-

derilmelidir.   

11. Beyaz Kod 

Hastanelerde çalıĢanlara yönelik Ģiddeti ön-

lemeye yönelik acil durum yönetim aracıdır.   

12. Beyaz Kod Öncesi  

a) Sorumlular belirlenmelidir.  

• Tıbbi, idari ve hemĢirelik hizmetleri 

yöneticilerinden bir temsilci, psikolog 

veya sosyal hizmet uzmanı,  güvenlik 

amirinden oluĢmalıdır.  

b) Uyarı sistemi oluĢturulmalıdır.  

 Amaç, en kısa sürede ilk müdahale-

nin sağlanmasıdır (ĠĢaretleme, anons 

vs.).  

c) Eğitim verilmelidir.  

• Beyaz kod uygulamasına yönelik ola-

rak her dönem tatbikat yapılmalıdır.  

• Olaya maruz kalan çalıĢanlara ge-

rekli destek sağlanmalıdır.  

• ÇalıĢanlara beyaz kod ile ilgili eğitim 

verilmelidir.  

13. Beyaz Kod Sonrası  

Yapılan beyaz kod müdahalesi ile ilgili kayıt-

lar tutulmalı,  

 Olayın olduğu tarih ve saat,  

 Olayın olduğu yer, 

 Olay anında yapılan iĢ,   

 Olayın baĢlama nedeni,  

 Olayın oluĢ Ģekli, 

 Olayda varsa kullanılan nesne, 

 Olayda çevrede oluĢan olumsuzluk-

lar,  

 Olaya karıĢanların yaĢ, cinsiyetleri, 

varsa kiĢisel bilgileri,  

 Olayı görenlerin kiĢisel ve iletiĢim bilgi-

lerini kapsamalı,  

 Kayıtlar kalite yönetim birimine gön-

derilmelidir.  
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14. Sonuç ve Öneriler 

• Genellikle her kod için uyarı sistemle-

rinin çalıĢan kimliğinin arka yüzüne 

basılması önerilmektedir.  

• Hastanelerde acil durum yönetimin-

de renkli kod uygulamasında ekip 

çalıĢması ve raporlama en önemli 

hususlardır.  

• Hasta ve çalıĢan güvenliği sağlan-

masında renkli kodlar farkındalığı ve 

bilinç düzeyini artırmaktadır. 

• Renkli kod uygulamalarına hizmet 

kalite standartlarında yer verilmeye 

devam edilecektir. 
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HKS KAPSAMINDA 

DOKÜMANTASYON 

GiriĢ 

HKS‟nin 6 temel yapıtaĢı bulunmaktadır.  

a) Liderlik: Kalite çalıĢmalarına kurum 

yöneticilerinin liderlik etmesi,  

b) Güvenlik: Hasta ve çalıĢan güvenliği-

nin sağlanması, 

c) Memnuniyet: Hasta ve çalıĢan 

memnuniyetinin sağlanması, 

d) Tam Katılım: Kalite çalıĢmalarına tüm 

kurum çalıĢanlarının dahil edilmesinin 

sağlanması, 

e) Süreç Yönetimi YaklaĢımı: Hastanede 

sunulan tüm hizmetlerin süreç yöne-

timi yaklaĢımı ile değerlendirilmesi, 

f) GeliĢim: Sürekli geliĢim ve iyileĢtirme 

felsefesinin kuruma yerleĢtirilmesi. 

HKS yukarıda belirtilen altı temel yapıtaĢının 

kurumlara yerleĢmesi üzerine kurgulanmıĢtır. 

Dokümantasyon, bu yapıtaĢları üzerine bina 

edilecek kurumsal yapı için katalizör vazifesi 

görecek önemli bir araç olarak kullanılmak-

tadır. 

Doküman ve Dokümantasyon Kavramları 

Yazılı Düzenleme: Bilgi ve bu bilginin yer aldı-

ğı ortamdır (belge). 

Dokümantasyon: Yazılı düzenlemenin (bel-

geleri) oluĢturma süreci olarak tanımlanmak-

tadır. 

Yazılı Düzenleme Ortamları 

Yazılı düzenlemeler aĢağıda yer alan farklı 

ortamlarda yer alabilir: 

a) Kağıt, 

b) Manyetik alan (Video kayıtları) 

c) Fotoğraf, levha ve iĢaret 

d) Elektronik (Bilgisayar harddiskleri, taĢı-

nabilir bellekler vs) ve optik (CD-DWD 

vs) 

Yazılı Düzenleme Ne Sağlar?  

a) ĠĢleri nasıl yaptığımızı gösterir (yazılı 

düzenlemeler) 

b) Ne düĢündüğümüzü gösterir (hedef-

ler) 

c) GeliĢimimizi gösterir (Revizyon, istatis-

tik, rapor) 

d) Yapılan iĢlere iliĢkin objektif delil niteli-

ğindedir (kayıtlar) 

Yazılı Düzenleme Yapısı Nasıl Olmalıdır? 

Her kurumun yazılı düzenleme yapısı kendine 

özgüdür. Kurumların yazılı düzenleme yapısı: 

a) Kurumun büyüklüğü, tipi ve özelliği, 

b) Kurum süreçlerinin karmaĢıklığı, 
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c) Kurum çalıĢanların bilgi, beceri, tec-

rübe ve eğitimlerine göre değiĢiklik 

gösterebilir 

Daha büyük ve daha karmaĢık yapıya sahip 

kurumlar için daha fazla sayıda ve içerik 

olarak daha detaylı dokümana ihtiyaç du-

yulurken; daha fazla bilgi, beceri ve tecrübe 

sahibi çalıĢanların istihdam edildiği kurumlar 

daha az sayıda ve sade (detaysız) doküma-

na ihtiyaç duyabilirler. 

HKS Kapsamında Yer Alan Dokümanlar 

HKS Kapsamında 4 tür doküman yer almak-

tadır: 

A. Yazılı Düzenleme 

B. Rehber 

C. Kayıt 

D. DıĢ Kaynaklı Doküman 

***Not: HKS kapsamında hazırlanan dokü-

manlar uygulanıyor olmalıdır. 

A. Yazılı Düzenleme 

Yazılı Düzenleme: Bir faaliyetin veya faaliyet-

lerden oluĢan bir sürecin nasıl icra edildiğini 

anlatan dokümandır. 

HKS gereği Yazılı düzenlemeler aĢağıdaki 

Ģartlara uygun olarak hazırlanmalıdır: 

1. Yazılı düzenlemeler belli bir formata 

sahip olmalıdır. Tüm yazılı düzenleme-

lerde yazılı düzenlemenin;  

a. Adı 

b. Kodu 

c. Yayın Tarihi  

d. Revizyon tarihi  

e. Revizyon numarası bulunmalıdır.  

2. Yazılı düzenlemelerin kodları kurum 

ve kuruluĢ tarafından belirlenecek bir 

sistem dahilinde olmalıdır. Bu sistem 

sadece harflerden, sadece sayılar-

dan veya harf ve sayı kombinasyon-

larından oluĢabilir. Kodlamada HKS 

boyut, bölüm ve standart kodlarının 

kullanımı zorunlu değildir.  

3. Yazılı düzenlemeler ilgili bö-

lüm/komite/ekipte çalıĢanlar tarafın-

dan birlikte hazırlanmalıdır.  

a. Yazılı düzenlemeler anlaĢılır olma-

lıdır. 

b. Yazılı düzenlemeler öz bilgi içer-

melidir. 

c. Yazılı düzenleme içeriğindeki bilgi-

ler açık ve net olmalıdır.  

d. Yazılı düzenlemeler uygulamaları 

yansıtmalıdır.  

e. Yazılı düzenlemeler uygulamaların 

kim tarafından, nerede, nasıl, ne 

zaman ve niçin yapıldığı gibi soru-

ların cevaplarını içermelidir.  

4. Yazılı düzenlemeler format olarak Ka-

lite Yönetim Direktörü tarafından 

kontrol edilmelidir.  

5. Yazılı düzenlemeler BaĢhekimin onayı 

ile yayınlanmalıdır.  
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6. Yazılı düzenlemeler elektronik ortam-

da veya basılı kopya olarak buluna-

bilir. Basılı kopyalar hiçbir Ģekilde asıl-

mamalıdır. Basılı kopya halinde ya-

yınlanan yazılı düzenlemeler dosya-

lanmalıdır. 

7. Yazılı düzenlemeler ilgili çalıĢanlar ta-

rafından ulaĢılır olmalıdır.  

8. Yazılı düzenlemeler hakkında ilgili ça-

lıĢanlara eğitim verilmelidir.  

9. Yazılı düzenlemeler uygulamada 

meydana gelen değiĢiklikler, yenilik-

ler durumunda güncellenmelidir.  

Şekil 51. Yazılı Düzenlemelerde Format 

 

Not: Yazılı düzenlemelerin kodlanmasında 

harf, sayı, iĢaret vs. kullanılabilir. Önemli olan 

kurumun kodlamaya iliĢkin bir sistematiğinin 

olması ve tüm yazılı düzenlemelerde bu sis-

tematiğe uyulmasıdır. 

HKS’de Yazılı Düzenleme Ġstenen Uygulama-

lar 

HKS kapsamında; 

 Yazılı düzenlemelerin formatına iliĢkin, 

 Hasta kimliğinin doğrulanmasına iliĢkin, 

 Ġlaç yönetimine iliĢkin, 

 Transfüzyon sürecine iliĢkin, 

 Hastaların güvenli transferine iliĢkin, 

 Yatan hastaların düĢme riski değer-

lendirmesine iliĢkin, 

 Yatan hasta eğitimlerine iliĢkin, 

 Beyin ölümü yönetim sürecine iliĢkin, 

 Hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının 

alınmasına iliĢkin, 

 Hastanenin tüm bölümlerini kapsa-

yan enfeksiyonların kontrolü ve ön-

lenmesine iliĢkin, 

 Bilgi güvenliğinin sağlanmasına iliĢkin, 

 Tehlikeli maddelerin yönetimine iliĢ-

kin, 

 Acil servis iĢleyiĢine iliĢkin, 

 Biyokimya testlerinin çalıĢılması süre-

cine iliĢkin 

 Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Patoloji 

bölümlerinin Hastane dıĢında yaptır-

dıkları testlere iliĢkin, 

 Patoloji laboratuvarının iĢleyiĢine iliĢ-

kin, 

 Patoloji - Ġntraoperatif konsültasyon 

sürecine iliĢkin, 

 Patoloji bölüm için ve bölüm dıĢı kon-

sültasyonların uygulanmasına iliĢkin 

 Hastane dıĢında yapılan görüntüle-

me hizmetlerine iliĢkin, 

 Endoskopi ünitesinin iĢleyiĢine iliĢkin, 
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 Ameliyathane süreçlerinin iĢleyiĢine 

iliĢkin, 

 Yoğun bakım-Yenidoğan yoğun ba-

kım ünitelerinin iĢleyiĢine iliĢkin, 

 Eczanenin iĢleyiĢine iliĢkin, 

 Sterilizasyon ünitesinin iĢleyiĢine iliĢkin, 

 Transfüzyon merkezinde süreçlerin iĢ-

leyiĢine iliĢkin, 

 Fizik Tedavi-Cihazların güvenli kulla-

nımına iliĢkin, 

 Psikiyatri Klinik/servisin iĢleyiĢine iliĢkin, 

 Psikiyatri-Kısıtlama uygulamasına iliĢkin, 

 Psikiyatri-Elektrokonvulsif Tedavi 

(EKT)‟ye iliĢkin,  

 ArĢiv bölümüne iliĢkin 

Yazılı düzenleme istenmektedir. 

B. Rehber 

Rehber: Yapılan faaliyetlerde yol gösterme 

ve bilgilendirme amaçlı oluĢturulan dokü-

manlardır. 

Not: Yazılı düzenlemeler için aranan özellikle-

rin tümü rehberler için de gerekli… 

1. HKS Kapsamında Rehberler  

a) Kurumun Hazırlayacağı: 

 Genel Uyum Rehberi 

 Bölüm Uyum Rehberi 

 Hastane Bilgi Rehberi 

 Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve 

Antibiyotik Profilaksi Rehberi   

 Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Pato-

loji Laboratuvarları Test Rehberleri 

 Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Pato-

loji Laboratuvarları Güvenlik 

Rehberleri 

b) DıĢ Kaynaklı Doküman:  

 Doğum Eylemi Yönetim Rehberi 

 Doğum Sonu Bakım Yönetim 

Rehberi 

 Ulusal Zehir Merkezi Kılavuzu 

C. Kayıtlar 

Kayıt: Elde edilen sonuçları beyan eden ve-

ya gerçekleĢtirilen faaliyetin delilini sağlayan 

doküman. 

Kullanım Amaçları: 

a) Ġzlenebilirliği doküman haline getir-

mek, 

b) Düzeltici ve önleyici faaliyetlere delil 

sağlamak 

Not: Genellikle kayıtların revizyon kontrolü 

altında bulunması gerekli değildir. 

Not: HKS‟de aranan Ģartların uygulandığına 

iliĢkin kayıtlar bulunmalıdır. 

Not: Kayıtların okunabilir kalması sağlanmalı,  

saklama süreleri belirlenmeli (Mevzuat ve 

HKS kapsamında saklama süreleri belirlen-

memiĢ olanlar için) ve bu saklama süreleri 

boyunca korunmalıdır. 
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D. DıĢ Kaynaklı Doküman 

Kurumun kendisi tarafından hazırlanmayan 

ancak faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesinde 

faydalanılan dokümandır. 

Örn:  

 Hizmet Kalite Standartları 

 Mevzuat 

 Rehberler 

 Protokoller vs. 

HKS gereği: 

a) Kurumda kullanılan “DıĢ Kaynaklı Do-

kümanların Listesi” oluĢturulmalı, 

b) DıĢ Kaynaklı Doküman Listesi belirli 

aralıklarla kontrol edilerek güncel-

lenmeli, 

c) Kullanım alanlarında güncel dokü-

manın bulunması sağlanmalıdır.  

Doküman Yönetiminde Sorumluluk 

Kalite Yönetim Birimi: 

• Doküman revizyonlarının takibinden, 

• Güncel Dokümanın uygulama birim-

lerine ulaĢtırılmasından 

Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Biri-

minin sorumluluklarına ek olarak: 

• Yazılı düzenlemelerin kontrol edilme-

sinden sorumludur. 

 

 

 

Doküman Asmaya ĠliĢkin Düzenlemeler 

Hasta veya çalıĢanlara yönelik hazırlanan 

basılı dokümanın ilgililerle paylaĢılmasında 

aĢağıdaki kurallara uyulmalıdır: 

a) Alanlar (Panolar) belirlenmeli, 

b) Asılabilecek dokümanlar belirlenmeli,  

c) Kurallar belirlenmeli (Kim onaylaya-

cak? Ne kadar süre asılı kalacak?), 

d) Görselliğe uygun ve estetik panolar 

kullanılmalı, 

e) Asılı dokümanlar görüntü kirliliği oluĢ-

turmayacak Ģekilde düzenlenmeli, 

f) Aksi belirtilmedikçe HKS kapsamında 

hazırlanan dokümanlar asılmamalı, 

g) Bakanlığımızca verilmeyen ve baĢka 

kurumlardan alınan belgeler kesinlik-

le asılmamalıdır. 
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HASTA KAYITLARI VE DOSYALARI 

1. Tıbbi kayıt (Hasta kayıtları) nedir? 

Sağlık Kurumuna baĢvuran Yatarak ve ayak-

tan tedavi edilen hastaların, hastanede ge-

çirdikleri süre içerisinde tanı ve tedavileri ile 

ilgili bölümler tarafından oluĢturulan, kâğıda 

yazılmıĢ kayıtlar (tedavi planı, hasta onamları 

vb.), resim, film, cihaz/bilgisayar çıktısı olarak 

bulunan veya elektronik ortamda saklanan 

her türlü tıbbi bilgi ve dokümandır. 

“Standartlar evrenseldir, genel bir kurgudan 

bahseder, Dolayısıyla detaylar kurumun 

kendisine ait oluĢturduğu süreçler içinde 

olgunlaĢır ve anlam kazanır.” 

2. Niçin Hasta Kayıtları ve Dosyaları? 

Hasta dosyaları sağlık kurumlarına kabul edi-

len hastalara daha iyi bir bakım verilmesini 

ve bakımın değerlendirilmesini ve denetlen-

mesini sağlayan tıbbi kayıtlardan oluĢur. 

Dosyalar hastanın doktoruna ve tedavinin 

gerçekleĢmesini sağlayan diğer sağlık perso-

neline hastayla ilgili bütün bulgu ve geliĢme-

leri kapsayacak Ģekilde sunulmalıdır. 

Hasta dosyalarından gerek hasta bakımı ve 

gerekse tıbbi araĢtırmalar yönünden daha 

verimli bir Ģekilde faydalanılması, bu dosyala-

rın belirlenmiĢ kurallar çerçevesinde düzen-

lenmesine bağlıdır. 

 

3. Hasta Kayıtları ve Dosyalarının oluĢum 

süreci 

Hastanın sağlık kurumuna baĢvurmasıyla 

beraber gerek hasta tarafından verilen bilgi-

ler gerekse tedavi sürecine katılan birim veya 

sağlık personelinin oluĢturduğu veriler kuru-

mun farklı departmanlarında yazılı veya HBYS 

ortamında dijital olarak oluĢturulur.  

a) Tıbbi kayıtları kimler oluĢturur? 

 Hekimler 

 HemĢire ve diğer sağlık personeli, 

 Tanı ve tedavi sürecine katılan bi-

rimler 

 Veri giriĢi departmanları, 

Kurumlar tıbbi kayıtları tutmakla; hastaları, 

Kurum çalıĢanlarını ve kurumu korumuĢ olur-

lar. 

Hasta dosyalarındaki veriler temel olarak; 

b) Ġdari 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 bilgi-

leri içerir. Ana tanı, fiziksel muayene, problem 

listesi, doktor orderları, ameliyat kayıtları, gü-

venli cerrahi formu, hasta rızası, hemĢire te-

davi planları vb. 

Hasta kayıtları kliniğe ait verilerin primer kay-

nağıdır ve bu kayıtlar sağlık çalıĢanları ve 

diğer yasal kullanıcılar tarafından kullanılır. 

4. Neden kayıt tutuyoruz? 

Kayıtlar yasal belgelerdir. 

Kayıt tutmakla;  

 Hastalar, kurum çalıĢanları ve kurum 

korunur. 

 Yalnızca istenilen bilgilerin toplanma-

sını sağlar. 

 Bilginin unutulmasını önler, 

 Birden çok bireyin bilgiye ulaĢmasını 

sağlar. 

 Bilginin toplanmasını hızlandırır. 

 YanlıĢlıkları önler. 

 Bu bilgiler birleĢtirilerek ve iĢlenerek 

daha sağlam bilgiye/sonuca ulaĢılır. 

 Hastanın değerlendirilmesini sağlar, 

 Personelin niteliğinin değerlendirilme-

sini sağlar. 

 KurumlaĢmayı sağlar 

5. Kayıtların Niteliği  

Sunulan hizmetin hafızası ve verilerin tekrar-

lanabilirliği için hasta ve kayıtlarının ve dosya-

larının uygun nitelikte ve ulaĢılabilir olması en 

önemli unsurdur.  

Nitelikli verilere sahip kayıtlar;  

 Eksiksiz olmalı, 

 Doğru bilgiler içermeli, 

 Zamanında düzenlenmiĢ olmalı, 

 Kullanılabilir nitelikte olmalı, 

 Yasal zorunluluklara cevap verecek 

Ģekilde hazırlanmalı, 

 Güncel olmalı, 

 

Sağlık çalıĢanları kaydı tutarken okunaklı bir 

yazı ve anlaĢılır bir ifade kullanır, silinmeyen 

ve akmayan bir kalem kullanır. 

Herhangi bir form doldurulurken hiçbir alan 

boĢ bırakılmaz. Belge üzerinde doldurulması 

uygun olmayan yerlere “Geçersiz” yazılır. 

Tüm tıbbi kayıt girdilerinde tarih bulunmalıdır. 

Kayıtlar, iĢlemin/giriĢimin yapıldığı anda veya 

hemen arkasından tutulmalıdır, asla zama-

nından önce veya eski tarihli giriĢ yapılma-

malıdır. 

Sağlık hizmeti sunumu sırasında oluĢan hasta 

kayıtlarının güvenliğinden ve bunun sağlan-

masından kurum ve ilgili ( sürece katılan) 

personel sorumludur.  

 

Hasta kayıtlarının mülkiyeti, kayıtları 

oluĢturan sağlık kuruluĢuna aittir. 

Rastgele ve geliĢigüzel oluĢturulmuĢ 

kayıtlar veri olarak kullanılamazlar! 
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6. Verilerin Güvenirliliği 

Şekil 52. Verilerin Güvenilirliğinde 3 Temel Unsur 

 

Gizlilik; 

Kurumda kimin hangi yetkilerle hangi verilere 

ulaĢacağı çok iyi tanımlanmalıdır. Rol bazlı 

yetkilendirme yapılmalıdır ve yetkisiz kiĢilerin 

hastanın sağlık kayıtlarına eriĢmesi mümkün 

olmamalıdır. Sağlık kayıt bilgileri hastaya 

aittir. YetkilendirilmiĢ çalıĢanlar ancak kendi-

sine kayıtlı olan hastaların sağlık kayıtlarına 

eriĢebilmelidirler. Ancak hastanın yazılı onayı 

ile diğer sağlık çalıĢanları bu veriye eriĢebilir-

ler. Hasta taburcu olmuĢ ise hiçbir kurum 

çalıĢanı hastanın sağlık kayıtlarına eriĢemez. 

Hastanın rızası olmadan hiçbir çalıĢan sözle 

de olsa hasta sağlık bilgilerini hastanın yakın-

ları dıĢında üçüncü Ģahıslara ve kurumlara 

iletemez. 

Hasta sağlık bilgileri ticari amaçlı olarak da 

üçüncü Ģahıslara iletilemez. Hastanın kullan-

dığı ilaçlar, diyet programları vs. buna dâhil-

dir. 

Hastanın dosyasının izlenmemesi için gerekli 

tedbirler alınmalıdır. Hasta dosyalarının geliĢi-

güzel ortada bırakılmaması, bilgisayar ekra-

nının baĢkalarınca okunabilecek Ģekilde bı-

rakılmaması gibi telefon ile konuĢurken hasta 

ile ilgili mahrem bilgilerin üçüncü Ģahısların 

eline geçmemesine azami özen göstermeli-

dir. 

Bütünlük; 

Hastanın durumunu doğru, az ve öz olarak 

tarif eder. 

Aynı zamanda da hemĢirenin hemĢirelik giri-

Ģimlerini, değerlendirmesini ve hekimin de 

tedaviye yönelik isteklerini açıklar. 

HKS standartlarına göre hastalar hekim ve 

hemĢire tarafından ilk ve yeniden değerlen-

dirme sürelerine göre ve hastanın durumun-

da bir değiĢiklik olduğunda değerlendirilir ve 

kaydedilir. 

EriĢilebilirlik;  

Yatan hastanın tedavi sürecinde yer alan 

tüm bakım vericilerin ulaĢabileceği, hasta ile 

ilgili kayıtları girebileceği, hastanın bakım 

sürecinde yer alan diğer çalıĢanların kaydet-

tiği bilgilere ulaĢabileceği, tanımlanan yer-

lerde sağlık personeli olmayan ya da yetkisi 

bulunmayanların göremeyeceği, ulaĢama-

yacağı Ģekilde muhafaza edilir. 

NOT: Kayıtların yönetimi kurum tarafından 

oluĢturulan en önemli süreçlerden birisidir.  
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 Kurumda  kimin hangi yetkilerle ne tür 

verilere ulaĢabileceği çok iyi tanım-

lanmalıdır.  

 Rol bazlı yetkilendirme yapılmalı  

 Yetkisiz personelin hasta kayıtlarına eri-

Ģimi engellenmelidir.  

 Hastanın rızası olmadan hiçbir çalıĢan 

sözle de olsa sağlık bilgilerini üçüncü 

Ģahıslara ve kurumlara veremez 

7. ArĢiv 

Elektronik ortamda oluĢturulan ve/veya son-

radan görüntü tarayıcılar gibi çeĢitli veri giriĢ 

aygıtlarıyla elektronik ortama aktarılan do-

kümanların,  ortak kullanımdaki elektronik bir 

arĢive aktarılması, akıllı aramalarla tek nok-

tadan eriĢilmesi, doküman bazlı güvenlik 

kontrolleri altında ve tanımlanmıĢ yetkiler 

çerçevesinde kullanılması, revizyon ve versi-

yon kontrolü altında bulundurulması, güvenli 

bir Ģekilde arĢive eklenmesi ve gerektiğinde 

arĢivden alınabilmesi gerekir.  

Elektronik ortamda tutulan dokümanların 

tutulduğu sistemin güvenliğinin sağlanması 

amacıyla doküman oluĢturma, görüntüleme, 

güncelleme, silme iĢlemlerinin kimler tarafın-

dan ve hangi koĢullarda yapılabileceğine 

dair kuralların önceden belirlenmesi amacıy-

la kullanıcı ve grup tanımları, güvenlik tanım-

lamaları yapılır. 

Hastaya ait tıbbi bilgilerin yer aldığı tüm bel-

gelerin, elektronik ortamdaki yazı, görüntü ve 

seslerin elektronik ortamda muhafaza ve 

yedeklenmesi, gerektiğinde elektronik arĢiv-

den çağrılarak okunması, kağıt, CD,DVD, 

Flash Bellek, vb bir ortama aktarılabilmesi 

sağlanmalıdır. Hastanın kendisine ait bilgileri 

talep etmesi halinde mümkünse elektronik 

ortamda Flash Bellek, CD, DVD, vb. medya 

üzerinde kimlik ve doğruluk kontrolleri yapıla-

rak ve endüstri standardı bir bilgisayar iĢletim 

sistemi ile açılıp okunabilir bir formatta teslim 

edilir. Kağıt dosya uygulaması devam eden 

hastanelerde kağıt dosya hiçbir surette has-

tane dıĢına çıkarılmaz. 

Hastanın ya da yasal vekilinin istemesi halin-

de ise kopyası verilir. Kâğıt dosyalar ArĢiv 

Yönetmeliğinde ayrıntıları belirtilmiĢ bulunan 

bir mekânda ve ilgili mevzuatta öngörülen 

süreler boyunca tutulur 

 

 

Tıbbi Kayıtlar tedavi sürecinin  Yol Haritasıdır!  

30 saniye içinde ulaĢamadığımız bilgi 

“ARġĠV”  niteliği taĢımaz! 
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Hastanın kaydının düzenli tutulması takibini 

ve bakımını da kolaylaĢtıracaktır. Tıbbi kayıt-

larda genellikle amacı belirlenmiĢ doldurula-

cak boĢluklar vardır ve geri dönüp bakıldı-

ğında aynı boĢluklarda hep aynı tür kayıtları 

buluruz.  

Hasta dosyaları arĢivinin yeri, arĢivin daha 

fonksiyonel olarak çalıĢması açısından önem-

lidir. Bu nedenle arĢivin yeri hastane içinde 

ve merkezi bir konumda düzenlenmelidir. 

Gelecekteki geliĢmeler dikkate alınarak, 

mümkün olduğu kadar büyük bir alan ayrıl-

malıdır. 

Her Ģeyden önce arĢivin havalandırma, ay-

dınlatma ve ısıtılmasına gereken önem veril-

melidir. ÇalıĢanlara rahat ve verimliliklerini 

artıracak bir ortam hazırlanmalıdır 

Yangın, hırsızlık, su baskını, toz, rutubet ve her 

türlü haĢaratın zararlarına karĢı gerekli önlem-

ler öncelikli olarak alınmalıdır. 
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ATIK GÜVENLĠĞĠ 

1. GiriĢ 

Sağlık kuruluĢlarının hastanın tedavisi sürecin-

de oluĢturduğu atıklar evsel, katı-sıvı atıkların 

dıĢında insana zarar veren, havada, suda ve 

toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik 

dengeyi bozan atıklar olduğundan tehlikeli 

ve zararlı atık sınıfına girmektedir. Bu tür atık-

ların üretim, taĢıma, depolama ve bertarafı-

na iliĢkin özel önlemler alınması gerekmekte-

dir. 

Diğer kuruluĢlarda olduğu gibi sağlık kuruluĢ-

larında da her geçen gün atık miktarı verdik-

leri hizmet ölçüsünde hızla artmaktadır. An-

cak bu artıĢın neden olabileceği tehlike ve 

risklerin ortadan kaldırılması için gerekli ön-

lemlere ve uygulamalara geçiĢ aynı hızda 

gerçekleĢmemektedir. 

2. Tıbbi atıklara “ne yapılmalıdır?”  

Bu sorunun cevabının, tıbbi atıkların yönetimi 

konusunda uluslar arası standartlara uygun 

olarak çıkarılan; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yö-

netmeliği,  ilgili Avrupa Birliği direktifleri, tıbbi 

cihaz üreticilerinin ürünlerinin kullanılmasına 

yönelik direktifler (MDD),  kullanılan sarf mal-

zemelerin MSDS (Material Safety Data Sheet 

“Malzeme Güvenlik Bilgi Formları”) bilgileri ve 

direktiflerinin ve HKS rehberliğinde  kullanıcılar 

tarafından doğru olarak uygulanmasıyla 

bulunacağı muhakkaktır. 

 

3. Yasal düzenlemeler 

Şekil 53. Avrupa Birliği Mevzuatındaki Atıkla İlgili Yasal 

Düzenlemeler  

Atık tanımları, çeşitleri, kategorileri, listele-

ri, 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  BütünleĢik 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 Atık-

ları Direktifi (PWD) 

1999/13/EC Solvent Emisyonları Direktifi 

(SED) 
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Tablo 17. Ülkemizdeki Yasal Düzenlemeler 

Mevzuat 
Resmi Gazete Ta-

rih/Sayısı 

Katı Atıkların Kontro-

lü Yönetmeliği  

14.03.1991 / 20814  

05.04.2005 / 25777 

sayılı yönetmelikle 

değiĢik 

Çevresel Etki Değer-

lendirmesi Yönetme-

liği 

16.12.2003 / 25318 

Atık Yağların Kontro-

lü Yönetmeliği  

21.01.2004 / 25353 

Ambalaj ve Amba-

laj Atıklarının Kontro-

lü Yönetmeliği  

30.07.2004 / 25538 

05.04.2005 / 25777 

sayılı yönetmelikle 

değiĢik 

Atık Pil ve Akümüla-

törlerin Kontrolü Yö-

netmeliği  

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 Kont-

rolü Yönetmeliği  

22.07.2005 / 25883 

Toprak Kirliliğinin 

Kontrolü Yönetmeliği  

31.05.2005 / 25831 

 

Şekil 54. Genel Atık Kompozisyonu 

 

Tıbbi Tesislerde ortaya çıkan atıkların %75 - 

%90 kadarı, evsel atıklarla mukayese edildi-

ğinde, risk taĢımayan, diğer bir deyimle “ge-

nel” tıbbi atıklarıdır. Bunlar genelde tıbbi kuru-

luĢlarının yönetimsel/idari iĢlevlerinden kay-

naklanmakta olup tıbbi tesislerin; bina ve 

destek hizmetlerine ait yapı ve çalıĢan per-

sonel 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 çeĢitli riskler 

yaratmaktadır. GeliĢmiĢ ülkelerde tıbbi kuru-

luĢlar her yıl yarım milyon ton atık üretmekte-

dir. Hastaneler atık üretimine neden olan 

kuruluĢların sadece %2‟sini oluĢtururken tıbbi 

atıkların % 77‟sini üretmektedir. 
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4. Hastanelerde Atık Yönetim Sisteminin 

(HAYS) Kurulması 

 

Ülkemizde tıbbi atıkların yönetimi 22.07.2005 

tarihinde revize edilen „Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği”nde belirtilmektedir. Tıbbi Atıkla-

rın Kontrolü Yönetmeliği uyarınca, atıkların 

üretilmesinden nihai bertaraflarına kadar 

geçen sürede atık üreticileri ve yerel yöneti-

ciler birlikte sorumludurlar. Bu yönetmeliğe ek 

olarak 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kont-

rolü Yönetmeliği incelendiğinde tehlikeli atık 

üreticilerinin yükümlülükleri arasında söz ko-

nusu atıkların öncelikle Yönetmelikteki esasla-

ra uygun olarak kendi imkânları ile bertaraf 

edilmesinin yer aldığı görülecektir.  

Tıbbi atık üreticileri, Yönetmeliğin 8. ve 10. 

maddelerinde de belirtildiği gibi atıkların 

kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, 

atıkların toplanması / taĢınmasında kullanıla-

cak ekipman ve araçlar, atık miktarları, top-

lama sıklığı, geçici depolama sistemleri, top-

lama ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksi-

yonu, kaza anında alınacak önlemler ve 

yapılacak iĢlemler, bu atıkların yönetiminden 

sorumlu personel ve eğitimleri baĢta olmak 

üzere detaylı bilgileri içeren Ünite Ġçi Atık Yö-

netim Planı‟nı hazırlamak ve uygulamak zo-

rundadırlar.  

Tıbbi ve tehlikeli atık üretiminin en aza indiril-

mesi, HAYS ‟da merkezi bir yere sahiptir. Tıbbi 

atıklardan kaynaklanan sorunların en aza 

indirilebilmesi için aĢağıda belirtilen mevcut 

atık hiyerarĢisi piradiminde tanımlanmıĢtır.   

 Tıbbi atık üretiminin önlenmesi,  

 Üretilen tıbbi atık miktarının kayna-

ğında azaltılması, 

 Tekrar kullanım ile söz konusu mater-

yalin tıbbi atık akıĢından ayrılması, 

 Atık bileĢenlerinin geri dönüĢtürülme-

si, 

 Enfekte ve tehlikeli atıkların uygun 

teknolojilerle zararsız hale getirilmesi / 

bertarafı, 

Tıbbi ve Tehlikeli atık üretiminin en aza indi-

rilmesi HAYS’ de önemli bir yere sahiptir. 

Şekil 55. Atık Hiyerarşisi Piramidi 
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Tıbbi atığın denetimi oluĢturulan atığın çeĢidi 

ve miktarını anlamak için gereklidir. Atığın 

üretildiği yerde ayrılması iyi bir atık planı için 

gerekli bileĢenlerden birisidir. Bu iĢlem Klinikler, 

Laboratuvarlar, Ameliyathane vb. diğer üni-

telerde  yapılmalıdır. Katı atıklar tartılmalı sıvı 

atıklar ise ölçülmelidir. 

Tıbbi atıklar dıĢında ambalaj malzemesi kar-

tonları, kâğıt, polistiren ve plastik malzemeler 

de mevcuttur. Enfeksiyöz olmayan atığın 

enfeksiyöz atıkla karıĢmasını önlemek için 

kaynak yerinde ayrılması gerekir. Uygun ol-

mayan ayırım enfeksiyöz atığın yükünü ge-

reksiz Ģekilde artıracaktır.  

Her Birimdeki atık kompozisyonu iĢlevine göre 

değiĢiklik göstermektedir. Bu nedenle Hasta-

nenin atık envanterinin çıkarılması atık planı-

nın uygulanmasında diğer bir önemli unsur-

dur. 

Atıkların toplanmasında dikkat edilecek di-

ğer noktalar; 

1. Tıbbi atıklar kimyasal, radyoaktif atıklarla 

karıĢtırılmamalı, 

2. Kesici aletler diğer tıbbi atıklardan ayrılma-

lı, 

3. Patolojik atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrıl-

malı, 

4. Sitotoksik atıkları diğer tıbbi atıklardan ay-

rılmalı,  

 

SONUÇ 

Hastanenin tüm bölümlerinde tıbbi atık yö-

netmeliği doğrultusunda gerekli önlemlerin 

alınması esastır.  

Böylelikle görev yapan sağlık personelinin ve 

gerekse toplumun belli risklere maruz kalması 

önlenecektir. Bu süreç içinde birimlerin ortak 

bir tıbbi atık yönetim planını oluĢturması, per-

sonele eğitim vermesi, Hastane atık yönetim 

sistemi içinde ekip olarak yer alması bu süre-

cin baĢarısı için önemlidir.  

Ayrıca oluĢan atıkların doğru sınıflandırılarak 

ayrıĢtırılması sonucu gereksiz bertaraf masraf-

larından tasarruf edileceği gibi, geri kazanı-

labilecek maddelerden belli bir ekonomik 

kazanç elde edilmesi de mümkündür. 
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STOK YÖNETĠMĠ 

1. Stok Kavramı, Hastane Stokları  

Stok, “Hizmet sunumunda kullanmak ve tü-

ketmek için elde tutulan ürünler” olarak tarif 

edilmektedir. 

Hastanelerde bulunan stokları genel olarak 

ikiye ayırabiliriz: 

a) Tıbbi Stoklar: Ġlaç, anestezik ajan, kit, 

kalibratör, kontrol serumları vs 

b) Diğer Stoklar: Büro, Temizlik, Isıtma, Yi-

yecek vs. 

2. Stok Yönetiminin Hastaneler Açısından 

Önemi 

Hastane stokları çeĢitli gerekçelerle iyi yöne-

tilmek durumundadır. Bu gerekçeler aĢağı-

daki gibi sıralanabilir: 

a) Hizmet sunumu için bir takım malze-

melere stok olarak gereksinim du-

yulmaktadır. Hastaya sunulan hiz-

mette kullanmak zorunda olduğu-

muz bir takım ilaç ve tıbbi sarf mal-

zemeleri olmadan hizmet sunumu-

nun gerçekleĢemeyeceği aĢikardır. 

Hizmet sunumu sırasında ihtiyaç du-

yulabilecek malzemenin kullanım 

alanlarında ve istenilen miktarda bu-

lundurulması sağlanmalıdır.  

b) Gerek hastaların gerekse çalıĢanların 

güvenliğini sağlamaya yönelik kulla-

nılan bazı malzeme ve ilaçların tam 

zamanında, yeterli miktarda ve uy-

gun nitelikte bulunması gerekmekte-

dir. 

c) Gereğinden fazla miktarda stok bu-

lundurmanın da gereğinden az mik-

tarda stok bulundurmanın da kuru-

ma fazladan maliyetleri söz konusu-

dur. Bu yüzden yeteri kadar stok bu-

lundurulması kurumların mali açıdan 

zarar görmesinin engellenmesi açı-

sından önemlidir. 

d) Kurumsal kaynakların, kurumun ihti-

yaç duyacağı stokların temini için 

kullanılması ve elde bulunan stokların 

niteliğini kaybetmeden muhafaza 

edilmesi böylelikle kurumsal kaynak-

ların verimli kullanımının sağlanması 

açısından önemlidir.   

3. Hastanelerde Stok Temin Süreci 

Hastanelerde Stok temin süreci aĢağıdaki 

aĢamalardan oluĢmaktadır: 

d) Bölümlerin ihtiyaç duydukları stok 

miktarlarını depoya bildirmesi, 

e) Deponun tüm ihtiyaçları dikkate ala-

rak toplam ihtiyacı belirlemesi ve te-

min edilmesi için satın alma birimine 

bildirmesi,  

f) Satın alma biriminin stokları satın ala-

rak depoya teslimini sağlaması, 
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g) Temin edilen malzemelerin muhafa-

zası ve ihtiyaç duyulan birimlere da-

ğıtılması,  

Ġyi bir stok yönetimi tüm bu süreçlerin etkin 

kontrolünü gerektirmektedir. Bilindiği üzere 

satın alma aĢaması çok sayıda mevzuat 

doğrultusunda gerçekleĢmektedir. Bu yüz-

den satın alma aĢaması için HKS kapsamın-

da herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyul-

mamıĢtır. Ancak diğer süreçler için HKS kap-

samında bir takım standartlar getirilmektedir. 

Bu standartlardan biri elde bulunan stok mik-

tarını optimal seviyede tutmayı amaçlamak-

tadır. HKS, stok miktarının optimal seviyede 

bulundurulması için stok seviyelendirme me-

todunun kullanımını öngörmektedir. Stok 

seviyelendirme metodu sayesinde bir uyarı 

mekanizması oluĢturulması ve bu mekanizma 

ile optimal seviyede stok bulundurmanın 

sağlanması hedeflenmektedir. 

4. Stok Seviyeleri 

HKS stokların 3 seviyede takibini zorunlu kılmıĢ-

tır. Bu 3 stok seviyesi; maksimum, minimum ve 

kritik stok seviyesidir. Stok seviyelerinin birbiri 

ile iliĢkisi Ģekil 56‟da gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 56. Stok Seviyeleri 

 

 

Bu stok seviyeleri ile bir uyarı mekanizmasının 

oluĢturulması hedeflenmiĢtir. Eldeki stok mik-

tarının “Optimum Stok Miktarı” aralığında 

olması kuruma “Stok miktarının iyi durumda 

olduğu” mesajını vermektedir. Zaman içeri-

sinde malzemenin kullanılması ile o malze-

meye iliĢkin stok miktarı azalmakta ve kritik 

stok seviyesinin altına düĢülebilmektedir. Stok 

miktarının “Kritik Stok Seviyesinin” altına düĢ-

mesi kurumu “malzemenin rutin temin süre-

cini baĢlatması ve minimum stok seviyesinin 

altına düĢülmemesi gerektiği konusunda 

uyarmaktadır. Stok miktarındaki düĢüĢ de-

vam eder ve “Minimum Stok Miktarının” altı-

na düĢülürse bu durum da kurum “hızlı temin 

etme yoluyla hemen malzemeyi temin et-

mesi gerektiği” sonucunu çıkarmalıdır. Hızlı 

Maksimum Stok 

Seviyesi 

Minimum Stok 

Seviyesi 

Kritik  Stok  

Seviyesi 

Optimum Stok 

Miktarı 

Stok Miktar 

Ölçeği 
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veya rutin temin yolları ile malzemenin temin 

edilmesi sonucu stok miktarı “Maksimum Stok 

Seviyesinin” üstüne çıkarsa bu durum da 

kuruma “malzemenin stok miktarının gere-

ğinden fazla olduğu ve imkanlar dahilinde 

fazla miktarın elden çıkarılması gerektiği” 

mesajını vermelidir.  

5. Maksimum Stok Seviyesi 

Tanımı: Rutin sipariĢ aralığı içerisinde kuruma 

yetecek düzeyde stok miktarıdır. 

Örnek Hesaplama: 

a) Rutin SipariĢ Aralığı = 3 ay = 90 gün 

b) Stokun Günlük Tüketim Miktarı = 10 bi-

rim 

Olduğunu varsayarsak; 

Maksimum Stok Miktarı = Rutin Sipariş Aralığı 

X Stokun Günlük Tüketim Miktarı 

Maksimum Stok Miktarı = 90 X 10 

Maksimum Stok Miktarı = 900 

6. Kritik Stok Seviyesi 

Tanımı: Rutin stok temin süresi içerisinde ku-

ruma yetecek stok miktarıdır. 

Örnek Hesaplama: 

c) Rutin Stok Temin Süresi = 2 ay = 60 

gün 

d) Stokun Günlük Tüketim Miktarı = 10 bi-

rim 

Olduğunu varsayarsak; 

Kritik Stok Seviyesi = Rutin Stok Temin Süresi X 

Stokun Günlük Tüketim Miktarı 

Kritik Stok Seviyesi = 60 X 10 

Kritik Stok Seviyesi = 600 

7. Minimum Stok Seviyesi 

Tanımı: Hızlı stok temin süresi içerisinde kuru-

ma yetecek stok miktarıdır. 

Örnek Hesaplama: 

e) Hızlı Stok Temin Süresi = 1 hafta = 7 

gün 

f) Stokun Günlük Tüketim Miktarı = 10 bi-

rim 

Olduğunu varsayarsak; 

Minimum Stok Seviyesi = Hızlı Stok Temin Süre-

si X Stokun Günlük Tüketim Miktarı 

Minimum Stok Seviyesi = 7 X 10 

Minimum Stok Seviyesi = 70 

Not: Örnek hesaplamalarda yer alan; rutin 

sipariĢ aralığı,  rutin stok temin süresi, hızlı stok 

temin süresi ve stokun günlük tüketim miktarı 

kuruma özgüdür ve kurumun kendi dinamik-

leri doğrultusunda belirlenmelidir.  

Not: Stok seviyeleri her malzeme için ayrı ayrı 

belirlenmelidir. 

8. Stok Seviyeleri ve Miat Kontrollerinin Has-

tane Bilgi Sistemi (HBS) üzerinden Takibi  

HKS stok seviyelerinin ve miat takiplerinin HBS 

üzerinden yapılmasını Ģart koĢmaktadır. Bura-

daki amaç insan kaynaklı ihmalleri ortadan 

kaldırarak stok yönetim sürecini otomatize 

etmektir. Bu doğrultuda her malzemeye iliĢkin 

maksimum, minimum ve kritik stok seviyelerinin 
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kontrolü ile miat takiplerinde HBS kullanılmalı; 

HBS, belirlenen stok seviyeleri ve miadı yakla-

Ģan malzemeler için kullanıcıları uyaran nitelik-

te yapılandırılmalıdır (ġekil 57). 

Şekil 57. Stok Seviyeleri ve Miat Kontrolleri için HBS'nin 

Kullanımı 

 

Ayrıca HKS, belirlenen stok seviyelerine ula-

Ģılması durumunda bu seviyelerin vermiĢ ol-

duğu mesaj doğrultusunda atılması gereken 

adımların atılmıĢ olmasını istemektedir. Örne-

ğin; Kritik Stok Seviyesine eriĢen malzeme için 

rutin stok temin sürecinin baĢlatılmıĢ olması 

gibi.  

9. Stokların Uygun KoĢullarda Muhafaza 

Edilmesi 

Stok yönetim sürecinin önemli aĢamalarında 

biri de temin edilen stokların uygun koĢullar-

da muhafaza edilmesinin sağlanmasıdır. 

Bu amaç doğrultusunda HKS‟de; 

a) Depo yerleĢim planlarının oluĢturulması, 

b) Hemzemin yerleĢtirme yapılmaması, 

c) Depo ve buzdolapları için sıcaklık ve 

nem takiplerinin yapılması,  

d) Ġstiflemede malzemelerin tavandan en 

az 40 cm aĢağıda yapılması (ġekil 58) 

Şekil 58. Depoda Stoklara İlişkin Uyulması Gereken 

Kurallar 

 

e) Stokların, kolileri üzerinde yer alan ikazla-

ra uygun muhafaza edilmesi (ġekil 59), 

Şekil 59. Koli Üzerinde Yer Alan İkazlardan Örnekler 

 

f) Malzemenin cinsine göre uygun yerleĢ-

tirme yapılması,  

g) Depoya özgü olası riskler belirlenmesi 

ve bu risklere iliĢkin önlemlerin alınması 

istenmektedir. 
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ĠNDĠKATÖR YÖNETĠMĠ 

1. Genel Bilgiler 

Ölçme, bireylerin, nesnelerin ya da sistemle-

rin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, 

sahipse sahip oluĢ derecesinin belirlenerek 

sonuçların sembollerle ve özellikle sayı sem-

bolleriyle ifade edilmesidir. Değerlendirme 

ise, ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak 

ölçülen nitelik hakkında bir karara varma 

sürecidir. Yani, ölçme, bir betimleme (tanım-

lama) iĢlemidir. Değerlendirme ise, bir yargı-

lama iĢlemidir ve ölçme sonucunun bir ölçüt-

le karsılaĢtırılmasına dayanır. Sağlık hizmeti 

farklı yapılanmalarla ve farklı sistemler içinde 

sunulabilir. Ancak tüm sağlık hizmeti yapı-

lanmalarında ortak amaç “… doğru iĢlemle-

ri, doğru kiĢilere, doğru zamanda uygulamak 

ve ilk defasında doğru yapmak.”tır. Bu da 

kaliteyi sürekli iyileĢtirmek ve geliĢtirmekle 

mümkün olacaktır. Bu amaç doğrultusunda 

hareket edebilmek ve kaliteli hizmet sunu-

munu sağlayabilmek için ilk önce sistemin 

nitelik ve nicelik olarak bu hedefin neresinde 

olduğunu görmek gerekmektedir. Kalite yö-

netiminde kararlar kanıta (veriye) dayalı 

olmak durumundadır. Yani; hizmetin kalitesi-

ni, verimliliğini, etkinliğini, sonuçlarını izlemek, 

hesap verebilirlik, ileriye dönük politikalar 

oluĢturmak, planlama ve karĢılaĢtırma yapa-

bilmek için ölçmek ve ölçüm sonuçlarını de-

ğerlendirmek gerekmektedir. 

Bu da bize kalite ve ölçüm kültürünün birbi-

rinden ayrılmaz iki unsur olduğunu göster-

mektedir. 

Ölçüm kültürü bir öğrenme süreci gerektir-

mektedir. Kurum çalıĢanları; veri toplama ile 

ilgili uygulamaları, sonuçları nasıl yorumlaya-

caklarını ve iyileĢtirme faaliyetlerini nasıl plan-

layacaklarını süreç içinde öğreneceklerdir. 

Ġlk aĢama; “Kalite GeliĢtirmenin 5N”si diye 

özetleyebileceğimiz aĢağıdaki soruları sor-

makla baĢlamaktadır: 

 Neredeyim? 

 Neden buradayım? 

 Nerede olmak istiyorum? 

 Orada olmak için ne yapmam gere-

kiyor? 

 ġu ana kadar neleri baĢardım? 

Ölçtüğümüz Ģeyi yönetebiliriz, o halde iyi 

yönetmek istediğimiz Ģeyi ölçmeliyiz. Hizmet 

Kalite Standartlarında izlenmesi istenen baĢ-

lıkların belirlenmesinde aĢağıdaki hususlar 

göz önünde bulundurulmuĢtur. 

 Sorunun Önemi 

 Görülme sıklığı  

 Ülke öncelikleri 

 Ölçülebilirlik 

 Etkin müdahalelerin mümkün olma 

durumu 
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Belirlenen baĢlıklar ya da indikatörlerin her biri 

farklı bir çıkıĢ noktasından hareketle belirlen-

miĢtir. Örneğin (Tablo 18); sezaryen oranı 

klinik etkililik, ameliyat masası kullanım oranı 

verimlilik, düĢen hasta oranı hasta güvenliği 

çerçevesinde izlenmesine karar verilmiĢ indi-

katörlerdir.  

Tablo 18. İndikatörlerin Çıkış Noktaları 

ÇIKIġ NOKTASI ÖRNEK ĠNDĠKATÖR 

Klinik Etkililik Sezaryen Oranı 

Verimlilik Ameliyat masası 

kullanım oranı 

Etkinlik Acil servise 24 saat 

içinde tekrar baĢvu-

ru oranı 

ÇalıĢan Güvenliği Kesici delici alet 

yaralanmaları oranı 

Hasta Güvenliği DüĢen hasta oranı 

Hasta Odaklılık Bir baĢka sağlık mer-

kezine sevk edilen 

hasta sayısı, oranı 

Sorumlu YönetiĢim HemĢirelerin bölüm 

değiĢtirme oranı  

 

2. Ġndikatör Takibi 

Ġndikatörlerin izlenmesi ve yönetiminde yapı-

lacak çalıĢmalar aĢağıdaki Ģeklide özetlene-

bilir: 

 Ġndikatör kartının hazırlanması 

 Veri toplama kaynaklarının belirlen-

mesi 

 Veri toplama  

 Verilerin analizi 

 Ġndikatör sonuçlarının değerlendiril-

mesi 

 ĠyileĢtirme çalıĢmalarının yapılması  

a) Ġndikatör Kartı 

Bir anlamda indikatörün kimliği Ģeklinde de 

ifade edebileceğimiz indikatör kartı için Tab-

lo 19‟da örnek bir uygulama görülüyor.  

Tablo 19. İntikatör Kartı 

İNDİKATÖR ADI  

Kısa Tanım   

Gerekçe   

Sorumlular   

Hesaplama Yöntemi   

Alt indikatörler  

Hedef Değer  

Veri kaynağı  

Veri Toplama Periyodu    

Veri analiz periyodu  

ÇıkıĢ Noktası   

Dikkat edilecek hususlar   

 

Burada kırmızı ile boyalı alanlar indikatör kar-

tında mutlaka bulunması gereken alanlardır. 

Diğer alanlara ihtiyari olarak yer verilebilir.  
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b) Veri Toplama Kaynaklarının Belirlen-

mesi 

Veri toplama kaynaklarının belirlenmesi; veri-

nin Ģekli,  kurum koĢulları, gönüllü ya da zo-

runlu veri toplama durumu, bildirime dayalı 

olması gibi pek çok faktörden etkilenmekte-

dir. Sıklıkla kullanılan veri kaynakları aĢağıda 

sıralanmıĢtır:  

 Elektronik kayıtlar 

 Prospektif veriler 

 Retrospektif veriler 

 Randomize- kontrollü çalıĢmalar 

 Bildirimler 

Kaliteli verinin sağlanabilmesi için;  

 Doğru örneklem 

 Doğru periyot 

 Doğru kayıt  

 Ġndikatörü yorumlayabilmek için ye-

terli ek bilgiye sahip veriye ihtiyaç 

vardır. 

Veri kalitesini etkileyen faktörler Ģöyle özetle-

nebilir: 

 Elektronik bilgi sisteminin uyumu 

 Ġlgili personelin uyumu 

 Verinin formülü 

 Verinin sistematik olarak alınmasına 

yönelik tedbirlerin mevcudiyeti 

 Mali ya da idari kaygıların kodlama-

ya etkisi 

 Bilgi eksikliği 

 Bölümler arası standardizasyonun 

sağlanamaması 

 Analiz sonuçlarını değerlendirmek 

için gerekli ek verinin sağlanamaması 

Burada kritik öneme sahip olan, veri toplayı-

cıların konunun önemine hakim olması, bu 

konuda gerekli eğitimleri almıĢ olmaları ve 

gerekli hassasiyeti göstermeleridir. 

c) Verilerin analizi 

Bu konuda; hastane yönetimince belirlenen 

ve indikatör kartında da veri sorumlusu ola-

rak adı geçen kiĢi veya birimler görevlendirilir. 

Veri sorumlusu, indikatörün ve verinin Ģekline 

göre ilgili bölüm, kalite yönetim birimi veya 

ilgili komite olabilir. Veri kalitesi iyi ise, ortaya 

konan formül ve hesaplama metodolojisi de 

doğru ise veri analizi kolaylıkla yapılabilecek-

tir. Bu nedenle veri kaynağı, hesaplama yön-

temi ve formülü belirlerken dikkatli olunmalı, 

elde edilecek ek bilgiler ve nasıl elde edile-

ceği net olarak ortaya konulmalıdır. Elde 

edilen sonuçlar, uygulamadaki güçlükler ve 

tespit edilen uygunsuzluklara göre bu para-

metrelere iliĢkin formülasyon süreç içinde 

değiĢtirilebilir. 

d) Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi 

Ġndikatör sonuçlarının değerlendirilmesi; üst 

yönetim, ilgili bölüm sorumluları, kalite yöne-
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tim birimi, ilgili komite sorumlularının da katılı-

mı ile gerçekleĢtirilmelidir. Sonuçlar; Kalite 

GeliĢtirmenin 5 N‟sine benzer Ģekilde aĢağı-

daki sorular üzerinden değerlendirilmelidir. 

 Hedefin neresindeyiz? 

 Neden buradayız? 

 Hedefin gerisinde isek ulaĢmak için ne 

yapmalıyız? 

 Sürdürülebilirliği nasıl sağlamalıyız? 

Bu noktada hedef değer belirlemek önemli 

hale gelmektedir. Ġndikatör verilerine iliĢkin ilk 

sonuçlar elde edilmeden hedef değerin 

belirlenmesi mümkün olmayabilecektir. Ku-

rumun mevcut durumu ortaya konduktan 

sonra hedef değer belirlenmeli ve analiz 

sonuçları bu değer doğrultusunda yorum-

lanmalıdır. 

Analiz sonuçları beklentilerin dıĢında olursa, 

özellikle bölüm sorumluları ve ilgili çalıĢanlar 

tarafından tepkiyle karĢılanabilir. Bu tepkiler 

çalıĢanları rencide etmeden, bireylerin değil 

sitemin sorgulanması gerektiği vurgulanarak 

sabırla karĢılanmalıdır. Bu tavır çalıĢanların bu 

yöndeki reaksiyonlarının zaman içinde yön 

değiĢtirmesini sağlayacaktır. Böylelikle çalı-

Ģanların tepkileri zamanla Ģu Ģekilde değiĢebi-

lecektir:  

1. Reddetme (neden bu saçmalık?  

benim bölümüm en iyi performansa 

sahip) 

2. Öfke (yanlıĢ indikatörler, kötü veri, 

yanlıĢ sonuçlar!) 

3. Pazarlık Etme (benim hastalarım fark-

lı, daha zor hastaları kabul ediyo-

rum……..) 

4. Depresyon (bizim yeterli kaynağımız 

yok ...) 

5. Kabullenme = Hadi kaliteyi geliĢtir-

mek için bir Ģeyler yapalım. 

3. Ġndikatör Takibi ile ilgili Örnek Uygulama 

Bu bölümde “Kesici Delici Alet Yaralanmala-

rı Oranı” indikatörü üzerinden örnek indikatör 

kartı ve veri formlarına yer verilecektir. 

Tablo 20‟de “Kesici Delici Alet Yaralanması 

Oranı” ile ilgili indikatör kartı örneği görülmek-

tedir. 

Kesici delici alet yaralanması verileri bildirim-

ler üzerinden alınacağından gerekli verilerin 

elde edilebileceği bildirim formunun hazır-

lanması ve daha sonra çalıĢanlara bu bildi-

rimle ilgili eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. 

Kesici Delici Alet Yaralanması Bildirim Formu 

Tablo 21‟de görülmektedir 

Bildirim formlarından elde edilen verilerin 

toplanmasına yönelik örnek veri toplama 

formunun bir bölümü Tablo 22‟de, örnek veri 

analiz formunun bir bölümü ise Tablo 23‟de 

görülmektedir. 

Alt Ġndikatör 

Ġndikatör takibi sırasında sonucu yorumlaya-

bilmek ve gerektiğinde geriye dönüp kök 

neden analizi yapabilmek için ek bilgi ve 

veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle veri 
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toplamaya baĢlamadan önce indikatörle 

birlikte hangi ek verilere ve hangi ek sonuçla-

ra ihtiyacımız olduğuna karar verilmelidir. Bu 

amaçla alt indikatörler de oluĢturulmalı ve 

bunlara indikatör kartında yer verilmelidir.  

“Kesici Delici Alet Yaralanması Oranı” için alt 

indikatör olarak aĢağıdaki örnekler verilebilir: 

Örn-1:  Kesici delici alet yaralanmasına Kesici 

delici alet yaralanmasına maruz kalan çalı-

Ģanların mesleki oranı:  

 Pay: Ġlgili meslek grubunda olaya 

maruz kalan çalıĢan sayısı  

 Payda: Ġlgili meslek grubunda top-

lam çalıĢan sayısı 

Örn-2: Kesici delici alet yaralanmasına ne-

den olan kesici delici alet oranı; (Her ay için 

hesaplanır)  

 Pay: Ġlgili aletle meydana gelen 

olay sayısı 

 Payda: Raporlanan toplam kesici 

delici alet yaralanma sayısı 

Ayrıca bu listeye; 

 Kontamine alet ile yaralanma oranı 

 Servis bazında yaralanma oranları 

 Yaralanan personelde kiĢisel koruyu-

cu ekipman kullanma oranları  

gibi alt indikatörler de eklenebilir. 

Ġndikatörlerle ilgili her zaman akılda tutula-

caklar:  

a) Ġndikatör sonuçları; 

 iĢaret eder, soru sorar, uyarır 

 direk kararlar verdiren kriterler ha-

line gelmemelidir  

b) Sonuçları değerlendirirken her za-

man neden diye sorun! 

Sonuç olarak ölçme, değerlendirme ve iyileĢ-

tirme faaliyetleri, kalitenin elde edilmesi için 

vazgeçilmez süreçlerdir.  

Şekil 60.Kalitede Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi 

 

Bu konuda gerçekleĢtirilecek uygulamalar 

zaman içinde tecrübe kazanıldıkça daha iyi 

bir noktaya gelecektir. Her kurumun kendine 

özgü sorunları ve çözüm yolları olacaktır. Bu 

da, hem kurum tecrübesi hem de ülke de-

neyimimizin artırılması için kaçınılmazdır. Do-

layısı ile her kurumun bu yöndeki çabası bi-

zim için çok önemlidir. 

Şekil 61. Kalite Yönetiminde Liderliğin Önemi 
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Kalite yönetimini ilgilendiren her konuda ol-

duğu gibi burada da yönetimin önderliği ve 

desteği gereklidir. Çünkü ölçme ve değer-

lendirme sürekli bir çaba, sabır ve mücadele 

gerektiren bir çalıĢmadır.  

Şekil 62. Kalite İçin Sürekli İyileştirme 

 

Sistem sürekli kendini geliĢtirmek durumun-

dadır.  Buradan yola çıkarak, Bakanlığımız 

kurumlarımız için kalite konusunda hedefi 

sürekli bir üst noktaya taĢımaya, sistem belli 

bir noktaya geldikçe çıtayı bir sonraki hedefe 

yöneltmeye devam edecektir. 
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Tablo 20. Kesici-Delici Alet Yaralanmaları İndikatör Kartı Örneği 

KESĠCĠ-DELĠCĠ ALET YARALANMALARI 

Kısa Tanım  
Kesici delici alet yaralanmalarının mesleki oranı ve kesici delici alet 

yaralanmasına neden olan alet oranının belirlenmesidir.  

Gerekçe  

Kesici delici alet yaralanmaları; sağlık hizmeti sunumunda kullanılan 

kesici ve delici aletler ile oluĢan yaralanmalardır. Bu tip yaralanmalar, 

kan ve diğer vücut sıvıları ile yaralanan kiĢinin maruz kalmasına ve 

kiĢinin enfeksiyon kapmasına sebep olabilir. Bu riskleri azaltabilmek 

için; kesici delici alet yaralanmaları izlenmeli ve gerekli tedbir alınma-

lıdır. 

Hesaplama Yöntemi  

Kesici delici alet yaralanma oranı: 

Ġlgili ayda; 

(Raporlanan toplam kesici delici alet yaralanma sayısı/ ÇalıĢan sayı-

sı)x100 

Alt indikatörler  

1. Kesici delici alet yaralanmasına maruz kalan çalıĢanların mes-

leki oransal dağılımı  

2. Kesici delici alet yaralanmasına neden olan kesici delici alet-

lerin oransal dağılımı 

3. Kontamine kesici delici alet ile yaralanma oranı 

4. Servis bazında kesici delici alet ile yaralanma oranları 

5. Yaralanan personelde kiĢisel koruyucu ekipman kullanma 

oranları  

6. …. 

Hedef Değer  < ....  

Veri kaynağı  Kesici Delici Alet Yaralanması Bildirim Formu  

Ġlgili Formlar 

1. Kesici/Delici Alet Yaralanmalari Bildirim Formu 

2. Kesici/Delici Alet Yaralanması Aylık Veri Toplama Formu 

3. Kesici/Delici Alet Yaralanması Veri Analiz Formu 

Veri Toplama Peri-

yodu   

Bildirim yapıldıkça veri kaydedilir. 

Veri analiz periyodu  3 aylık  

Sorumlular  ÇalıĢan güvenliği komitesi  

ÇıkıĢ noktası  ÇalıĢan Güvenliği  
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Tablo 21. Kesici/Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu Örneği 

KESĠCĠ/DELĠCĠ ALET YARALANMALARI BĠLDĠRĠM FORMU 

HASTANE ADI   

1. ADI   

2. SOYADI 

 3. YARALANMA TARĠHĠ  

 

4. YARALANMA SAATĠ  

 5. GÖREVĠ  6. YARALANMAYA NEDEN OLAN ALET NEDĠR?  

  DOKTOR 
 

  ĠĞNE UCU  

  HEMġĠRE 
 

  BĠSTURĠ  

   

  

  TEKNĠSYEN  

 
 

  KATETER  

  TEMĠZLĠK PERSONELĠ  

 
 

  LAM/LAMEL  

   

  

  STAJYER  
 

  KIRIK CAM MALZEMELER   

  DĠĞER  
 

  DĠĞER  

   

  

7. YER TANIMI  8. YARALANMA BÖLGESĠ  

  ACĠL  
 

  SAĞ EL   SOL EL   BAġ 

  AMELĠYATHANE 

 

  SAĞ AYAK    SOL AYAK    YÜZ 

  YOĞUN BAKIM  
 

  SAĞ ÖN KOL    SOL ÖN KOL    BOYUN 

  LABORATUVAR  
 

  SAĞ KOL   SOL KOL    SIRT 

  HASTA ODASI  
 

  SAĞ KALÇA   SOL KALÇA   BEL 

  

KAN BAĞIġ/TRANSFÜZYON 

MERKEZĠ     SAĞ BACAK   SOL BACAK  

 

  

  KAN ALMA  
 

  SAĞ BALDIR   SOL BALDIR  

 

  

  RADYOLOJĠ  
 

  SAĞ KARIN    SOL KARIN  

 

  

  ENDOSKOPĠ ODASI  
 

  SAĞ KASIK    SOL KASIK    DĠĞER (Belirtiniz)  

  KLĠNĠK/SERVĠS 
 

  SAĞ GÖĞÜS   SOL GÖĞÜS 

 

  

  STERĠLĠZASYON ÜNĠTESĠ  
 

  SAĞ GÖZ   SOL GÖZ 

    DĠġ KLĠNĠĞĠ 
 

        DĠĞER (Belirtiniz)  

      9. YARALANMAYA NEDEN OLAN ALET BĠR HASTANIN VÜCUT MATERYALĠ ĠLE KONTAMĠNE OLMUġ MU?  

  EVET  

       

  

  HAYIR  

       

  

10. 9.SORUNUN CEVABI EVET ĠSE HASTANIN KAN YOLU ĠLE BULAġAN BĠR HASTALIĞI VAR MI?  

  HIV  

  

  HEPATĠT C    DĠĞER (Belirtiniz)   

  HEPATĠT B  

  

  KIRIM KONGO  

   

  

11. OLAY ESNASINDA KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMAN KULLANIYOR MUYDUNUZ?  

  EVET  

        

  

  HAYIR 

        

  

12. 11. SORUNUN CEVABI EVET ĠSE HANGĠLERĠ OLDUĞUNU ĠġARETLEYĠNĠZ  

  TEK KAT ELDĠVEN    ÇĠFT KAT ELDĠVEN   DĠĞER (Belirtiniz)    

  ÖNLÜK  

 

  YÜZ MASKESĠ  

   

  

  GÖZ MASKESĠ    CERRAHĠ MASKE  

   

  

13. YARALANMANIN ġĠDDETĠ NE KADARDI?  

  YÜZEYEL 

 

  MUKOZAL    DERĠN  
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Tablo 22. Kesici Delici Alet Yaralanması Aylık Veri Toplama Formu 

KESĠCĠ DELĠCĠ ALET YARALANMASI AYLIK VERĠ TOPLAMA FORMU 

HASTANE ADI  

ĠLGĠLĠ DÖNEM/AY   

 

MESLEK GRUBU  

MESLEK GRUBUNA 

AĠT ÇALIġAN KĠġĠ 

SAYISI 

OLAY 

SAYISI 

OLAYA MARUZ 

KALAN KĠġĠ SAYISI 

(OLAY SAYISI/ 

MESLEK GRUBUNA 

AĠT ÇALIġAN KĠġĠ 

SAYISI)*100 

Doktor        

HemĢire          

Teknisyen          

Temizlik personeli          

Stajyer         

Diğer          

Toplam          

Tablo 23. Kesici Delici Alet Yaralanması Veri Analiz Formu 

KESĠCĠ DELĠCĠ ALET YARALANMASI VERĠ ANALĠZ FORMU 

YIL 
 

HASTANE ADI 
 

YARALANMAYA 

MARUZ  

KALAN MESLEK 

GRUBU 

OCAK ġUBAT MART NĠSAN 

Olay 

Sayısı* 

KiĢi Sayı-

sı** 

Olay 

Sayısı 

KiĢi 

Sayısı 

Olay 

Sayısı 

KiĢi 

Sayısı 

Olay 

Sayısı 

KiĢi 

Sayısı 

Doktor         

HemĢire         

Teknisyen         

Temizlik personeli         

Stajyer         

Diğer         

Toplam         

Toplam  

ÇalıĢan Sayısı 

        

Olay ya da KiĢi 

Sayısı/ Toplam 

ÇalıĢan Sayısı 
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ÇALIġMA SORULARI 

1. 01.07.2011 tarihinde yürürlüğe girecek 

olan Sağlıkta Performans ve Kalite Yö-

nergesinde Hizmet kalite katsayısı aralığı 

aĢağıdakilerden hangisi? 

a) (0,60-1) 

b) (0,65-1) 

c) (0,70-1) 

d) (0-1) 

e) (0,50-1) 

 

2. Değerlendirici olabilmek için değerlendi-

rici adayının kaç tane merkezi değer-

lendirmeye katılması gerekir? 

a) 7 

b) 10 

c) 3 

d) 5 

e) 6 

 

3. AĢağıdaki mevzuatlardan hangisinde 

Hizmet Kalite Standartlarına yönelik dü-

zenleme bulunmamaktadır? 

a) Sağlıkta Performans ve kalite Yö-

nergesi 

b) Hasta ve ÇalıĢan Güvenliği Yönet-

meliği 

c) Özel Hastanelerin Puanlandırılması-

na Dair Yönerge 

d) Hizmet Kalite Standartları Eğitim Yö-

nergesi 

e) Hasta Hakları Yönetmeliği 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Bilgilendirme yapılmadan alınan rı-

zalar geçerlidir. 

b) Bilgilendirmenin yapıldığını ispat yü-

kümlülüğü hastadadır. 

c) Genel rıza almak geçerlidir 

d) Hastaya yapılacak her tıbbi müda-

hale ve tedavi için ayrı rıza alınmalıdır. 

e) Rızanın yazılı olarak alınması zorun-

ludur 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi hastanın rızası-

nın alınmasında bilgi verilmesi gereken 

konulardan birisi değildir ? 

a) Hastalığın seyri   

b) Uygulanacak teĢhis ve tedavi yön-

temleri 

c) Tedavinin kabul edilmemesi halinde 

ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçlar 

d) Tedavi veya müdahalenin nerede, 

ne zaman ve kim tarafından yapılacağı 

e) Uygulanacak Tedavi yönteminin 

maliyeti 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Ameliyathane‟de nem oranı %30-

%60 olmalı 

b) Ameliyathane ısısı 18-26C° arasında 

ayarlanabilir olmalı 

c) Saatte en az 24 hava değiĢimi ol-

malı 

d) Ameliyat odalarında pozitif basınç 

olmalı 

e) Ameliyat odalarında hava akımı 

laminar olmalı 
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7. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Tr „nin 

hangi bölümünde hastanın kimlik bilgi-

leri doğrulanmaktadır? 

I- Klinikten ayrılmadan önce 

II-  Anestezi verilmeden önce 

III- Ameliyat kesisinden önce 

IV- Hasta ameliyathaneden çıkmadan 

önce 

a) Yalnız I 

b) Hepsi 

c) I  ve III 

d) III ve IV 

e) I, II, III 

 

8. Hasta kimlik tanımlayıcılarında aĢağı-

dakilerin hangisi bulunmaz? 

a) Protokol Numarası 

b) Hasta Adı-Soyadı 

c) Doğum Tarihi 

d) T.C. Kimlik Numarası 

e) Hiçbiri 

 

9. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların 

yönetimine yönelik aĢağıdaki ifadeler-

den hangisi doğrudur? 

a) Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar 

hekim tarafından teslim alınır. 

b) Teslim alınan ilaçların son kullanma 

tarihi hastanın sorumluluğundadır. 

c) Hastanın getirdiği ilaçlar hekim tara-

fından kontrol edilmelidir. 

d) Hasta getirdiği ilaçların uygulamasını 

kendisi yapmalıdır. 

e) Hepsi 

 

 

 

10. Hastanelerimizde hangi renk kimlik 

tanımlayıcılar kullanılmaktadır? 

a) Beyaz, kırmızı, mavi, pembe 

b) Beyaz, lacivert, mavi, pembe 

c) Kırmızı, lacivert, mavi, pembe 

d) Mavi, pembe, gri, beyaz 

e) Bordo, lacivert, pembe, mavi 

 

11. AĢağıdaki ifadelerden hangisi ilaçların 

karıĢmasını engellemeye yönelik yapı-

lan uygulamalardandır? 

I-Ġlaç isimleri kısaltılarak yazılmalıdır. 

II-YazılıĢı, okunuĢu, ambalajı birbirine 

benzeyen ilaçların dolaplardaki yer-

leĢimi ayrı raflarda yapılmalıdır. 

 III-Listeler kullanım alanında bulunmalı-

dır. 

a) I-II-III 

b) I-II 

c) I-III 

d) II-III 

e) Hiçbiri 

 

12. Mavi kod uygulamasında aĢağıdaki-

lerden hangisinin bulunmasına gerek 

yoktur? 

a) Uyarı sistemi oluĢturulmalı 

b) Sorumlular belirlenmeli  

c) Her vardiya için ekipler belirlenmeli 

d) Acil müdahale seti bulunmalı  

e) Güvenlik amiri bulunmalı 
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13. AĢağıdakilerden hangisi hastanelerde 

renkli kod bulunmasının nedenlerinden 

değildir? 

a) Hasta ve çalıĢan güvenliğini sağlar.  

b) Kısa ve net mesaj verir.  

c) Acil durumlara hazırlıklı olmayı sağ-

lar 

d) Renkler insanlara sempatik gelir 

e) Zaman kazandırır. 

 

14. Beyaz kodla ilgili kayıtlarda hangisine 

gerek yoktur? 

a) Olayın olduğu tarih ve saat 

b) Olayın olduğu yer 

c) Olay anında yapılan iĢ 

d) Olaya karıĢanların kimlik numarası    

e) Olayın baĢlama Ģekli 

 

15. Mavi kod ekibinin olay yerine en 

geç ulaĢma süresi kaç dakikadır? 

a) 2 

b) 3  

c) 5 

d) 8 

e) 1 

 

16. Acil servis hasta memnuniyeti anketi ne 

zaman uygulanmalıdır? 

a) Hasta acile girdiğinde  

b) Müdahale sırasında 

c) Eve gittiğinde  

d) Ayaktan hasta taburcu edilirken ya 

da hasta gözlemdeyken (hekim 

onay verdiği takdirde)  

e) HemĢire onayının ardından  

 

 

17. Yatan hasta memnuniyet anketinin istis-

nai durumu aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) Genel hastaneler 

b) Dal hastaneleri 

c) Yatak sayısı 75 ve altında olan has-

taneler 

d) Özel hastaneler  

e) Yatak sayısı 100 ve altında olan has-

taneler  

 

18. Hangisinin uygulama periyodu farklıdır? 

a) Ayaktan hasta memnuniyet anketi 

b) Yatan hasta memnuniyet anketi 

c) Acil servis hasta memnuniyet anketi 

d) ADSM Memnuniyet anketi 

e) ÇalıĢan memnuniyet anketi  

 

19. AĢağıdakilerden hangisine anket uygu-

lanamaz? 

a) Kardiyoloji hastası 

b) Dâhiliye hastası 

c) Kadın-doğum hastası 

d) Psikiyatri hastası 

e) Cerrahi hastası  

 

20. Hasta ve yakınlarının görüĢleri konusun-

da aĢağıdakilerden hangisini yapmaya 

gerek yoktur? 

a) GörüĢler internet üzerinden de bildi-

rilmelidir.  

b) GörüĢler her ay değerlendirilmelidir.  

c) Gerektiğinde iyileĢtirme faaliyeti 

baĢlatılmalıdır.   

d) Gerektiğinde görüĢ bildiren hasta 

ve hasta yakınına geri bildirimde 

bulunulmalıdır.  

e) GörüĢler alınırken hasta ismini mut-

laka bildirmelidir.  
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21. AĢağıdakilerden hangisi kurumlarda 

dokümantasyonun iliĢkili olduğu HKS ya-

pıtaĢıdır? 

a) HKS‟nin uygulanmasında Kurum li-

derlerinin etkin rol alması 

b) Hasta ve çalıĢan güvenliği uygula-

maları 

c) Tüm çalıĢanların katılımı 

d) Sürekli iyileĢtirme çalıĢmaları 

e) Hepsi 

 

22. AĢağıdakilerden hangisi Yazılı Düzenle-

melerin format Ģartlarından değildir? 

a) Dokümanın adı 

b) Yayın Tarihi 

c) Revizyon Tarihi 

d) Dağıtıldığı birim sayısı 

e) Hazırlayan, Kontrol eden ve Onay-

layan bilgileri 

 

23. AĢağıdakilerden hangisi dokümanların 

paylaĢılmasına iliĢkin kurallar arasında 

değildir? 

a) Doküman paylaĢılacak alanların 

belirlenmesi 

b) Dokümanların ne kadar süre asılı ka-

lacağının belirlenmesi 

c) Dokümanın belirlenen alanlara 

düzgünce ve estetiği bozmayacak Ģe-

kilde yerleĢtirilmesi 

d) Dokümanın uygulanabilmesini sağ-

lamak açısından ilgililerin ulaĢabileceği 

her yere asılması 

e) Hangi dokümanın asılacağına karar 

veren bir mekanizma oluĢturulması 

 

 

24. Stok Yönetimi ile ilgili aĢağıdaki ifadeler-

den hangisi yanlıĢtır? 

a) Kurumlar her malzeme için ayrı mi-

nimum stok seviyesi belirlemelidirler 

b) Malzemelerin stok seviyeleri ve miat 

kontrolleri HBS üzerinden gerçekleĢtiril-

melidir 

c) Kritik stok seviyesine ulaĢan malze-

meler için rutin stok temin süreci baĢla-

tılmalıdır 

d) Stoklar her zaman maksimum stok 

seviyesine yakın seviyelerde bulundu-

rulmalı bunun için gerekiyorsa hızlı temin 

yöntemlerine baĢvurulmalıdır. 

e) Minimum stok seviyesine gelen mal-

zemeler için hızlı temin süreci baĢlatılmıĢ 

olmalıdır 

 

25.    AĢağıdakilerden hangisi stokların de-

polanmasında aranan Ģartlardan değil-

dir? 

a) Hemzemin yerleĢtirme yapılmaması 

b) Sıcaklık ve nem kontrollerinin yapıl-

ması 

c) Depo yerleĢim planlarının oluĢturul-

ması 

d) Malzemelerin cinsine uygun yerleĢ-

tirme yapılması 

e) 2 koliden fazla kolinin üst üste kon-

maması 

 

26. Depolarda stokların istiflenmesi tavan-

dan en az kaç cm aĢağıda olmalıdır. 

a) 10 cm 

b) 20 cm 

c) 30 cm 

d) 40 cm 

e) 50 cm 
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27. Hasta düĢmeleri konusunda mutlaka 

değerlendirilmesi gereken en önemli iç-

sel (hastanın kendisine ait) risk faktörü 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) Kilo     

b) Mevcut hastalıklar         

c) Önceki düĢme hikayesi  

d) Ġlaç kullanımı 

e) Kaygan zemin 

 

28.   DüĢmelerin önlenmesi hangi meslek 

grubunun sorumluluğundadır? 

a) Fizyoterapist  

b) Doktor   

c) Tüm çalıĢanlar  

d) Üst yönetim 

e) Kalite yönetim direktörü 

 

29. DüĢme riskinin değerlendirmesinde kul-

lanılması gereken en uygun ölçek aĢa-

ğıdakilerden hangisidir?  

a) Benedic ölçeği   

b) HemĢire değerlendirme formu               

c) Hendrich II ölçeği   

d) Kuruma özgü oluĢturulmuĢ ölçek 

e) Morse ölçeği 

 

30. AĢağıdakilerden hangisi hasta bakımının 

kapsamı içinde yer almaz? 

a) Medikal tedavi  

b) Fiziksel gereksinimlerin giderilmesi 

c) Hizmet içi eğitim  

d) Çevresel gereksinimlerin giderilmesi 

e) Yara bakımı 

 

 

 

31. Hasta bakımı uygulamaları aĢağıdaki 

bölümlerden hangisinde yürütülür? 

a) Poliklinikler 

b) Eczane 

c) Laboratuvar 

d) Kan merkezi 

e) Hastanın yatarak tedavi gördüğü 

bölümler 

 

32. AĢağıdakilerden hangisi hasta bakımı 

uygulama basamaklarından biri değil-

dir? 

 

a) Hastanın bölüme uyumunun sağ-

lanması 

b) Hastanın özel eĢyalarının tutanakla 

teslim alınması 

c) Hasta gereksinimlerinin belirlenmesi 

d) Gereksinimler doğrultusunda bakım 

planı yapılması 

e) Bakım planının tedavi planı ile ko-

ordinasyonu 

 

33. Hasta/hasta yakınlarının hastanın genel 

durumu ve tedavi süreci hakkında bilgi-

lendirilmesi kim tarafından yapılmalıdır? 

a) HemĢire 

b) Hekim 

c) Eczacı 

d) Anestezist 

e) Psikolog 

 

34. AĢağıdakilerden hangisi iletiĢimin hasta 

güvenliğini tehdit eden boyutları arasın-

da yer almaz? 

a) Sözel istem uygulaması 

b) Kısaltma ve sembollerin kullanımı 

c) Yüksek sesle konuĢma 

d) Kritik test sonuçlarının iletilmesi 

e) Doğrulama 
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35. AĢağıdakilerden hangisi sözel istem uy-

gulamasında dikkat edilmesi gereken 

hususlardan biridir? 

a) Steril giriĢimler, hastaya acil ilaç ve-

rilmesi gibi zorunlu durumlar dıĢında 

sözel istem uygulanmaması 

b) Doğrulama Yapılması 

c) Kayıt altına alınması 

d) Kısaltma kullanılmaması 

e) Hepsi 

 

36. AĢağıdakilerden hangisi SBAR iletiĢim 

tekniğinin kullanılabildiği süreçlerden 

değildir? 

a) Hasta eğitimleri 

b) Nöbet değiĢim süreçleri 

c) Kısa bir süre için personelin görev 

yerini terk ettiği süreçler 

d) Bir bakım seviyesinden diğerine ge-

çiĢler (acil bölümden yoğun ba-

kım ünitesine)  

e) Konsültasyon süreci 

 

37. Hastaya yatmakta olduğu klinikte heki-

min talebi doğrultusunda kan transfüz-

yonu yapılacaktır. AĢağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

a) Görevli personel transfüzyon formu-

nu kullanmamıĢtır. 

b) Kullanılan formda personel transfüz-

yona ait izlem bilgilerini tarih ve saat 

yazmadan kayıt altına almıĢlardır. 

c) Tek personel ilgili formu doldurmuĢ-

tur. 

d) Ġki sağlık personeli tarafından tarih 

saat ve talep edilen kısımlar doldu-

rularak form tamamlanmıĢtır.  

e) Hepsi   

38. Hasta kayıtları  ( tıbbi kayıtlar) ve 

dosyaları ne amaçla oluĢturulur? 

a) Tüm hastane personelinin kullanımı-

na sunmak için 

b) Hastanın yakınlarına vermek için 

c) Hastanın bir anısı olarak saklaması 

için 

d) TanımlanmıĢ personel tarafından 

hastanın tedavi sürecinde kullanıl-

ması için, 

e) Hastaya ait bilgiler sorulduğunda 

gösterilmek üzere.  

 

39. AĢağıdakilerin hangisi/hangileri tehli-

keli atıklardan değildir? 

a) Sitotoksik ilaçlar 

b) Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri                

c) Tehlikeli kimyasallar, 

d) Etilen oksit kartuĢları, 

e) Ağır metal içeren atıklar        

      

40. Atıkların kaynağında ayrılması ifadesi 

aĢağıdaki iĢlemlerden hangilerini 

kapsar? 

a) Atıklar sert, softu, sıvı, atıklar olarak 

ana bloklarda toplanır, 

b) Hasta sıvıları ile bulaĢmıĢ kullanılan 

tüm malzemeler, pembe çöp poĢe-

tinde toplanır. 

c) Sağlık hizmeti sunulan tüm bölüm-

lerde atıklar oluĢum kaynaklarına 

göre renkli plastik poĢet ve sert plas-

tik sıvı geçirmeyen atık kutularında 

toplanır. 

d) Temizlik firması tarafından sağlanan 

personel tarafından konteynır ile 

toplanarak, 

e) Hiç biri    
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41. Nükleer tıp görüntüleme hizmeti satın 

alan 200 yataklı bir sağlık kuruluĢunda 

sağlık kurumu kendi yerleĢkesinde 

tahsis ettiği alanda özel bir firmadan 

tanı hizmetleri satın almaktadır.  Üst 

yönetimle yapılan bina turlarında 

hizmet sunumunun verildiği alan çev-

resinde ve sıcak odaya yakın fiziki 

alanda tanı sürecinde kullanılan rad-

yoaktif maddeye ait kaplar ve enjek-

siyonda kullanılan enjektörlere rastla-

nıyor. Kurum sorumluları ne yapmalı-

dırlar? 

a) Bu süreç satın alınan firmanın so-

rumluluğunda diyerek geçiĢtirilir, 

b) O alandaki temizlik görevlisi ceza-

landırılır, 

c) Firma yazılı olarak uyarılır, 

d) Firma çalıĢanları konu hakkında 

haberdar edilir, baĢıboĢ atıklar uy-

gun koruyucu malzeme ve top-

lama kapları ile toplanır, tutanak 

tutularak, muayene komisyonu-

nun süreci takip etmesi için düzel-

tici ve önleyici faaliyet baĢlatılır. 

e) Görmezden gelinir.     

 

42. Kurumsal geliĢimin önemli parçala-

rından biri ölçme ve değerlendirme-

dir. AĢağıdakilerden hangisi ölçme ve 

değerlendirme yapma nedenleri 

arasında yer almaz? 

a) Verdiğimiz hizmetin kalitesini izle-

mek 

b) Hesap verilebilirliği sağlamak 

c) Kamuoyunu bilgilendirmek 

d) Hukuki sorunlara karĢı önlem al-

mak 

e) KarĢılaĢtırma yapmak 

43. Ġndikatörlerin çıkıĢ noktaları için aĢağı-

dakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Hasta odaklılık 

b) Verimlilik  

c) ĠletiĢim 

d) Etkinlik 

e) Güvenlik 

 

44. AĢağıdakilerden hangisi indikatör taki-

binde verinin kalitesi ile ilgili değildir? 

a) Elektronik bilgi sisteminin uyumu 

b) Ġlgili personelin uyumu 

c) Verinin formülü 

d) Verinin sistematik olarak alınması-

na yönelik tedbirlerin mevcudiyeti 

e) Hastanın uyumu 

 

45. AĢağıdakilerden hangisi Hizmet 

Kalite Standartları çerçevesinde iz-

lenmesi istenen indikatörlerden de-

ğildir? 

a) Sitolojik ve patolojik tanılar arasın-

daki uyum oranları ve hekimler 

bazında karĢılaĢtırılması 

b) Acil servise 24 saat içerisinde aynı 

Ģikâyetle tekrar baĢvuran hasta 

sayısı ve oranı 

c) Bir baĢka sağlık merkezine sevk 

edilen hasta sayısı, oranları ve teĢ-

his dağılımı 

d) Cerrahi profilakside antibiyotiklerin 

doğru kullanım oranları 

e) Acil servise çağrılan konsültan / 

icapçı hekimin çağrılıĢ ve varıĢ sa-

ati 
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46. 2010 yılı 2. döneminde yapılan merkezi 

değerlendirme sonuçlarına göre en 

düĢük karĢılanma durumu olan stan-

dart aĢağıdakilerden hangisidir. 

a) Doktor, hastaların laboratuvar so-

nuçlarını poliklinikten görebilmelidir.  

b) Cerrahi güvenlik kontrol listesine gö-

re doğrulama yapılmalıdır.  

c) Ameliyathanede kullanılan tüm 

ilaçların ve anestezik ajanların kritik 

stok seviyeleri ve miad takipleri 

otomasyon sistemi üzerinden ya-

pılmalıdır.  

d) Hasta kayıt birimi, kolaylıkla görüle-

bilecek ve ulaĢılabilecek bir yerde 

bulunmalıdır.  

e) Tedavi planı; ilaç adı, dozu, zamanı 

ve uygulama Ģeklini içerecek Ģekil-

de, okunaklı olarak her bir hasta 

tabelasına hastanın kendi doktoru 

tarafından yazılmalıdır.  

47. 2010 yılı 2. döneminde yapılan merkezi 

değerlendirme sonuçlarına göre Türki-

ye‟de hizmet kalite katsayısı ortalaması 

aĢağıdakilerden hangisidir. 

a) 0,71 

b) 0,75 

c) 0,80 

d) 0,81 

e) 0,85 

 

48. HKS kaç boyuttan oluĢmaktadır. 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

e) 7 

 

49. AĢağıdakilerden hangisi HKS‟nin me-

todolojisinde yer alır. 

a) Kodlama sistemi  

b) Puanlama sistemi  

c) Tanımlar  

d) Bilgilendirme tablosu  

e) Hepsi  

 

50. Olay bildirimi yapılmayan bir hasta-

nede aĢağıdakilerden hangisi çözüm 

önerisi olamaz?  

a) Hastane olay bildirim formlarını 

gözden geçirmeli 

b) Hastane olay bildirim formlarını ko-

laylaĢtırmalı  

c) Hastanede olay bildirim formlarının 

kullanımı ile ilgili sık sık eğitim verilmeli  

d) Olay bildirim formlarında olayın se-

bebi olan sağlık çalıĢanının bilgileri 

bulunmalı  

e) Hastane yönetimi geri bildirimlerde 

bulunmalı  

 

51. Bir olay bildirim formunda aĢağıdaki-

lerden hangisi ya da hangileri zorunlu 

olarak bulunmalıdır.  

I. Olayın Adı  

II. Olayın olduğu tarih ve saat  

III. Olayın oluĢ Ģekli  

a) Yalnız I 

b) Yalnız II  

c) Yalnız III  

d) II ve III  

e) I ve III  
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52. Olay bildirimi ile ilgili aĢağıdaki cümle-

lerden hangisi doğrudur?  

a) Olay bildirimi olayın özelliğine göre 

hasta veya çalıĢan güvenliği komite-

sine yapılmalıdır.  

b) Olay bildirimleri kalite yönetim birimi-

ne yapılmalıdır.  

c) Hasta güvenliği komitesi olayların 

kök ve neden analizini kalite yönetim 

birimine yaptırmalıdır.  

d) Olay bildiriminden elde edilen çıktılar 

paylaĢılmamalıdır.  

e) Olay bildirimini sadece hekim ve 

hemĢireler yapmalıdır.  

 

53. AĢağıdakilerden hangisi HKS‟de asgari 

bildirimde bulunulması istenen olay-

lardan değildir?  

a) Kesici delici alet yaralanması  

b) Ġlaç güvenliği  

c) Hasta kısıtlaması  

d) Cerrahi güvenlik  

e) Kan ve vücut sıvıları ile temas  

 

54. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

a) Güvenlik raporlama sistemi sonuçla-

rında kök neden analizine göre suçlu 

olan çalıĢanlara yaptırım uygulan-

malıdır.  

b) Sağlık çalıĢanlarının olay bildirimine 

yönelik teĢvik edilmesi yönetimin so-

rumluluğundadır.  

c) Olay bildirimi sayısı bir hastanenin 

güvenlik kültürünün bir göstergesi 

olabilir.  

d) HKS‟de olay bildirim sistemi Güvenlik 

Raporlama Sistemi olarak tanım-

lanmaktadır.  

e) Olay bildirimleri sayısı düĢük olan has-

tanelerde teĢvik amaçlı eğitimler ve 

geri bildirimlerde bulunulmalıdır.  

 

55. Bir hastanede çalıĢan güvenliğinin 

sorumluluğu hangisinin merkezinde 

sağlanmaktadır?   

a) Bakanlık  

b) Yönetim  

c) Ara kademe yöneticiler  

d) ÇalıĢan güvenliği komitesi  

e) ÇalıĢan  

 

56. ÇalıĢan Güvenliği Komitesi risk belirle-

mede aĢağıdakilerden hangisini kulla-

namaz? 

a) Hastane HKS değerlendirme sonuç-

ları 

b) Hasta Ģikayetleri  

c) ÇalıĢan anket ve görüĢleri  

d) ÇalıĢanların iĢ devir hızları  

e) Güvenlik Raporlama sistemine yapı-

lan bildirimler  

 

57. Laboratuvar performans ölçümü ola-

rak hangisi en doğru seçimdir? 

a) Analitik süreç 

b) Preanalitik süreç 

c) Postanalitik süreç 

d) Preanalitik,analitik,postanalitik sü-

reçlerin hepsi 

e) Hiçbiri 
 

 

58. Hasta sonuç raporunda hangi bilgi 

zorunlu değildir? 

a) Örnek alma saati 

b) Örneğin Laboratuvara teslim saati 

c) Uzman onay saati 

d) Doktor istem saati 

e) Hastaya ait kimlik bilgileri 
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59. Hangisi alkol bazlı el antiseptiklerinin 

tercih edilme sebeplerinden değildir? 

a) Hızlı anti-mikrobiyal etkilerinin bu-

lunması  

b) GeniĢ spektrumlu olmaları 

c) Daha iyi tolere edilmeleri 

d) Sporlu bakterilere etkili olmaları 

e) Üretiminin kolay olması 

 

60. AĢağıdakilerden hangisi el hijyeni 

uyum düzeyini artırmaya yönelik çalıĢ-

malardan değildir? 

a) Sürekli ve yoğun eğitim programları 

b) Sağlık çalıĢanlarının habersiz olarak 

gözlenmesi  

c) El hijyeni için gerekli tüm malzeme-

lere kolay eriĢim sağlamak   

d) Sağlık çalıĢanlarının cilt bakımını ko-

laylaĢtırmak ve desteklemek 

e) El hijyeni ile ilgili kurumsal kültürü ge-

liĢtirmeye yönelik faaliyetler 

 

61. AĢağıdakilerden hangisi el hijyeni endi-

kasyonlarından değildir? 

a) Hasta ile temastan önce ve sonra  

b) Vücut sıvılarının bulaĢma riskinden 

sonra 

c) Hasta çevresiyle temastan sonra 

d) Aseptik iĢlemlerden önce  

e) Hasta çevresiyle temastan önce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) El hijyeni gözlemleri asgari 3 ayda 

bir geçekleĢtirilmelidir.  

b) Tüm yoğun bakım çalıĢanları ve kli-

nik çalıĢanlarının en az %10‟unda el 

hijyeni gözlemleri yapılmalıdır. 

c) El antiseptik solüsyonu iç istemlerini 

artırmaya yönelik olarak bölümlere 

periyodik hatırlatmalar yapılmalıdır. 

d) ÇalıĢanlara hastane bilgi sistemi 

üzerinden el hijyenini hatırlatan uya-

rıcı mesajlar gönderilmelidir. 

e) Eğitimler meslek gruplarına göre 

hazırlanmalı ve yılda en az bir kez 

verilmelidir. 

 

63. Eldiven kullanımı ile ilgili olarak aĢağı-

dakilerden hangisinin gerekli olduğu 

söylenemez? 

a) Eldiven kullanımı öncesinde el hij-

yeni uygulanmalıdır 

b) Vücut sıvısı ile temas riski varlığında 

eldiven kullanılmalıdır. 

c) Hastayla temastan önce el antisep-

tik solüsyonu ile eldivenler ovulmalı-

dır. 

d) Eldiven kullanımından sonra el hij-

yeni uygulanmalıdır. 

e) Hatadan hastaya geçerken eldi-

venler değiĢtirilmelidir. 
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CEVAP ANAHTARI 

1. B   33. B 

2. D   34. C 

3. E   35. E 

4. D   36. A 

5. E   37. D 

6. C   38. D 

7. B   39. B 

8. D   40. C 

9. C   41. D 

10. A   42. D 

11. D   43. C 

12. E   44. E 

13. D   45. A 

14. D   46. B 

15. B   47. D 

16. D   48. C 

17. C   49. E 

18. E   50. D 

19. D   51. E 

20. E   52. B 

21. E   53. C 

22. D   54. A 

23. D   55. D 

24. D   56. B 

25. E   57. D 

26. D   58. D 

27. C   59. D 

28. C   60. B 

29. D   61. E 

30. C   62. C 

31. E   63. C 

32. B   
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




